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BOEKBESCHOUWING.
I eerredenen ter verklariuug van het Evangelie van Johannes; door N. ➢ I E S S C II A E R T, Predikant der
Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam. I1<1e Deel. Te
Deft, bij de Wed. J. Allart. 1827. In gr. $vo.
484 Bl. f a - 5o.

In No. IV van leerredenen
het jaar 18e6 hebben wij ons gevoelen
, de zeven eerde

Hoofddecover de veertien
len van Joannes' Evangelie behandelende, tamelijk uitvoerig , niet enkele aanmerkingen , maar veel meer lof, uit
geleerde prediker gaat hier, in zeventien-gebrat.D
leerredenen, over de zeven volgende Hoofdilukken , op
gelijke wijze voort. Ten aanzien van liet lcerfcellige , en
van geest en trant in het algemeen, is het dus minder
noodig, nieuwe bedenkingen of aanprijzingen op te geven. Wilden wij uitvoerig en naauwkeurig zijn, onze
beoordeeling zou zich meest bij de uitlegging en opvatting van verkheidcne plaatfen moeten bepalen, die,
bij een zoo verheven en voor ons niet zelden duister boek, natuurlijk voor verfchil en twijfel vatbaar zijn.
Misfchien komen wij ook nog wel op de eene of andere
terug. Maar zulks overal te doen, waar hiertoe gele
achten wij voor dit tijdfchrift min nuttig;-genhidwas,
daar wij in het algemeen betuigen moeten , te dezen aan
vele wijsheid, bezadigdheid, onafhankelijkheid-zieno
en kunde te hebben aangetroffen, als wij redelijkerwijze
konden verlangen. IIet werk , door ons , om deze reden ,
zoo wel als om de gewigtige ílof, niet voortdurend genoegen gelezen , zal zich , verbeelden wij ons , daardoor,
bij icderen nadenkenden Christen , even zeer aanbevelen.
Om het, derhalve , te beter te doen kennen , zullen wij
ons de moeite getroosten , de inhoudsopgave hier letterlijk te laten volgen : I. Jo ii. VIII: i—r I. Dc vrowr ,
A
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in ovesfpcl geg,•epcn. LI. Jo H. VIII: t^_— 29. Jeans getttigenis van zich zelven waarachtig. III. j o H. VIII:
30 59. De Joden flbralaan2s echte kinderen niet; Jezus eer clan .ilbrcah m. IV. Jo H. IX: I -23. Dc blindeborene. Niet alle rampen Goddelijke frajj'cn. Jezus
verhevene werkzaamheid. V. Jo tt. IX: ca,-4i. De vrijmoedige en gezond redenerende blindgeborene : de blinde
ziet , en de zienden z ijn blind. VI. Jo x. X: I—^_1.
%zus Christus de goede Ilerder. VII. Jon. X: e2-42.
,jezus Christus Gods Zoon , e'en met den Vader. VIII.
Jo H. XI: i —i6. De Lcerlitigct ver/londen den IIeer
niet. IX. Jo H. XI: 37-41. De opwekking van Lazarus. X. 1 o U. XI: ,15--57. Orygeloof nagit z alschl eid
en boosheid gepaard; geloof eenvoudig en opregt. XI.
J o n. XII: i- 19. Zeer verfchillende eerbewijzen , Jezus
aangedaan. XII. jo H. XII: ao-36. Jezus, door zijlieu kruisdood verhoogd, trekt allen tot zich. XIII. J 0 }-t.
XII: 37 -60. De voorname inhoud van Jezus prediking.
XIV. j o x. XIII: r -2o. De voetivasfching. Jezus het
voorbeeld van nederige dienstvaardigheid. XV. J o f1.
XIIT: 21 -38. De verrader ontdekt en verwijderd. De
broederlijke liefde. XVI. J o H. XIV: 1-14. Troostende
toe/prank; opwekking om te gelooven. XVII. Jo x. XIV:
I5-31. Beloften van den Trooster en van naauwe geri2ecnfchC.'17.
Het boek ter hand nemende, willen wij thans hier en
daar nog even flilnaan.
Op bl. 3 , reg. 7 , moet dwaasheid waarfchijnlijk
1a'aarheid zijn. Dit is dan eene der zeer weinige mis
-fleing.
De plaats, Joan. VIII: i—i I , is hier {hoon gehand
onzes oordeels, juist verklaard; fchoon het ons-hafden,
wel eens voorkwam , dat het met den vinger in de aar
iets vreemds is in de altijd waardige hou -defchrivn
Jezus.
-dingva
Opmerkelijk kwam ons, op bl. 2o2 enz. , de opzettclijice behandeling van, en ernilige waarfchuwing tegen
het oude leenhuk voor, dat de ware geloovigen niet kun
uitvallen.
-ne
-
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111. ago. Zeer liberaal en overeenkomflig onze overtuiging hebben wij de verklaring der woorden van Joannes
omtrent des Hoogepriesters profetie (vs. Si enz.) gevonden. Maar, blijven ➢ l E S S C HA E R T en andere uitleg
zich wel altijd gelijk, ten aanzien van het beginfel,-gers
dat hier ten grond ligt ? Joannes (prak daar als Israéliet , die doel en uitkomst dikwijls als één befchouwt.,
Bi. 35. Hier hadden wij de huishoudelijke aanmerking
van fommigen, dat die balfem welligt overgebleven was
van Lazarus' begrafenis , liever niet vernield gezien.
Bl. 342. Hoezeer met HIE S S C H A E R T van hetzelfde gevoelen , wenschten wij toch nog wel beter opgehelderd te zien, hoe de een voor een' donderilag_kon
houden , wat de ander zoo klaar verflond.
BI. 351. Hier, waar van Jezus' nog Hechts kortflondig
verblijf onder de zijnen gefproken wordt , komen ons de
woorden: de duisternis des doods konde u overvallen,
enz. min gelukkig voor.
BI. 36r. Er is een groot onder fcheid tusfchen uitleg
ook vijsgeerige waar--kundigetsfchlro
heid. Deze aanmerking moge velen vreemd luiden , zij is,
in des fchrijvers zin, waar en gewigtig. En de rondheid,
met welke hij , daardoor , de letterlijke beteekenis eener
.noeijelijke plaats laat gelden, verdient lof.
BI. 368. Zou het boven aangevoerde: Joannes (prak
;iicr als Israëliet, ook niet de beste fleutel zijn ter ver
q i ? Althans wij mogen hier aan het i 2oord-klaringvs.
des (laders niet denken.
Bl. 375. Wij kunnen al de hier aangehaalde plaatfen
in acne leerrede naauwelijks als dragelijk , veel min als
nuttig befchouwen. Dezelve bij de uitgave in Bene noot
te plaatfen, dat ware iets anders.
Bl. 423. Wat hier omtrent de opvatting van liet woord
nieuw, van het gebod der liefje, gezegd wordt, en dat
ons, althans voor het oogenblik , nieuw was , verdient
rijpe overweging. Het zou, namelijk, de Christelijke
liefde tot de broederen, de liefde om Christus' wille zijn ,
veel grooter en uitgei}rekter dan die, voor welke de zelfA2
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liefde tot maat(laf verftrckt. Men oordeele , of dit beter
zij, dan, niet v A N D ER P A L DI, de zaak meer alge
te vatten, als op nieuw.
-menop
B1. 439. Door zijne (Jezus) wederkomst denk ik, dat

niet moet verflaan worden des I-Zeeren opllanding uit den
dood, omdat daarmede de opneming zijner vrienden in
den haat der heerlijkheid niet onmiddellijk verbonden
was, — zoo ver goed — noch ook zijne nog aanplaande
toekomst aan het einde der dagen , maar de opneming
der discipelen na hunnen dood, enz. Wij wenschten deze
onderfcheiding, zoo lang hare wezenlijkheid niet beter,
dan tot hiertoe, gehandhaafd is , liefst weinig vermeld te
zien.
BI. 449. De woorden: meerdere (eigenlijk grootere)
doen, van de oprigting der kerke te verflaan , is ons ook
wel ingevallen. Misfchien, echter, moet men dezelve
niet drukken.
Wij zouden deze aanhalingen ligt nog met Benige kun
vermeerderen. Maar het zij genoeg. Ware het moge-ne
geweest, fommige toepasfingen wat langer te maken ,-lijk
de Hukken zouden er , als leerredenen, veel bij gewonnen
hebben. Maar, als een' uitvoerigen , populairen en ílichtelijken Commentarius op Joannes' zoo zeer geestelijk
Evangelie, mogen wij het werk volmondig aanprijzen.
Vooral dit deel, waarin de heerlijke gefchiedenis van Lazarus, die van den genezen blinde, de voetwasfching
enz. voorkomen , is hoogbelangrijk. En hetgeen ons nog
wacht , — de dadelijke lijdensgefchiedenis , het Hoogepriesterlijk gebed , enz. enz. — belooft niets minder.
Moge het den bekwamen man aan gezondheid en aanmoediging niet ontbreken !

De Godsdienst der Rede. Aanleiding tot de kennis
eener echte Godsdienstwijsbegeerte. Door FRED ERIK BOUTERWEK. Uit het Hoogduitsch. Te
Delft , bij de Wed. J. Apart. 1 827. In gr. 8vo. XVI ,
419 BI. f3-9o.
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ij een boek, uit eenige vreemde taal overgebragt,
fchijnen ons , in de beoordeeling, drie vragen in aanmerking te komen : ten eerftc, naar den aard en de waarde
des werks ; teil andere , of men wel deed met het te ver
-talen,
derde , of men liet goed vertaalde.
Wij beginnen billijk met het eerfle. Doch, indien wij
dit zoo zouden doen, als men hier en daar beweert,
dat in eene goede recenfie vereischt wordt, dan zoudcii
wij zeker onvergelijkelijk bekwamer dan de fchrijver
moeten zijn: want deze heeft zijn onderwerp in een tamelijk dik boekdeel zoo niet weten te behandelen, dat
liet eiken maar eenigzins geoefenden lezer overal duidelijk en belangwekkend zal voorkomen; en wij zouden,
volgens dien bedoelden eisch, in een vrij beknopt overzigt dat zelfde oogmerk moeten bereiken. Het dan daarvoor aanziende, dat dit ideaal, of deze herfchenfchim ,
noch door ons te verwezenlijken , noch veilig in een tijd
inhoud en zoo onderfcheide--fchritvanzolgem
ne lezers te beproeven is , zullen wij ons , en onze lezers , met ons , zich met minder dienen te vergenoegen.
Het is bekend , dat K A N T de geheele wijsgeerte in
Duitschland omkeerde. Men was echter met zijn werk
geenszins algemeen tevreden. De liefde voor het oude
en ouderwetfche gebouw mogt langzamerhand al uitílerven , de ingenomenheid met het nieuwe , daarvoor in de
plaats opgetrokkene , was niet zoo algemeen. Deze meende er wat bij te moeten timmeren , gene een' geheelen vleugel te moeten afbreken; een derde fchommelde veel vroegere modellen op , om zich daarnaar te rigten ; in één
woord , er onttlonden welhaast Gene menigte van wijsgeerige f elfcls , het eeoc vaak al dolzinniger en gevaarlijker
dan het andere. B 0 U T E r. w E I, denkelijk de geleerde
fchrijver der gefchiedenis van de poëzij en welfprekendheid , zich bijzonder tot het belang van den Godsdienst,
bij dit onderzoek , bepalende , geeft ons hier een overzigt
van de voornaamile dier ftelfels, om ons , bij de aan^vijzing van de zwakke zijde aan elk hunner, zijne eigene
denkbeelden te doen kennen , en het geloof in een' waar-
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achtigen God tegen de voorflanders van flthcismtts , Pan-.
theásmzis en Ilylozoïsmus, dat is tegen hen te verdedigen, die geheel geen' levenden God erkennen, of het
heelal zelve voor den cenigcn God houden, of aan Gene
foort van wereldziel , een leven met de ftof ten naauwf'e
verbonden, denken.
Hij wijkt daarin inzonderheid van de Kantiaanfche fchool
af, dat hij , op den voorgang van j A C 0 B i, de rede niet
houdt voor een bloot logisch vermogen, enkel gefchikt ,
om de denkbeelden, die zij van elders ontvangt, volgens
zekere haar eigene regels , tot een gebouw der waarheid
zaam te flellen, maar tevens voor Gene vatbaarheid voor
eigene indrukken. Hierop bouwt hij de mogelijkheid van
een geloof, dat vóór en boven alle wetenfchap_ gaat.
Hieruit leidt hij de overtuiging af, dat er iets algemeens , oneindigs en eeuwigs bef'caat , waarin al het cindige is gegrond, en dat hij , niet dQ hedendaagfche Duit
ccbfolute noemt. Hiermede , echter -fchewijsgrn,t
waant hij nog geenszins tot de erkentenis van den waren
God te zijn gekomen. De wijze , op welke dit bij heira
toegaat, heeft inderdaad, zoo wel als die van K A N T en
anderen, hare moeijelijke zijde. Te regt merkt hij aan,
dat het eerde bij ons denken, de hoogfle fchakel van de
keten der dingen, daarom dat het het eerfle en hoogfa,
als grond en oorfprong is, nog niet voor het eerfle en
hoogfte , dat is volmaaktfle, wat zich denken laat, is te
houden , maar dat er erne afzonderlijke werkzaamheid onzer
rede noodig is , om deze twee als verecnigd te doen kenner.
Iets, dat de Pantheïsten en andere dwaallecraars , die gedurig met de uitdrukking van liet hoog/le, alsof dat daarom het velmaaktfle, liet waarachtig Goddelijke was , zichzelv' en anderen misleidende,fpelen, niet in het oog houden.
„ Maar, terwijl de denkende geest zijns zelf bewust
„ wordt, fielt hij zich zelf boven alles, wat niet denkt. —
„ Waar het eigenlijk zedelijke ontbreekt, ontbreekt alles ,
„ wat aan liet bcflaan waarde geeft. — Derhalve is alle
„ ab/ulute volkomenheid of een droombeeld, of het
„ oorfpronkelijke beginfel van alle beftaan en denken is. .
1Y God."
,
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„ De onbetoogbare kracht van het ware rdde van het
„ Goddelijke is de laatfle grondflag van liet godsdicnflig
„ redegeloof. Zonder bedenken mag dat geloof erne
„ daad der rede genoemd worden, in zoo verre zich de
„ rede tegen de meaning verzet, dat het Go,ldelijke,
„ hetwelk voor haar het hoog(le is , misfchien flechts
„ een fubjectief en bedriegelijk idéc zijn zou."
„ Slechts opwekken en verlevendigen , niet vnortbren„ gen, kan de wijsgeerte liet godsdicnflig redegevoel."
In deze woorden van den fchrijver is de hoofdzaak
bevat, die echter veelzins toegelicht en nader ontwikkeld
wordt.
Het boek is inderdaad rijk ; de fchrijver is met al liet
oude en nieuwe in het vak bekend, en zijne wijze van
voorflellen is doorgaans helder. Wij gelooven hem een
waar wijsgeerig hoofd, zoo wel als een vlijtig beoefenaar barer gefchiedenis , te mogen noemen.
Ondertusfchen kwam ons des mans redenering niet altijd klemmend voor $ en fcheen hij ons hun, die hij beílreed , niet altijd regt te doen ; noch het hun te verbeteren.
1Vanneer hij, bij voorbeeld, tc A N T's praktifche rede,
als grond der zedekunde , met het zédeiijk gevoel der
.Britten in dezelfde liefchuldiging van een grondeloos ,
fribjeetief gezag betrekt , dan komt hij ons voor hem niet
begrepen te hebben. Het redelijke in de handelingen
moge zich den zinneliji;en mensch veelal slechts als een gevoel aankondigen, het is echter gansch iets anders. Wanneer hij daarentegen in liet bewijs voor Gods be[laan ,
uit de natuur afgeleid, met de kweekelingen uit die fchool,
het gebrek meent op te merken, dat geene zedelijkheid,
als eene eigenfchap van den Wereldfchepper , daarbij zou
uitkomen , dan fchijnt hij ons den mensch en de ,zedelijke
wet in hem, als liet volmaaktfle en fchoonfle der geheele fchepping , uit het oog te verliezen (*). Wanneer
hij, in 't voorbijgaan , van liet openbaringsgeloof íprekende, niet onduidelijk te kennen geeft, dat hetzelve op
(*) Immers, ook hier zeggen wij : terivijt de denkende
(tueni'clieijlce) greet. tips zelf bewust sord , ene.
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eene (voor zoo verre het redelijk, vooral historieel onderzoek aangaat) niet zeer veilige waarfchijnlijkheidsberekening zou berusten, dan fchijnt ons dat oordeel oppervlakkig , en bewijs dragende, dat de geleerde man hier
niet zoo geheel te huis is.
Men houde hein daarom geenszins voor een' vijand der
openbaring. Hij fpreekt zelfs de Supranaturalisten tegen
hunne be(lrijders voor , ja neemt ook hen in befcherming ,
die , dit begrip het verlle drijvende, naar zijn oordeel Supranaturalisten moesten hecten. Wij konden niet nalaten
hierbij t e denken: ware deze onderfcheiding meer algemeen ingevoerd, dan was de pennefirijd, onlangs in het
Mengelwerk van dit tijdfchrift gevoerd, wel niet te pas
gekomen. Want hooger onderwijs , dan de natuur oplevert ,
werd door alle regtfchapene Hollandfche Godgeleerden
te allen tijde geëerbiedigd; maar hooger kenvermogen,
hoogere invloeden ter verlichting, dan die tot haar gebied behooren, vonden zeker menigen bevrijder onder
onze vrijere beoefenaars der Godgeleerdheid.
Tot de vraag overgaande, o f dit boek behoorde ver
te worden , moeten wij in de eerife plaats betuigen,-tald
al geene ffudie te kennen, welker nut ons twijfelachtiger
voorkomt, dan hetgeen men fpeculatieve , transfcendentale
wijsgeerte en bovennatuurkunde noemt. Gelijk wij boven zagen, de een bouwt, en de ander haalt het gebouwde weer omver. Naauwelijks hebt gij het eene ftelfel zoo tamelijk leeren begrijpen, en uw best gedaan om
er in te berusten , of er rijst een ander op , dat mede zijne gunftige zijde heeft , ook wel waar kon zijn, en u op
nieuw aan het dobberen helpt. Zij is trouwens welligt
als een noodzakelijk kwaad te befchouwen : de mensch
vil alles weten , waant welhaast alles te weten , en heeft
dus noodig door anderen te worden teregtgewezen. Zij
heeft, buiten dit onvermijdelijke, dus ook ligt nog wel
het nut van het onkruid, dat, uit den weligen akker ontfproten en ondergedolven,denzelven te vruchtbaarder maakt.
Niemand twijfelde aan God en Goddelijke dingen, eerde
wijsgeeren dit leerden. En heeft het Christendom eenige
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verpligting aan dezelve, het heeft daarvoor niet menige
verbastering en twist geboet.
Doch , de wereld nemende zoo als zij is, dus met
wijsgeerte, meenen wij echter, dat zich in ons land wei
beoefenaars van dezelve bevinden, die geen Hoog-nige
Dezulken hebben waarlijk ook aan dit-duitschverfan.
boek niet veel. Met K A N T maar half, niet alle zijne
opvolgers geheel niet bekend zijnde, zullen zij liet eene
niet verflaan, en over liet andere zich nutteloos ergeren.
En wat nu de uitvoering betreft, de vertaler heeft, onzes achtens , tamelijk wel zijn' pligt gedaan. Hier en
daar een Germanismus, daar willen wij niet van fpreken;
maar liet komt ons voor, dat hij niet zelfde proeven heeft
nagezien , en daardoor zijn verfcheidene zeer ongelukkige
druhfouten ontslaan, die menigen zin volflrekt onverflaanbaar, ook wel tot geheel het tegendeel maken van liet
geen hij moest zijn. Dat men hiertegen , in wijsgeerige werken vooral, toch beter waakte, en niet dacht,
dat s I E GE N n E E K Op zijn duimpje te hebben daartoe genoeg zou zijn. Hoe zal men goed corrigeren hetgeen men niet verftaat, inzonderheid zoo het handlchrift
cenigzins onduidelijk is De boekhandel van A L L A Ic T
is inzonderheid te aanzienlijk en beroemd , wegens zoo
vele kiasfieke werken, dan dat eenige flordigheid van dezen aard op denzelven zou mogen kleven.
Trouwens, het werk ziet er overigens uitwendig zoo
goed uit, als het inwendig , in gewigt van zaken en
grondigheid van behandeling, vele uitkomende boeken te
boven gaat.

Brief over den grooten Tisch van den Propheet, %na,
acn een liefhebber van Gods woord, tot bevestiging
zijns geloofs, door ABRAHAM C A P A D O S E, M.
D. Te flmflerdam , bij J. H. den Ouden. 18_8. In
gr. 8vo. 19 BI. f :- 25.

D e walvisch , die ter bezigtiging werd ten toon ge-
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told, gaf den Heere C A P A D o s n aanleiding , om dezen
brief te fchrijven. De groote visch , op den titel van
dezen brief vermeld, kan geen walvisch , maar wel elke
andere groote visch zijn , die Benen mensch kan doorflikken. Zeer juist, maar vóór hem meermalen en beter
opgemerkt. Men zie S C H E V C H z E R , Bijbel der Natuur, Xde D, hl. 587-600. Alle zijne aanteekeningen
Uit PLINIUS en JOSEPHUS over joppe en AN DRO» A (bl, 6) zijn ellendige vertooningen van hier niet te
pas komende quaff - geleerdheid. Hij moest liever de geheele gefchiedenis van A R I o N in liet Grieksch hebben
aangehaald , waarin meer gelijkheid met Jo NA valt op
te merken ; zoo zou zijne kliek over al dat vreemde
fchrift met opgefpalkten mond de groot[Ie verbaasdheid
hebben te kennen gegeven. Daar nu toch ieder verftandig mensch bij het weinigje }icbreeuwsch en Grieksch ,
dat hier voorkomt , de fchouders ophaalt , moest hij ten
niinfte, zonder voor dit fchouderoptrekken verder ge
te hebben , aan zijne kalanten nog meer Griekseh-vresd
tot hunne (lichting geleverd hebben. Deze foort van menfchen zou met den Doctor meer ingenomen zijn, bij bet
aanvallen van v A N D ER P A L M, hoe minder zij kon
begrijpen. Sic fata Nulere. Zoo ligt het geval bij dat
volkje, bij hetwelk de bekende compagniehap, als bij
lieden van hare nering , geene geestbezwaren kent of wil
aanwijzen. Als een ftaaltje der fraaije beroogwijze kan
dienen hetgeen bl. Io voorkomt : „ Merk dan , dat ik u
bidde, het volgende op: — — Daar nu het (chip,
„ waarop j 0 N A was , van Japho , een kust van Iiic!aee? ,
„ naar Tliarfis in Ciliciën " (Tarfus lag in Ciliciën , maan
Tharfts was Tartesfus in Spanje; verg . If A DI E L S V E L D,
^?ardui/kskunde, Vde D. bl. 178 volg. J Os E P n u s
heeft Tar/us in Cilicicsa, maar wordt te regt gewezen
door H A M E L S V E L D, bl . I So volg.) „ flevenende , de
1tfiddcllandfche zee over moest." Daar Japho , later, jop-•
en nu Jafa, alleen aan de Middel/and/die zee lag,
kon geen fchipper, naar elders varende , die zee ontwijken, al lag TIus fs in zijn reisplan niet. Daarenboven
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vindt men de cachelot in de Noordelijke zeeën; zie de
aanteekening bij s C H E U C H z E R. a. pl. bl. 589. Zonder het minfle bewijs zegt C A PA D 0 S E : „De woon
plaats van dit dier (de cachelot) is gewoonlijk de Mid--„
„ dellandfche zee , hoewel het ook elders , in de Noordzee, veel gevonden wordt." — Indien Dr . C A P A D 0
verpligt ware geweest, dezen brief te fchrijven, dan-SE
zou gegolden hebben hét ultra posfe nemo obligatur.
En dit kunnen is bij C A P A DO SE niet veel. Ten min1}e uit dit gefchrijf blijkt dit wederom allerduidelijkst.
Doch de man is tot het uitlegkundige werk des Bijbels
ongeroepen en ongefchikt; en bij zijne aanvallen tegen
VAN D ER PALM gelijkt dit, ook uitlegkundig dwergje,
de mug in de fabel, die meende zelfs een paard door
zwaarte lastig te zijn. Van alle kwalen is wel de eigen
de verderfelijkíle en de ongeneeslijkfle. Daarom-wan
wordt hier de moeite gefpaard, den man te wederleggen,
die niet eens weet, dat VAN D 5 R P A L M'S werk in
zes , niet in vijf Rukken beftaat . VA PI D E R P A L M
zal zichzelven het best verdedigen door te zwijgen... <iqui-.
la non captat muscas. Waartoe ook muggen gevangen,
die niet /leken ? Wij ten minfle houden dit briefje zeer
gefchikt .... ad pios uf^rs. Zoo denkt men algemeen
over al de werken van C A PAD o S E . Het tegendeel
heeft plaats met V A N D E R P A L M'S Bijbel, die, na
uitverkocht te zijn , zelfs op verkoopingen ver boven den
inteekenprijs gaarne gekocht wordt. Hiervandaan mis
dat gefchreeuw, omdat welligt fpoedig de uit--fchienal
venters en zamenflanfers van dergelijk gefchrijf, als deze
brief van C A P A D o S E is, alles voor eigene rekening
zullen moeten laten drukken. Hinc illae lacrymae. Hoe
meer uil, hoe meer waan.
Voor hen, die eenigzins dieper dit laatdunkend gefchrijf van den waanwijzen Doctor onderzoeken willen,
dan wij het voor ons waardig keuren , maken wij melding van 's mans bijzondere manier van Bijbelverklaring,
bl. 5: „ Daar (bij Gods Woord) moeten wij de geloof.waardigheid en de onfeilbaarheid van het Woord van
„
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voren, gelijk men zegt, vastfiellen en dan verder gaan :

„ nu, hiervan kan gene redeneering hoegenaamd, maar
„ oenig en alleen de Geest Gods , die in alle waarheid
„ leert en leidt, den menfchc brengen, en IIij brengt
„ er ook allen toe, die van eeuwigheid in Christus ge„ kend en bemind zijn ; en laat ons danken en aanbidden ,
dat Zijne genade ons dit bij bevinding heeft leeren ken„ non en cent nimmer te voren gefinaakte vreugde en vre„ de daardoor in 't harte doet genieten." ABRAHAM
bad voor booze menfchen, De vlecfchelijke afliammeling en
naamgenoot diens vromen mans valt aan en befchimpt allen ,
die , zonder dit dan te kunnen helpen ,niet geroepen zijn.
Doch indien wij de geesten mogen beproeven , of zij uit
God zijn , (en dit regt zal ons geen c A PA D os n ontnemcn) dan moeten wij ten opzigte van hein en zijne leiding in alle waarheid twijfelen ; want de waarheid, in
welke dc H. Geest (niet de waan van oenen C A P A D Os E) leidt, moet in liefde worden betracht. Zoo lang Bene
verwijzing op H. V: 22-26 uit den Brief aan de Galaters hoognoodig blijft voor c A P A D o S E, zoo lang houden wij ons overtuigd, dat er een groot onderfcheid is
tusGehen Benen gedoopten •jood en eenen befiiedera' Christen. WTaar het oude nog blijft , is niet alles nieuw g eworden. Niet het water, maar het nieuwe fchcpfel , in
liefde werkzaam, maakt het wezen uit. Zoo lang dit bij
u ontbre_kt, kunt gij u met bevinding behelpen ; maar,
IIeer Doctor! gij blijft bij iederen opregten Christen een
blind leidsman der blinden , daar gij fleclits van inwendig
licht droomt en het uitwendige veroordeelt. Met geflotene
oogen vaart men nooit veilig op eene zee vol klippen.
Plet u verkiezen wij ten minfle niet denzelfden koers
zonder kompas te houden. 1/aap wel!

Ge/chiedkundige Verhandeling over de Operatic tot vorming van een' £iiizfligen Oogappel (Pupilla artificialis) ; benevens de befchr jvii g eenex nieuwe en zekerder manier, om dezelve door eerre tweevoudige
of dubbele Schaar te bcil'erkplelligena. Door W. biE N-

W.
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s L r. T , Ridder , Chip•. Duct. , 0ctrlist van Z. Ill. ,
Stads Operateur van de Cataract te 11zzz flerrinz;z ,
ezzz Net tiree Platen. Te flne flcrrlana , 1 r L. van
Es. iSaS. In gr. avo. Jill en 56 L'I. f: - 75.
,
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e zoo door zijne buitengewone dexteriteit, qua Operateur , als door zijne grondige kennis in de litteratuur
van het ophthalmologifche vak der Geneeskunst te refit
beroemde Amílerdamfche Oogarts nt L N S E It T gaat fleeds
met onvermoeiden ijver voort, om dat gedeelte der
Geneeskunst , waarop hij zich in het bijzonder heeft toegelegd, en hetwelk met zoo veel roem door hem wordt
uitgeoefend, door gewigtige theoretifche en prakti(che
bijdragen, waartoe hem zijne zoo zeer uitgeftrekte praktijk, welke fchier alle de Noordelijke Provinciën van
het Nederlandfche Rijk omvat, eene bij uitflek gunilige
gelegenheid verfchaft , meer en meer te volmaken, en in
zijn Vaderland tot denzelfden trap van volkomenheid op
te voeren, welke dit gedeelte der Geneeskunst thans
beide in Duitschland en in Groot - Brittanje bereikt
heeft. Heeft hij in het voorleden jaar, 1827 , door zijn
Gefchiedkundig Overzigt omtrent de heer/chende en
voorkomende Oogziekten in Nederland, de leemte, welke
omtrent dit vak der Geneeskunst in onze litteratuur befond, behoorlijk aangevuld , niet Hechts door aan het
Publiek mede te deden eigene flotfommen uit eene rijke
en zeer uitgebreide ondervinding, maar daarenboven door
liet uit echte bronnen putten en bijeenverzamelen der geneeskundige befcheiden aangaande de vorderingen der
ophthalmologifche wetenfchap in de Nederlandfche Provinciën, en hierdoor, met bondige bewijzen, den Neder
vaak bij de buitenlanders miskenden -landfche,zo,
kunstroem , beide ten opzigte van de theorie en de prak
dit met het maatfchappelijk welzijn zoo innig-tijkvan
verbonden gedeelte der Geneeskunst, voortreffelijk gehandhaafd, en aldus voor denzelven te dien opzigte een
duurzaam gedenktecken gellicht in de thans voor ons
liggende Verhandeling houdt Dr. 1\1 L N S n R T zich onledig
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met het gefchiedkundigc van de operatic tot vorming
van tenen kunftigen oogappel, en niet de mededeeling
aan het Publiek van eene nieuwe , meer zekere manier ,
om dezelve te bewerkflelligen , door middel namelijk van
cone tweevoudige of dubbele fchaar. Na in de inleiding
aangemerkt te hebben, dat, offchoon ook in de Hcelkunst fours de •uttigIle uitvindingen aan het toeval derzelver oorfprong te danken hebben, echter de Heelkunst
in het algemeen en het ophthalmologifche vak in liet bijzonder dc aanmerkelijke vorderingen, welke zij in de
tegenwoordige eeuw gemaakt hebben, aan een meer
grondig beoefenen der wetenfchap , waardoor betere ,
meer rationele manieren van behandeling ontiUaan zijn,
verfchuldigd zijn, komt de Schrijver meer bepaaldelijk
tot zijn doel, en beroept zich, ten betooge van deze
zijne flelling, inzonderheid op de vele uitmuntende gefchriften en menigvuldige methoden, welke tot vorming
van eengin kunf'cigen oogappel zijn uitgedacht; ons ver
plaats leverende het gefchiedkundige-volgensidrf
van hetgeen in Nederland omtrent dit onderwerp is voorgevallen, hetgeen zekerlijk , wanneer men hetzelve vergelijkt met de vele verhandelingen en waarnemingen , welke
in Duitschland , Groot-Brittanje , Frankr.Jk en Italié
omtrent dit onderwerp in het licht gekomen zijn , in den
eerften opflag juist niet zeer ten voordeele van onze landgenooten fchijnt uit te vallen; maar , wanneer men deze
echter meer van nabij leert kennen, zal men met genoegen ontwaren, dat de enkele oorfpronkelijke fchriften der Nederlanders, welke van tijd tot tijd over deze
materie in het licht verfchenen zijn, zich doorgaans ,
als lettervruchten van ware ftudiën en grondige kundig
wel van-hedn,op'tvrligsdefchn,zo
eene wetenfchappelijke vorming der Schrijvers, als van
hunne praktifche ervaring in dat vak, de duidelijkile
blijken aan den dag leggen ; zoodat hetgeen de Neder
Heelkundigen, ten opzigte hunner naburen, in-landfcie
extenfiteit verliezen, eenigermate door de intenfive waar
hunner fchriften vergoed wordt, waarvan deze Ver--de
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handeling onder anderen een doorflaand bewijs oplevert.
Vervolgens worden door Dr. M n N s E R T alle de uitgevondene manieren, om eenen kunftigen oogappel te vormen,
onder de vier volgende hoofdklasfen gerangfchikt :
imo• De infnijding, hetzij horizontale of verticale,
van het regenboogsvlies, Iridotomia genaamd.
2d-. De uitfnijding van een gedeelte of ftukje uit deszelfs zelffFandigheid, Iridectomia.
;tio. De losmaking of losfcheuring an het regenboogsvlies van den haarwijzen band, Iridodia?jJiis.
4Lo. De naar buitenhaling, inklemming, ook affnijding van het afgefcheurde gedeelte van liet regenboogsvlies (kunstmatige verplaatfing der pupil) , Iridectodial^ lis; welke laatfte methode, door den in zijn vak ver
N o NS E N,o o R T, in twee gevallen,-dicnflejkDr.vA
met cone allergelukkiglte uitkomst is in 't werk gefield.
Van alle deze verfchillende methoden nu heeft de
Oogarts M E N S E k T zijne nieuwe manier , om namelijk
door eene tweevoudige of dubbele fcllaar een ftukje uit
den iris te fnijden, de beste en meest gepaste in de
uitvoering bevonden; en waarlijk , offchoon alle de uit
gevondene methoden, om ccnen kunftigen oogappel te
vormen, beproefd en beoefend zijn, en alle, de cane
meer , de andere min , gunflige refultaten hebben opgeleverd, zoo zal men echter met Dr . bI E N s E R T moeten
inftemmen, dat aan de Iridectonzia boven de drie andere
methoden de voorrang toekomt , en dat in liet algemeen
de uitfnijding van een gedeelte van den iris , naar zijne
manier door Gene tweevoudige of dubbele fchaar bewerkftelligd, voor de zekerfte en beste methode moet
gehouden worden, daar men door dezelve Bene zuivere
ronde opening in den gefloten iris , en wel in het midden van het regenboogsvlies , waar de oogappel geheel
gefloten is, of ook in een gedeelte van dell iris, naar
mate de verfchillende omftandigheden zulks vereifchen,
kan vormen , en zij ongelijk veel minder aan gevaar voor
Ir•itis en andere bedenkelijke toevallen is blootgefreld,
en dus ceteris paribus den lijder de meeste hoop ter her--
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ílelling van liet gezigt verfchaft, indien men namelijk
overweegt, dat, blijkens de ervaring, eene wond met
verlies van zelfflandigheid minder blootgelield is aan
vernaauwing of fluiting, dan Gene eenvoudige verdeeling;
dat deze operatie den lijder geen pijn van belang veroorzaakt, immers dat dezelve niet te vergelijken is met
de meerdere pijn en fmart, welke, ook onder de ervarene behandeling , de losfcheuring en foms herhaalde pogingen, om den iris van het ligamentum ciliare af te
trekken, moet veroorzaken; dat, eindelijk, de inklemming en affnijding van het regenboogsvlies, als het
tusfchen de cornea ingekletnd is, ook geenszins zonder
pijnlijke aandoening kan gefchieden, en dat, ten gevolge
derzelve, foms zeer belangrijke, ja zelfs gevaarlijke
toevallen kunnen ontftaan.
Doch, offchoon de methode van uitfnijding, volgens
de manier van Dr. If E N S E R T met eene tweevoudige of
dubbele fchaar bewerkflelligd, in verre de meeste gevallen met eene gewenschte uitkomst kan in het werk
gefleld worden , zoo erkent de geachte Schrijver echter
openlijk, dat dezelve geenszins onbepaald in alle gevallen behoort in het werk gefield te worden ; want
dat zij niet te pas komt in die omftandigheden, waar,
-uit hoofde van liet kleine gezonde gedeelte van het regen
gebrek aan ruimte-bogsvliefanhtrs,
Iridodialy
fis nog altoos mode
welke
echter
beflaat , in
,
gelijk is en dus beproefd kan worden hoezeer zij maar
eene zeer flaauwe hoop van mogelijke, doch altoos gebrekkige , herhelling overlaat , daar in dit geval de papil
immer aan den rand van het regenboogsvlies valt.
Insgelijks verdient , volgens M E N S it R T de affcheiding of affcheuring van den iris van het ligamenturn
ciliare de voorkeur in die gevallen , in welke, zoo als
bij kinderen, te groote bewegelijkheid van het oog plaats
heeft , of waar hetzelve niet dan zeer mocijelijk door
middel van een' oogfpiegel kan bepaald worden.
Dr. MENS E R T geeft dus in die gevallen , waarin , uit
hoofde van bijzondere omflandighedcn , dc Iridectoria
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niet wel in het werk geheld kan worden, aan de IridoclBalvfis boven de overige methoden de voorkeur, en
wil dezelve alsdan beproefd hebben. In dit laatfle gevoelen nemen wij echter de vrijheid van hem te ver
daar wij, zoo wij vermeenen op goede gron.--fchilen,
den, van mooning zijn, dat in alle deze gevallen niet de
Iridodieclyfis, maar de kunstmatige vcrplaatfmg der pupil, en wel volgens do manier van Dr. VAN O I S E N0 0 r. T , met inklemming in het harde oogvlies van een
gedeelte des oogappelrands van den regenboog, behoort
beproefd te worden. Het is zoo, de beroemde D ur U V T R E N oordeelt de kunstbewerking, om tusfchen
de lippen der wonde van liet horenvlies een gedeelte van
den iris te bepalen, de ilechtfle, omdat zij zonder nood
uitzakking van dit vlies medebrengt;-zakelijhd
cone, zegt die Schrijver, altoos hinderlijke, foms moeijelijk te genezen ziekte , en die tot de ernftigile ontflekingachtige toevallen aanleiding geven kan. Doch , met
allen eerbied , aan de uitfiekende talenten van dien beroemden Heelkundige verfchuldigd, fchijnt het ons toe,
dat hij de kunstmatige verplaatfing der pupil , door inklemming van het afgefcheurde gedeelte van den iris
in liet horenvlies , niet zoo zeer uit ervaring, als wel
tuit theorctifche gronden, afkeurt; daar het ons niet ge
dat hij dezelve ooit beproefd heeft. Daaren--bleknis,
moeten
wij aanmerken, dat het niet de kunstboven
verplaatfing
van den oogappel, maar inzonderheid
matige
of
affcheuring
van het regenboogsvlies
de losmaking
welke
de gevreesde ernflige
van den haarwijzen band is ,
ontllekingachtige toevallen veroorzaakt, en welke intusfchen in beide deze methoden eveneens plaats heeft ;
en eindelijk , dat deze zoo zeer gevreesde toevallen veel
minder fchijnen te duchten te zijn, wanneer men , vol
manier van VAN 0NSENOORT, het losge--gensd
maakte of afgefcheurde gedeelte van den iris , in plaats
van in het horenvlies , in het harde oogvlies inklemt.
Daar nu de verplaatfing der pupil met inklemming in
den harden oogrok eerst later door onzen landgenoot
1
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o N s E N 0 0 r T is uitgevonden en bewerkflclligd ,
zoo konde ook D U P u Y T it E N derzelver waarde L
onwaarde niet beoordeelen ; en V A N 0 N S E N o o P T
heeft door twee welgelukte operatiën proefondervindelijk
bewezen , dat deze methode , op zijne manier niet dc
vereischte omzigtighcid en behendigheid in 't werk gefield, althans geen meer vrees voor ernflige ontileking;
achtige toevallen oplevert, dan de eenvoudige Iridodiulyfis.
Wat nu de door Dr. NE N S E it T uitgevondene manier,
om de operatie te doen, betreft, dezelve befiaat in het
maken van Bene genoegzaam ruime infnijding in liet doorfchijnend horenvlies niet Fhet flaarmesje van n it w E N7. E L , waarna hij een, door hem uitgedacht, hol geliepen lancet onder den genaakten lap of wonde van het
korenvlies Iangs den iris door de voorde oogkamer invoert, tot de plaats, alwaar men de bafis van de nieuwe
pupil denkt te vormen, hetzelve aldaar omtrént twee
lijnen diepte door het regenboogsvlies indrukkende, de
holle zijde van het lancet naar het midden en de bolle
zijde naar den buitenrand van den iris gerigt, waardoor zich dadelijk Bene halfronde opening in het regen
vormt , gefchikt ter inbrenging van de dub--bogsvlie
bele of tweevoudige fchaar; welk inífrument als Bene
gewone fchaar, met het geheel tocgefloten gedeelte naar
beneden gerigt , tusfchen het horen- en regenboogsvlies
ingebragt wordt; waarna men, de fchaar zoo verre,
als vereischt wordt, openende, hierdoor het horenvlies
van het regcnboogsvlies verwijdert, en het Romp of toegefloten gedeelte door de gemaakte opening zoodanig
verder invoert , dat het Bene gedeelte voor en het andere
achter het rcgenboogsvlies geplaatst is ; hebbende men
alsdan Hechts de fchaar toe te fluiten, om een volkomen
zuiver en rond Rukje nit den iris uit te fnijden ; zoodat, naar mate men de fchaar hooger invoert, de pupil
grooter valt , hetwelk ook door eerre grootere of kleinere
fchaar kan bepaald worden , daar bij de fluiting van dc
fchaar het Rukje , dat uitgefneden wordt , tusíchen de
V A N
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twee bovenfte fchaarpunten ingeklemd blijft zitten, en
daarmede van zelve naar buiten gebragt wordt.
Twee platen, met eene korte, duidelijke befchrijving
der door hem tot het vormen der kunst -pupil gebezib
do werktuigen , verfteren deze allezins belangrijke Ver
welke in ce handen van iederen Heelkundige-handelig,
behoort te zijn , en die door eene bibliographie van de
boeken en bijzondere verhandelingen , welke omtrent de
operatiën van den kunftigen oogappel zijn uitgegeven,
beíloten wordt.
Wij betuigen den geachten Schrijver onzen wel
voor deze zijne korte, maar gewig--mendak
tige bijdrage tot liet door hem zoo gelukkig beoefend
ophthalmologisch vak der Geneeskunst. Inderdaad, deze
door Dr. ir E N S E R T uitgevondene dubbele of tweevoudige fchaar, welke, vergroot, zoo driekant als rond,
niet iechts ter vorming der kunst -pupil, maar ook in
een aantal andere heelkundige gebreken , een nieuw ,
zeer doelmatig inftrument, ter verrigting van onderfcheidene andere heelkundige operatiën , ter wegneming van
fcarcomatifche, fcirrheufe, verruceufe, fusageufe en
polypeufe ongemakken verfchaft , is eene fchitterende
loover in den eerkrans , op welken hij , zoo door liet
onvermoeid ftreven ter meerdere volmaking van de ophthalmologifche fludiën in zijn Vaderland , als door zijne
uitflekende talenten in het verrigten van oogöperatiën ,
zulk eene billijke aanfpraak heeft, en welken Neder
dankbaar Publiek voor deszelfs verdienftelijken-landsch
landgenoot gaarne vlechten zal.
Beleuchtung des Kampfes fiber Handelsfreiheit and Ver
-botfysemindNrla,geindtuf
Darf}ellung des Getreidehandels and der aligemeinen
Handelsverhiiltnisfe. Amflerdam , hei Gebr. Dieeerichs; Leipzig, bei F. C. W. Vogel. 1828. Gr. 8vo.
265S.f3-.

In eenen tijd, op welken genoegzaam allerwegen, zelfs
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tot in de verstafgelegene Raten van liet nieuwere Vasteland, dc klagten over de ontwikkeling en uitbreiding van
het Verbodsftelfel, en over de daaruit voortvloeijende beperkingen des Handels, al luider en luider zich verheffen, moet eene grondige uiteenzetting en oplosfing van
het vraagfluk welkom zijn, of door de van regeringswege
in werking gebragte verbodsmaatregelen de algemeene
volkswelvaart , en derhalve ook de welvaart van den geheden Raat , als onwankelbaar en olaffcheidelijk daarop
gegrond, werkelijk bevorderd worden, --_- dan wel, of
niet veeleer van die in liet werk geltelde middelen, uit
den aard der zake, eene regtftreeks tegen het voorgeflelde doel zich kantende werking te verwachten zij , en
daarentegen niet de, door alle ledematen van het groote,
algemeene flaatsligchaam , vrijgelatene omloop der voeden
leven , welvaart en uitbreiding in alle de-dehanlfp
deelen van hetzelve overplanten en onderhouden zoude.
De ongenoemde Schrijver van het hier aangekondigde
werk (hetwelk in geenen deele voor ons vaderland alleen
gefchreveii is, maar ook de oplettendheid der befchaafde
volksklasfe in elk land over vaardig is) gaat , met de wel
blik eens in-verfndp cherb'odln
het praktifche leven gevormden handelskundigen , eerst
de Europeiche Haten door, in zoo verre zij op de graan
graanverbruik betrekking hebben ; wendt-telofph
vervolgens de daaruit afgeleide gevolgtrekkingen en bewijzen tot de beantwoording aan der vraag, welke van
beide , de vrije of de belaste invoer van granen in de Nederlanden, voor den flaat zoo wel, als voor de gezamenlijke individueele welvaart des volks , meest bevorderlijk
zij ; en gaat eindelijk over tot algemeene befchouwingen
van den oorfprong , uitwerkfelen en - verdere gevolgen van
het Verbodsffelfel. De Schrijver betoogt daarin het bedriegelijke der grondflelling, als hadden de fabrijken zelfs
door eene ILremming van den invoer van vreemde kunstprodukten gewonnen , en verheft zijn werk , door deze en
dergelijke navorfchingen, tot eene aangename, nuttige
en veelomvattende lektuur,, niet flechts voor den hande-
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laar in 't bijzonder, maar ook voor ieder , , die , liet zij
dan uit hoofde van den door hem in do burgerlijke maat
zij ten gevolge zijner vader -fchapijbekldnrg,t
gevoelens, het algemeene welzijn wezenlijk-landiev
ter harte neemt.

Liefde en Hoop. Tijdfchrift over Gevangenen en Gevangenisfen. Ifle Deel. Te Amferdam , bij G. J. A.
Beijerinck. In gr. 8vo. f 3 - Go.
e laatstverloopene jaren waren inzonderheid rijk in
eene ;rooie menigte van Tijdfchriften, Maandwerken en
Weekbladen. Niet altijd evenwel fchonk de veelbelovende
bloeitijd rijpe en welfinakende vrucht, en menig voort.
brengfel van genoemden aard bragt reeds bij deszelfs ge
zaden van kwijning met zich. 1 let voor ons-borted
liggende Tijdfchrift maakt hierop Bene vereerende uitzondering ; en Recenfent is van oordeel, dat hetzelve Bene
nadere kennisneming des publieks allezins waardig is.
Reeds federt twee jaren werd hetzelve van drie tot drie
maanden met een nummer vervolgd , welke te zamen een
bekwaam boekdeeltje uitmaken, hetwelk gewis door een
ieder niet zonder belangt elling zal gelezen worden.
Zeker fchijnt, in den eerflen opliag , eene lektuur over
Gevangenen en Gevangenis/en niet bijzonder uitlokkend_;
en menigeen verbeeldt zich welligt ,hier niets anders dan
vertoogen en verhalen vol jammers , ellende en menfchelijke boosheid te zullen aantreffen. Dit is echter het geval in gecnen deele. Wij willen dit wat nader doen zien.
Ieder nummer is in drie hoofdafdeelingen gefhlitst. I.
wordt gehandeld over gevangenen en gevangenisfen in ons
vaderland; II. bevat berigten omtrent hetgeen te dezen
aanzien in andere landen plaats vindt , en de IIIde afdeeling behelst een onderhoudend Mengelwerk , meestal uit
merkwaardige voorvallen en geheurtenisfen bellaande
hier en daar doorniengd niet de levensgefchiedenis van d
zen of genen beruchten misdadiger.
-
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Op meer dan ééne plaats is de medewerking van Behuurders van liet Nederleindseh Genootfcháp tot zedelijke
verbetering der Gevangenen met de Redactie van dit Tijd
blijkbaar te hefpeuren, en menig berigt en ver-ichrft
niet eerre geachte naamteekening voorzien , laat-hal,
hierdoor bij den lezer geen den minflen twijfel aan cie
echtheid der gedane mededceling over.
I Iet bellaan van dit Tijdfcllrift is, al verder, met de
werkzaamheden van het reeds genoemde Genootfchap blijkbaar verbonden. Meer clan eens kwam de vraag bij dezen
en genen op ; wat er toch van dat Gevangengenoottchap
mogt zijn, waarvan men , federt de oprigting In 1823 ,
zoo weinig had vernomen ? Recenfent gaf dan wel aan
den vrager de verflagen der Handelingen van dat Genoot
handen; dan, daar die verflagen alleenvoor de-fchapin
leden gedrukt worden , kent het grooter gedeelte des publieks te weinig van deszelfs beftaan , bedoeling en werk
om in eene inflelling, die ons Vaderland-zamhedn,
zoo zeer tot eer verllrekt , eene genoegzame belangflelling op te wekken en levendig te houden. De wijze,
waarop het aangekondigde Tijdfchrift is ingerigt , is eigenaardig gefchikt, om , hetgeen het genoemde Genoot
is en werkt, meer onder de aandacht des publieks-fchap
te brengen; en wel verre, dat liet hart van den lezer
zich , bij het befchouwen van tafereelen van jammer en
ellende, pijnlijk zou vinden aangedaan, zoo wordt hetzelve veeleer in eene aangename hemming gebragt, bij de
ervaring van liet vele en velerlei goede, hetwelk er reeds
in onze vaderlandfche kerkers , onder de leiding en invloed des Genootfchaps, is verrigt geworden
De kennisneming aan dit alles is inderdaad belangrijk.
Dikverf, en zeer te regt , bewondert en vereert men ,
hetgeen door vreemden, op vreemden bodem , voor de
zaak der mcnschheid verrigt wordt; maar men verlieze
daarbij ons Nederland en de Nederlanders , en wat in ons
gezegend Vaderland ten algemeenen beste ondernomen
wordt, niet uit liet oog ! Men heeft , en te regt , een' af
voor eiken aanflag tegen onze bezittingen, tegen-chrik
-
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ui:ze veiligheid , tegen ons leven zelfs ; maar — l^havotten en kerkers hebben het kwaad nipt kunnen uit
alleen veilige en goede weg, om hetzelve te-roeijn,d
verminderen en te verzachten , íchijnt , door verílandiglijlc
aangewende pogingen ter zedelijke verbetering van den
inisdladiger, gelukkiger bereikt te kunnen worden; en
wordt dit doel , zij het ook 1lechts ten dcele, bereikt ,
dan mogen wij , Nederlanders , voor zoo veel wij de loffelijke pogingen , hiertoe aangewend , naar vermogen onderi?eunen , ons verbefl=en op den roem , die ons Vader
dit, gelijk in zoo vele andere opzigten, mag te-land,i
beurt vallen. Wij zullen de maat van het kwade ver
vrucht van het goede vermeerderd hebben.-minder,
De weg hiertoe wordt, in het voor ons liggend Tijd
duidelijk en op eene onderhoudende wijze, aan -fchrit,
beveelt hetzelve daarom ruimfchoots-gewzn.Rcft
aan , en wenscht deze lektuur in veler handen. De matige prijs, van go centen per nummer, maakt de aanie iafling min kostbaar , en de inhoud het geheel voor
allerlei í oorten van lezers bijzonder gefchikt. Ook de Uit
-gevr
verdient lof, wegens de goede uitvoering.
f

/1l de TJ7erken over het Onderw ijs en de Opvoeding van II
P E 5 TAL 0 Z Z I
naar het Hoogduitsch bewerkt onder opzigt
.

,

van

P. J. P R I N SEA, ,

Directeur en Onderwijzer van het

Koninklijk Inflituut tot aankweeking van Schoolonderwijzers,
te Haarlem, Ilde, hide en IUde Deel. Te Zutphen, bij
W. C. Wansleven. In gr. 8vo, f 14-66.

D

e onderneming, om al de werken van I' E STA L o Z Z I in
onze taal uit te geven , is , bij het in 't licht verfchijnen van
liet II e Deel, in dit tijdfchrift aangekondigd. Het Ilde Deel
bevat het vervolg van Lienhard en Geertruid. Het Ilide :
Hoe Geertruid hare kinderen onderwijst. Eerie proef om de
moeders eene handleiding te geven, ten einde zelven hare kinderen te onderwijzen , en de verhandeling: dan de onfchuld ,
den ernst en de edelmoedigheid van min vaderland. Het IVde:
t1. jne nafporingen over den gang der natuur in de otatlrikke-
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ling van het renfcheljk geflacht. Over wetgeving en kindermoord.
Over de aanvankelijke vorming. Evenmin, als bij de aankondiging
van het eeríte Deel, achten wij het ook nu noodig, over de
werken van P ES T A L o z z t uit te weiden. Ook die gedeelten ,
welke minder, dan Lienhard en Geertruid, in eenen verhalenden, maar meer in eenen betoogenden trant gefchreven zijn,
houden de belangflelling levendig, en zijn, voor zoo veel
het onderwerp dit toelaat, onderhoudend. De aanhef der verhandeling , over wetgeving en kindermoord, is zelfs een meester uk van welfprekendheid. De aanmerking , op deze overzetting, wat de taal betreft , reeds door den Recenfent van
het ecrfle Deel gemaakt, geldt ook nog de nu aangekondigde
Deden. Zonder opzettelijk naar fouten te zoeken, vallen ons
bij het doorbladeren terftond in het oog badtin voor baden ,
liet ris inertiae voor de vis , rani sautes voor rani motes, en
Germanismen , als : h ij , die een kind of een zwak snensch eenen
hond aanhitst. In hoe verre het , om , ten aanzien van de
nieuwe benamingen der letters , zichzelf gelijk te blijven ,
noodig is , om te fchrijven abc, in plaats van het oude abé
(alphabet) , willen wij niet beflisfen. De vertaling van G o T nE's
lied, hier voorkomende , IVdc Deel , bl. 40 en very. , is
zelfs als proza beneden alle kritiek; men oordeele uit de
volgende twee coupletten:
IIeil den onbekenden,
Hoog'ren wezens ,
Die wij flellen,
Hun voorbeeld lecre ons
Die gelooven.
Ook 't geluk
Grijpt onder de hoohcu
Vat nu des knaapjes
Schuldlooze lokken.
Dan ook des kalen
Grijsaards fchuldigen fehedel.
Het doet ons leed, dat, bij zulk eerre belangrijke onderneming, niet al die vlijt en zorg is aangewend , om dezelve
goed ten uitvoer te brengen, welke men met regt mogt ver
een werk, hetwelk vooral beflemd is voor een-wachteni
keurig publiek. Wij moesten immers, in den
en
geoefend
naam van r. 1. P R t N S E N , eenen waarborg hebben voor de
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zuiverheid van taal en flàjl. Hoe menige nietswaardige roman
vindt eenen bekwamen vertaler, en de werken van den grooten P E STAL 0 Z Z i..... Nog eens, het fmart ons.

Tegen - gift op het Liberalisme van den Heer Baron v A N
ZUILEN VAN NYCVELD, Ridder en Thefaasrier van de
Orde van de(n) Nederhndfche(n) Leeuw. Door v. N. Te
Utrecht, b ij J. Aitheer. 1828. In gr. 8vo. 23 BI. f
25.
: -

Z

eker Remmen wij met dit gefchriftje beter in, dan met
dat, waartegen het gerigt is. Het komt ons zelfs voor,
dat de fchrijver noch onbedreven is in gefchiedenis, flaatkunde en Godsdienst, noch daarover kwalijk oordeelt. Doch
de reden , dat wij zoo twijfelachtig fpreken , is deze , dat hij
zoo min , als de Baron , dien hij beflrijdt , eigenlijk tot fchrijver opgeleid is. IIet hapert aan orde en geleidelijkheid , aan
goeden flijl en gezuiverde taal. Zulk een werkje kan door
den man van geoefenden finaak niet dan met zekeren weerzin
gelezen worden. Wij hebben het dan ook flechts ambtshalve
doorgegaan , en geven het reeds vermelde getuigenis ; maar
raden den welmeenenden auteur, zoo hij weérmet zijnedenk_
beelden in het openbaar wenscht te voorfchijn te treden, het
handfchrift vooraf aan een kundig man , een bekwaam fchoolhouder b. v., te geven. Het is ook niet goed, zoo veel
Fransch tusfchen het Hollandsch in te vlechten , en zulke
lange aanhalingen, bij zulk een klein boekje, onvertaald te
laten. Men moet weten , wat men koopt.
Om 's mans denkwijze enz. wat nader te leeren kennen,
volge hier een letterlijk overgefchreven fiaal :
„ De definitie van liet woord Liberalisme Pr jheidszucht,
zoo men wil op zich zelve genomen; komt mijns oordeels,
hoofdzakelijk daar op ter neder : dat liet is de geest van liberale, of vrije denkbeelden, die ontflaan uit zekere rijpheid
van gevoel van menfchenwaarde, — die, naar mate de waereld, en de Inaatfehappijen in befchaving en ondervinding
toeneemen , zich ontwikkeld , en door het licht van het Evangelie den volken verfcliijnt, in eene meer of mindere graad
naar mate zulks in de gemoedsgelleldheid en vatbaarheid ingang vind , en uit een goed beginfel uitgaande , zich meer
en meer werkzaam zal uitfirekken, om met langzame tred en
kragt van redelijke overtuiging op de gemoederen te werken,
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gelijk alles, het geen de natuur, naar Gods wijze oogtnerken langzaam, maar zeker voorbereid , om eindelijk het vol
komen goede te bereiken: bij aldien het Liberalis;,ae (in eene
goede geest befchouwd) zedert de reformatie , of i\Iunfterfche
Vrede , in het ftrijdperk getreden is , en nog voortvaard in
tien Itrijd, dan zal het zijn tegen die Vorften van Europa ,
cie zich vereenigen, met belofte van onderlinge onder[Ieuningen met alle hunne kragten, om het Liberalisme te be(lrijden."

-

Nederland/doe Muzen - illr;ranak. 1 829. Elfde Jaar. Te 's Gravenhage , bij J. lmmerzeel, Jun. In iórno. 265 BI. 11Iet
Portretten , Platen en Muzak. f 3 - 50
4lrnanak voor liet Schoone en Goede, voor 18,29. Te dlrnflerdarn , bij G. J. A. Beijerinck. In i6mo. 180 Bl. Illet
Platen en Portret. f i - 80.
eze beide zakboekjes zijn dit jaar vooral in een ailernetst
D
zondagspak geftoken; de plaatjes winnen het, wat teekening
en gravure aangaat , van die in vorige jaargangen , en
over het geheel heeft men reden, om niet dezelve tevreden
te zijn. De mededinging van den Belglfclzen Muzen - Almanak, en de geoorloofde en ongeoorloofde middelen, welke deze in het werk fielt, om den boventoon te verkrijgen, fchijnen in dit opzigt ten goede gewerkt te hebben ; I M M E RZEE L ten minfle heeft alles aangewend , om zijnen verkregenen voorrang te behouden ; en , fchoon wij nog niet in flaat
z jn gelteld , om door vergelijking dezen rangtwist te beflechten, zegt ons echter een gunulig voorgevoel, dat hij ook
ditmaal de overwinning zal wegdragen. Wij zullen , gelijk
in vroegere jaren, de bijdragen der verfchillende mededrbeiders in deze nette zakboekjes beoordeelend doorloopen, en
ons ook door de hatelijke en belangzuchtige aanvallen, wel
vooral tegen de onderneming van I M M ER ZEE L gedaan-ke
zijn, niet Iaten verleiden, om de regten der kritiek te verkorten: ftrenge onpartijdigheid, die zoo wel het voortreffelijke erkent, als het gebrekkige berispt, zal, gelijk altijd, ook,
thans weder onze leidsvrouw zijn.
Da Muzen - Almanak prijkt, behalve met een vijftal plaatjes naar teekeningen onzer eerfle meesters, met een allerliefst
titelvignet en de keurig uitgevoerde portretten van de Iteeren
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U. DMEIIER, ja. en VAN 'SGRAVENVEERT. De rij der

dichtilukjes wordt geopend met een versje van P. L. DEN
BEER , In alles God, dat juist de verdien(le der nieu Beid
niet bezit , en ons minder beviel dan zijne andere bijdrage,
liet !Meisje en het Graf, offchoon ook dáár fommige di^tic'zen
krachtiger en puntiger hadden kunnen zijn. De Fabel naar
het Latijn van PETRARCHA , door G. H. NAGEL, rangfchikken wij onder de middelmatige Rukjes, even zeer
als het lange , rijmelooze Albumvers van WIS ELI us aan
B OW RING,in hetwelk wij vergeefs naar echt dichterlijke
gedachten zochten; doch gelukkig wordt dit later gevolgd
door een dergelijk aan JE R ON. DE VR I ES, hetwelk meer..
dere verdienfle bezit. Jaromir te Loghem , van STARING , is
een luimig verhaaltje, waarin het vernuft niet gefpaard is
en dat belangrijker is dan zijn pendant in den Almanak van
B E ]J ER I N C K . Ondertusíchen hebben wij van dezen naïve
Dichter nog wel aardiger Rukjes ontvangen. Dc Klinklette•
van DEN BEER POORTUGAEL beviel ons niet bijzonder; de
doorgaande duisterheid der uitdrukking is misfchien wel aan
de gewrongenheid der toefpeling te wijten, die het ligchaam
als den medeklinker en de ziel als de klinkletter befchouwt.
Beter finaakte ons het vers van n. ME IJ E R, J. op den onderaardfchen Gang onder den Teems; want wij vonden hier
meer verheffing, dan wij anders van den Klopbot- en Dop
gewoon zijn. Wij ftieten echter op vier regels,-erwtnzag
geheel onverflaanbaar door gebrekkigen zinbouw:
'Vat fteit ge uw magt te prijk , o Rhodus ! over 't water
't Colosfusbeeld van d' een' op d' andren oeverkant,
Weêrklinkend heinde en very' van 't breede flroomgeklater,
De nagalm op de zee, wen ze op zijn voeten brandt ?
Vergeefs was onze herhaalde proeve, om deze brommende
periode behoorlijk te ontleden Minder hoogdravend , neen,
eenvoudig en vloeijend, maar toch hartelijk en dichterlijk,
is het ilukje van ROBI1 VAN DEP. A A, Maria van Rei
Een paar kleine vlekjes in hetzelve waren ligt-ger•sbn.
te verhelpen , b. v. het praedicaat, aan ANT 0 N I D E S gegeven, van : Dichter vol van fchats, dat niet alleen ongerijmd
is , wat het denkbeeld betreft , maar tevens taalkundig Hecht ;
want men zegt vol fc,'zats en vol van (chat. Thans volgt de
Tijd van I D2 9I E R Z E E L, overvloeijende van echte luim en
fijne ironie, daarbij luchtig en puntig geverfificeerd, en een
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fieraad van dit bundeltje. Van denzelfden ontvingen wij ook
nog de Winter, wel lief en aardig, maar toch zonder iets
nieuws of bijzonders, en de Vliering van Frans Hals, welke
ons echter toefchijnt door vinding noch behandeling zich ver
boven het middelmatige te verheffen. Waarlijk, coupletten
als deze:
Zijn werken werden meesterhukken,
Door 't oog der kenners hooggefchat.
Dit moest bij Frans den toeleg wekken,
Om van een kunst partij te trekken,
Die zooveel waarde en bijval had.
verdienden de eer niet van gedrukt te worden. Boezj ,
een klein Rukje van n 1 L n a R D rj R, is hier, als een facfimile,
in des Dichters eigen handfchrift afgedrukt, met doorfchrappingen en verbeteringen , welke het nog niet tot een vloei
gedichtje gemaakt hebben; en het iets grootere van den--jend
zelven. Geven, is krachtig en fchoon, maar met eenen regel, den lertfpieghel van SPJZGHEL waardig:
Geef't, door wien Hij 't begeert, Hem weder, eischt Hij 't af.
Het uitgebreide dichtruk van s r r 1 L : ' s illenfchen leven
en dood vergeleken b ij een' dag en nacht in den zomer, is foms
wel eens wat gezocht , maar toch meestal gelukkig in de
overbrenging van het gekozen zinnebeeld ; zonder hooge vlugs,
maar toch dikwijls verlevendigd door eene dichterlijke gedachte; alleen wat Catfiaansch eentoonig, in den altijd zon
verstrant. Het ofer-derkunftigawslvorend
vaan het moederhart van rj N T EM A: eene gelukkige navolging
van eenen Duitfchen voorganger; alleen hinderde ons de rijmelooze regel, welke ieder couplet fluit, en die, geenen rijmfi eu n of rijmverbinding met oenigen voorgaanden bezittende,
even als in het oorfpronkelijke, hier min of meer lam achter..
na sleept. De drukfout op bl. 71 , 's avonds, voor des avonds,
hindert in de gekozene maat. Bij het vijftigjarig beflaan van
Felix Meritis, door LOOTS: dikwijls vrij gewrongen in den
versbouw, b. V.:
Hoe de afgunst moog' zich zelv' verbittren.
Zoo ver zich teekenden uw fporen.
Gein wijn voor ons meer geurig is.
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en in hetwelk wij van onzen Koning , die deze feestviering

bijwoonde , eene zeer natuurlijke , en van den grond eene
zeer wonderbare verrigting lezen :
I°,
2 °.

o Maatfchappij ! Hij neigde 't oor,
Met u te zaam tot een gehoor.

De grond, door zulte een' vorst betrec?n,
Maakte allen even groot en kleen.

Gezelligheid van v A N LOG H E M IS op diens bekenden trant,
vol verkleinwoordjes, en misfende de vereischte helderheid;
de taal is meestal te elliptisch en de zinfpeling te veelvuldig,
cm niet te fpreken van
..'t verdoovend ijs der polen,
Onder rimpels fours verfcholen.
In den 1-Jendrik van Birederode van c. D E K ON ING heerscht
meer gezwollenheid dan verheffing, en is de zoogenaamde
Lyrifche wanorde tot eene hoogte gevoerd , van welke velen
zullen duizelen. Ons ten minfle bleef het verband, ook na
herhaalde lezing, dikwijls duister. Slechts een ilaaltje:
Gelijk aan d' onafineetbren trans ,
Met flarrengoud en zonneglans (hoe voegt dit zamen?)
Gekroond, Aurora op komt dagen, enz.
zoo trad B R E D E R O D E als eene Godheid voort, en gaf zoo
veel licht rondom zich,
Dat Nederland een tempel fcheen ,
Waarin de waarheid near kwam dalen.
Nth volgt eensklaps eene vrij ongepaste fchildering der Waar.
heid :
Daar zat zij op haar' elpen floel ,
De borst zoo hoog, het hart zoo koel, (NB).
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Met vorstlijke eerzucht op 't gelaat, (fl!)
Waar vleers, haren roem en lof
Uitgalmend, voor haar nederbogen.
'

En wat komt er, na deze beide overladene tafereelen9:
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o Nederland! herdenk dien tijd.
Dat leed, die zorg, dien angst , dien firijd,
Die tranen en die jammerklagten , enz.
Die ons hier den verborgenen verbindingsdraad aanwijst, zal
ons meer dan Bene Ariadne , hij zal ons een magnus Apollo
zijn. Overigens krijgt B R ED r: EO DE hier lof genoeg ; wel
honderdmalen meer, dan de Gefchiedenis hem toekent.
Eet eerfile Lhederkusje van eenen Zuid - Nederlander, J. VA N
DAM, bewijst eene veelbelovende heerfchappij over onze,
ook voor de Erotifche poëzij zoo bijzonder gefchikte, moedertaal: op 't eindloog KLEVEND vragen en dergelijke al te groote zoetfappigheden komt echter eene berisping niet te onpas. De Rust , van j. VAN WA L R É , is in vele opzigten
fchoon en voortreffelijk , maar misfchien juist geen Lierzang.
De Boetvaardige , van W A RN S I N C K, is een der liefffe en
beste gedichtjes , welke wij immer van hem ontvingen , en
toont ons tevens , hoe volkomen hij het rijm, ook in de
kortfte en moeijelijkfle maat, in zijne raagt heeft. WayBUYS leverde een kort, maar bevallig zangstukje ; jammer
llechts, dat hij ons niet zoo rijkelijk befchenkt als in vorige
jaren, en dat hij eindigt met vier regels:
Moed zal dat genieten geven ,
Door vertrouwen aangevoed:
Bloeijend is de baan van 't leven
Dien vertrouwen heeft en moed!
in welke wij een ongeijkt woord , en, zoo al geene voor
taalfout, ten minfte eene gebrekkige zinvorming-beldoz
moeten berispen. Jufvr. M 0 E N S bezingt de Zee , en waarlijk op vele plaatfen moeten wij het befchrijvende talent dezer
blinde Zangoer bewonderen; er zijn fchoone en Route denk
haar gedicht, dat echter ontfierd wordt door een-beldni
couplet , hetwelk , als ware het er om gedaan, een aantal
gebreken zamenvoegt. Wij vinden in hetzelve eene fralenkroon met purpergloed BESPIKKELD ; het fchoon der volle maan
met floers omwikkeld; een aantal menfchen door 't weer
verfchrokken, en 't zeemeeuwenheir, dat , als witte vlokken, het vreesfelijk voorfpook medebrengt
Van florin en fchipbreuk, ginds in zee.
Hoe noodzakelijk het laatfile toevoegfel zij , gevcelt ieder.
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De WWeddh i fc'zap , door den ons voor het eerst ontmoeten den VA N E E DEN, is regt los en luimig verhaald : een kies.
kaauwer, die niet bedenkt, dat hier matrozen fpreken, moge
bij de eene of andere krachtuitdrukking den neus ophalen , iv y
juichen den fikfchen verhaler toe; want hij geeft bij de eer
proeve in dit vak meer, dan anderen na jaren oefening.-fle
Maar kan men zeggen:
En drinkt den valreep met een glas?
Wij betwijfelen zulks , en houden het niet een glaasje op
de valreep ; zie AL K E MA D E'S Displechtigheden. Uitgebreider is het Gedenkteeken van Lucern , door 's GRAVE NW E ER T; dit fluk bezit groote verdienflen , en bezingt , in
gefpierde verzen, den heldhaftigen dood dier Zwitfers , welke
te vergeefs het paleis van den ongelukkigen L o D E W IJ K tegen een razend gepeupel trachtten te verdedigen. De aanleg
van liet geheel is wel niet nieuw, maar toch bevallig; en wij
hebben geene andere aanmerking , dan dat de aanvang, welke
de liefdegefchiedenis van Gustaaf en Maria behelst , minder deftigheid , maar meerdere zachtheid en bevalligheid in trant en
versbouw vereischte. Lotbefchikking van den Antwerpfcheu
P OT G IE TER toont eenen goeden aanleg, die flechts ontwikkeling en oefening noodig heeft, en beviel ons beter dan
het Leven vats w. VAN W A L R É , waarin wij al weinig bijzonders vonden, behalve de flelling:
En toch het diertje leeft en eet
Werktuiglijk flechts.
waar vooral dat eten eene treffende uitwerking doet i Oneindig beter is de bijdrage van J. S CH 0 U TEN, de Kerk; wijs geerig, godsdienllig en echt dichterlijk tevens ; — maar het
Bruiloftslied van w IL L E nI S, dat niets anders dan een zeer
gewoon gelegenheidsversje is, voert ons weder in het gebied der middelmatigheid. T 01. LENS, echter, heft ons terfond in eene fijne luchtfireek met zijn [Finter•died, zoo een
kinderlijk aan CL AUD I US nagezongen, en-voudig,z
VAN 0 0 STE RW Ij K P, R U V N doet ons daar nog wat langer
vertoeven; want zijn The/ens en Ariadne, een luimig flukje
in drie zangen , is los , ongedwongen , en behaagt, zoo al
niet door nieuwe kwinkílagen, toch door eene geoefende behandeling van het burleske. Ook liet Grooingsch Studenten koor van S PANDAW beviel ons; waren wij wat jeugdiger,

ALMANAE tEv.

3s

wij zongen het gaarne mede, want het is zangerig en echt

Jhidentikoos. Op hoogoren trant , maar niet minder fchoon,
bezingt r3, r;. K L Ij N /it lot van den Dichter; waarheid en
kracht maken dit versje tot een der beste uit de verzameling ; jammer flechts , dat een paar regels :
Als alles flormt tot rustverflinden ,
En 't worstiend hart zich zelv' nooit voelt,
benevens een enkel woord: lzaudtastig, misfchien de
proef niet kunnen doornam . V 4 N k! A L as A E L fluit zich
waardig aan dezen treffelijken voorganger door Bene fchoone
en krachtige vaderlandfclre Romance: George van Lalaing.
Maar, al verdedigt hij het met het gezag van v 0 ND E L ,
het woord uites en, voor uitgalmen, vinden wij alles behalve
fraai ; en dat aan LALA 1 N G de wijn , dien hij op 0 R A NJ E's gezondheid dronk , zoo rood als bloed toefcheen , achten wij niet meer dan natuurlijk , indien hij namelijk daartoe
rooden wijn bezigde. Ondertusfchen flelt men dit hier als
iets buitengewoons voor:
-

Maar zwaar valt George 't glas , — als lood ,
Hem dunkt de wijn als bloed zoo rood.

B o s MAN leverde een fatiriek gedichtje aan de Griekenzangers, en geeft zoo wel zichzelven als anderen geducht van
de taart; blijkens zijn motto toch : et quorum pal's magna
fssi, erkent hij zelf uit den treuren mede gezongen te hebben. Nu, die Ileeren hebben zoo veel en zoo onophoudelijk opgedreund, dat de geefel der Satire er wel eens onder
mogt , en die is hier dan ook volfirekt niet gefpaard. VAN
}IA RDER wij K volgt met een fiksch tafereeltje, de onvoorziene Redding, waarfchijnljk vervaardigd ten geleide van de
heerlijke teekening van den Zecfchilder SC H o TEL. SCHEN K
geeft een Feestlied, dat gloeit van liefde voor het Stamhuis
van ORANJE, maar in welks krachtige coupletten , bij alle
fchoonheden , toch ook wel eenige overdrijvingen gevonden
worden, al ware het dc ílotwensch alleen maar:
Dat Willems ftamiruis , troon en rijk
Den jongften dag verduur' !
Dit is toch wat flerk , zelfs voor een' Dichter, en grenst aan
liet ongerijmde. Eindelijk beluit een Kusje, van TEN H A-
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C. 8 N, (Want D E It P. o E S fl:aat wel op den bladwijzcr, maar
niet in liet boekje , en is waarfchijnlijk onder het drukken omgekomen) deze lange rij van voortre`felijke , goede en minder
goede Rukjes ; en , opdat het einde het werk moge kroonen ,
willen wij niet zeggen, onder welke rubriek dit Kusje behoort.
Ten flottc ontvangen wij een nieuw en beiangriik toevoegfel; nameltik, korte en zaakrijke levensberigten van drie ,
federt I i i geíaorvene Dichters, F EI T it, n o n. a ER en
D E K n v r F F. Deze kleine galerij , welke wij niet ruimer
mogen wenfchen, zal met eiken jaargang, des noodig, worden voortgezet , en wij wenschten alsdan wel eenige meer
bijzonderheden omtrent ieders eigenaardig dichttalent te-der
zien opnemen.
Na deze vltug,•tige en toch nog altijd lange optelling van het
hoe vele en hoedanige , dat er in den Muzen - Almanak te
virden is , laten w ij de f otfom gerust aan onze lezers ter opmaking over, niet twijfelende, of zij zullen, om het vele
voortreTelijke en fchoone , het middelmatige en gebrekkige
gaarne op den koop toe nemen. Want , liet kan niet anders ,
waar zulk een aantal medeiirbeiders is, (en dit groote aantal
is toch altijd eene goede hoedanigheid van den Nederlandfchen Muzen - Almanak) daar moet wel kaf onder het koorn
zijn. Wij fpoedcn ons dus tot
No. e , aan het Sc,'z000e en Goede gewijd. Deze doormengt,
als van ouds , de poëtifche ftnl.jes met kleine , namelooze opítellen in proza , aan welke wij echter thans even min , als in
vroegere jaren , hooge waarde kunnen toekennen. Derzelver
flrekking is in alle opzigten loffelijk ; maar de keus viel Reeds
op onderwerpen, welke overbekend zijn , en ook de wijze der
behandeling mengt Beene nieuwe prikkelende fans over den
gemeenzamen kost. Wij wenden ons dus liever tot het dichterlij ke gedeelte , en doorloopen , gelijk bij N^°. I , vlugtig beoordeelend den inhoud.

Hymen van G.

SCII0LL VAN EGMOND,

een' nieuwen

naam, opent de rij; men ziet op verfeheidene plaatfen wel,

dat de greep van dezen ons geheel onbekenden nog niet vast
is, b. v. in de onbeholpene regels:
Zijn fleur was Mayors flem gelijk ,
WTeêrgalmt langs golf cn ftranden,
Zijn vuisten als van Hercules ,
Die Lerna's (lang vermanden.
maar het geheel laat zich toch niet belangilelling lezen , en
IIOEliPLSCJC. I329. NO. I.
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toont enen goeden aanleg voor de zacht ire voort der veil a_
lende poëzij . To L LE N S volgt, met een allerliefst 1Irond_
lied, naar C LA UI) 1 us. Dan konen R 0 B T D)v VAN DE R
AA, met een aandoenlijk en gevoelig versje , Ouderlijke Smart
getiteld; TEN BRUG GEN C A TE, met een Lente- en een
herfstlied beide zangerig en bevallig, en VAN GO ET u E M
Liet een vloeijend lijkdichtje; doch, hoe lief en aardig deze
vier versjes ook zijn mogen, wij hebben dergelijke al honderdmalen gelezen. De twee navolgingen van j. V A N W .^ Lr. en If N T E MA zijn hare plaats waardig; maar bij den laat.
lien vinden wij eenen onduidelijken regel
,

En wie van deze houdt het veld,
Om 't wee , dat hare borst beknelt.
Wat dit om hier beduiden . moer, begrijpen wij niet. (*)

tllina, van 1. j. F. WAa, is beneden het middelmatige. Van
twee regels, als:
Zonder u ken ik geen vreugde,
Die 'k bij u slechts wacht.

(*) lanieekening van den Redacteur.
Om. — Zeer natuurlijk is hier de aanmerking van den Reeenfent; maar het is eene drukfout in het jaarboekje, heb bende de vervaardiger gefchreven:in.
Te dezer gelegenheid kan de Redacteur niet voorbij, onder vele, flechts een enkel ílaaltje te geven van de letterkundige fielterij van zekeren Mercurius. Zoo onfchuldig toch,
als opgemelde drukfout is, zoo misdadig is het, wanneer
men iemand, met voorbedachten rade, iets laat zeggen, wat
niet alzoo gedrukt Raat. Bij de behandeling — beter mis
zijne Mullerfche dichtilukjes, Griekenland-handelig—v
getiteld , haals Recenfent , uit het XIIde dier !tukjes, deze
regels aan:
Een Hel van vlammend fulfer fmakt Grieken's dwingeland
Van zijne donzen peluw ter neder aan het firand.
Zoo, namelijk, (laan die regels letterlijk in het boekje ;
maar de eerlijke Criticus verandert, bij het overfchrijven ,
d;cingeland in dwingelandij, en tracht nu die plaats als belagchelijken onzin te doen voorkomen; hetgeen hem zeer ge
viel , nadat hi} dezelve eerst opzettelijk had ver--makelij
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kan men gerust den laatfien misfen, daar hij den voorgaan den Ilechts zeer lam herhaalt; — bij :
Dan, dan voel 'k 't geluk volkomen.
weet men niet, hoe zijne keel te wringen ; — bij het rijen
van plukt op druk zendt men den maker naar de laagte rijmbank; en bij een couplet als het volgende:
Dan is mijne rieten woning
Voor in een paradijs,
Dat ik niet zou ruilen willen,
Voor hoe hoog een prijs.
roept men onwillekeurig uit :

Gij , die anderen wilt drillen,
0, wat doet gij zelf op 't ijs.
Doch het is hier de plaats niet voor puntdichtén ; anders
hadden wij er ook reeds een in de pen op de Dopervtjes van
E. M Elf E R, J =. Thans zeggen wij alleen, dat er in dat
flukje fommige goede regels zijn, maar ook een aantal flech_
te, en onder deze bekleeden den eerfien rang:
Bacchus! kniele uw wijnl}ok voor
Moestuins rijksprinfes !
minkt. — Opzettelijk P
ja, Lezer ! want, in den tweeden
regel, heeft hij achter zone wel expresfelijk, tusfchen twee
haakjes ,gefield: (lees hart) ten bewijze, nog daarenboven,
van eene grove taalfout , dewijl dwingeland vrouwelijk is. —
o , Die eerlijke Critici!
Offchoon een wezen, in Raat om aldus ter kwader trouwe
te werk te gaan , eigenlijk der kennisneminge onwaardig is,
zij hier dan toch nog gezegd, hoe de man , als een beganen
misfiag, opmerkt, dat de vertaler had behooren vermeld te
hebben , dat M U L LE R zelf zijne Rukjes van elders had ontleend of vertolkt. Misgefchoten , Heer Criticus! Dezelve zijn
oorfpronkelijk in het Hoogduitsch door M i L L e a•. gedicht.
Wil hij zulks niet gelooven, hij moge het onderzoeken, en
bewijze daarna eene bewering, welke geenen anderen grond
heeft, dan zijne onkunde.
Och , had de Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen
toch maar ingeteekend op die blaadjes, toen ze hem , gedurende eenigen tijd, zeer gedienitig, fehoon ongevraagd, werden toegezonden ! Probatum est.
C2
—
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Waarlijk, de Heer MEIJER moest zijn' pot liefst in huis
en niet in eenen publieken Almestak koken : dat pateríiuk en
die boereboontjes doen ons te veel watertanden ! Waarom
dicht hij niet liever altijd zoo fiksch en krachtig als in het later
medegedeelde Gvaffchr lft op N 1 E R S T R A S Z ?, Met genoegen, neer.! affchuw is hier het regte woord, verpoosden wij
bij den fFcllcistcling van VAN L o G x E M.; dit flukje, dat
kieschheid en kracht vereenigt, is. een der beste uit den bundel , die ook in geenen deele ontfierd wordt door het vloei jende, lieve, eenvoudige !lukje, aan Elize, van eene, zeker
nog jonge , Dichteres , u. B. s w A L VR. Veel fchoons bevat
liet vers van V A N D EN B R o E 11 , b ij het einde des Taars;
treffend uitgedrukt is b. v. het.lsoofddenkbdeld in deze - regels
over den Tijd:
Geduchte vriend des doods ! die lints uw wording vloog (t) ,
Op vleugelen ,.ontleend••aan 't rijk der-idéalen ,
Hoe breekt, gij de eeuwigheid in lukken voor ons :oog,.
En werpt getallen neêr,, waarin wij ïmijm'rend dwalen:?
Doch de eerlle regel bevat eene grove taalfout, en de
tweede riekt flerk naar S W A NE N B U R G ,_ wiens geur ons ook
uit vele andere plaatfen, vooral uit dén,aanhef , tegenwaait,
0, de jonge Dichter katnpe toch tegen dit verleidelijk gebrek , want zijn -aanleg; is te voortreffelijk ! De navolging uit
het manscha, die thans volg-t, is niet te fchoon voor S r A ND A W , en de korte regels van de Fantazie zijn. niet te anoeijelijk voor s-r F FL >; ; anders ; gezegd: van den eerll:en kregen
wij meestal iets beters, en van den: laathen iets, dat meer
moeite en kunst vorderde,, V A,N D AM V e N 1 S.S EL T geeft
weinig, maar P. M. G ALLr< meer, namelijk eerre vloeijende
rijmelooze vertolking van een voortreffelijk flukje van t1 E B E L,
d'esgankelijkheid getiteld. flier kan' men eens zien , hoe weinig de diepíle eenvoudigheid de hoogfie dichterlijkheid uit
STARI N G ontvangen wij een aardig bruiloftsvers--fluit.Van
je, en een luimig verhaal ,Jaronair te Zutphen, dat, •hoe kunlig en los ook verhaald, te weinig om het lijf fchijnt te
hebben, om er zoo veel kunst en vernuft aan te koste te
leggen. Met t , ee andere dergelijke ftukjes in de beide Muzen - Almanakken moet het eene foort van trilogie uitmaken ,
waarfchijnlijk om AR SC 11V LU s de loef af te leken. B o xM A N gaf een gelegenheidsversje , dat echter , om den vorm
en cle zachte behandeling, gerust zijne plaats mag bellaan.
,
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Het HuweljkvRnPrins MAURITS, door VAN LANGLLAAR,
bevalt om de aardige vernuftfpeling ; maar wij wenschten
voor den regel:
Gansch niet verfchrokken heeft ,
wel een' anderen. De Overlevering van den Heer H. A.
niet met den Doperwtenzanger te verwisfelen , is
een heerlijk dichtfluk , rijk aan nieuwe en verrasfende denkbeelden, in eenen hoogen Lyrifchen trant. De eenige aan.
merking , welke wij maken zouden, is , dat de Dichter zich
wat al te lang met 0 S S IAA N bezig houdt, en omtrent denzelven in eenige herhalingen vervalt. Waardig volgt hierop
de Godsdienst van den Antwerpfchen POT G I E TE R; een flukje, dat nog verre datgene overtreft, wat in den Muzen - Almanak, boven aangekondigd , ons reeds eene blijde hoop van
zijn talent deed opvatten. Hier is echte polizij , en naauwelijks een enkel onmerkbaar vlekje. De Iliinnaar aan Nine Ge
VAN OOSTERWIJK BRTJYN, naar BLUMAUER,-liefd,van
is Bene burleske, fours wel wat ver gedrevene uitbreiding van
een oud denkbeeld, doch zal daarom evenwel de meesten
doen glimlagchen; en zoo geraken wij eindelijk met den Dag
Van MAR ON! E R, eene befpiegeling , die de verdienfce der
nieuwheid mist, en , hoe vloeijend gedicht, echter weinig geleidelijke orde in de denkbeelden heeft, aan het einde van
ons lang overzigt.
Ook dit tweede jaarboekje bevat dus , fchoon minder medelirbeiders tot hetzelve hebben bijgedragen , veel goeds, en
zelfs eenige voortreffelijke (lukken. Dit, gevoegd bij de keu
plaatjes en het fchoone portret van G U Y O T , maakt het -rige
niettegenftaande deszelfs in evenredigheid t eringen pri;s, tot
een alleraardigst gefchenkje, dat degelijkheid en dichterlijke
verdienfle met fchoonheid en bevalligheid vereenigt.
ME li ER,

Tarp°reeler voor jeugdige Ec/ tgenooten , ter bevordering van
huis/dijk geluk. Door .3Iejrifvr. C. a.. D. E. Te fliiifle;-darn, hij Schalekanlp en van de Grampel. 1828. In gr.
8vo. e9} Bl. f 3 -:

V

ier verhalen — zedelijke verhalen, mogen wij ze gerust
noenen — bevat dit boekdeeltje. -- Lor.ize Gro thcinz, een
nagtu ier van kwade luhnen , /trust elk n:ei:;je ten waarfci:u.
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wenden , Lindenhof eiken jongeling ten aanprijzenden voor
beiden tot eene baak, om de klip te mijden, waar -beld;
geluk van zoo menigen echt fchipbreuk lijdt. — T1lil--ophet
lenzz en Agnes (in brieven) wekken belangftelling, en de lieve Ernestine verzoent ons weder met de fekfe, in de fnoode
Juliare en hare moeder bijster ten toon gefteld. — Goed/art
handhaaft zijnen naam door het ganfche verhaal , en wij gunnen den braven man het meisje, dat, op het einde, ook door
hem gelukkig wordt. (BI. 2a5. past de vraag: „ wat is koele
pligt bij den gloed der liefde ?" niet in den mond van het
meisje, wel in dien baars verleiders.) -- Het opfchrift van
het laatfte verhaal werd ons eerst regt helder na volbragte
lezing. Dit Rukje is het kortfle , en wat meerdere beknoptheid , vooral in het tweede verhaal , zou de werking geenszins benadeeld hebben: dit is dan ook onze hoofdaanmerking
op deze verhalen; de verhaaltrant is onderhoudend, de ttrek•
king leerzaam, en (want wij mogen niet breeder zijn) wij
kunnen dit werkje aan onze jongelingen en meisjes zoo wel ,
als aan jeugdige echtelingen uit den befchaafden fland, ter
bevordering van huifelijk en huwelijksgeluk, gerust aanprijzen.

i. Leerfchooltje voor Kleinen, die een weinig beginnen te lezen ; met een aantal Plaatjes; door R. G. RIJKE N S, Onderwijzer te Groningen. Te Grouingen , b ij R. J. Schier
-bek.
1828. In kl. 8vo. 72 BI. f : - 3o.
2. Deugd en Dwaling, gefchetst in Voorbeelden voor de Jeugd.
Met Plaatjes. Te efmflerdam, bij M. Westerman. 1828.
In t 2mo. 72 Bl. f: - 7o.
3. Nuttig en leerzaam Onderhoud, in fraazje Verhalen, voor
de lieve Jeugd ; door J. H. C A mVI P E. Tweede Druk. Met Platen. Te lin lerdam, b ij ten Brink en de Vries. 1827. In
kl. 8vo. 96 BI. f : - 70.
4. Ernjlige en luimige t erhalen, in Tafereelen voor het opkomende Ge/Zacht. Door c. M. n. E. Met Platen. Te 1mjferdam , hij G. Portielje. í8a8. In kl. 8vo. 169 BI. f r -90.
5. God beproeft en befchermt de Onfehuld. Een Gefchenk voot
godvruchtige Kinderen. Door den Schrijver van Genovefa.
Uit het Hoogduitsch. Te Deventer, b j A. J. van den Sig renhorst. In kl. 8vo. 83 131. f : -35.
6. De Kersavond. Een Penzaal voor Kinderen. Door n. C.
s e H M t D. Met Platen. Te dn;12erdain , bij ten Brink en
ce Vries. 1826. In kl. JYo. 1o5 Bl. f : -9o.
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7. De waarde der Kleinigheden, in zedelyke l er;rale,r, voor de
Jeugd en derzelver Vrienden. Door H. C . S CH M I D . filet
Platen. Te Atnfierdani, bij ten Brink en de Vries. 1327.
In kl. 8vo. 186 Bl. f I - 5o.
8. Roza van Tannenburg. Een Verhaal voor jonge lieden.
Door a. C. S C HMI D . Uit het Iloogduitscls. Te Huurfern, b ij de Wed. A. Loosjes , Pz. 1827. In kl. 8vo. igo
BI. f I - 80.
9. Het Bloemkorfj'e. Fen herhaal voor de ontluikende .Teugd.
Door H. c . S C Ti BI I D. Uit het Hoogduitsch. Te Haarlem,
b ij de Wed. A. Loosjes, Pz. 182S. In kl. 8vo. 165 BI.
f I - 70.
zo. Neladir,

of de jonge Herder vast Basfora. Een Oosterscla
Verhaal voor de Jeugd. Naar liet Fransch door J. v. G.
Jr. Te Anzflerdam, b ij Schalekamp en van de Grampel.
1828. In kl. 8vo. 148 Bl. ft. :
i I. Letter loo veren , geflrooid voor in ijne jonge Landgenootcn ,
door P. BI 0 EN S . filet gekleurde Platen. Tweede Uitgave.
Te Zwolle, bij D. van Stégeren. 1827. In kl. 87o. 184 BI.
fI-5 0 .
I2. Gedichtjes en nuttige Cefprekken voor Kinderen. Door P.
M O E NS . Met Platen. Te Imjlerdam, bij ten 13rink en de
Vries. 18_6. In kl. 8vo. no BI. f i-25.
13. Tafereelen uit de Nederlandfelze Cefehiedenis, dichterljk
gefchetst voor de .Teugd; door P. Inc o E ^r s. Met Platen. Te
Haarlem, b ij de Erven F. Bohn. In kl. 8vo. rs6 BI. f I - 30.
14. Merkwaardige B belfche Tafereelen , on de meer gevorderde
Jeugd Gods wisheid en liefde in het befluur der rnenfcheliike
lotgevallen te doen opmerken. Door P. M o EN e. Met Platen.
Te Imferdam, b ij G. Portielje. 1828. in 8vo. zio B!.
f 2 -40.

15. Lotgevallen van eenen Reiziger in Afrika. Naar liet
Fransch van P. B L A N C HAR D . Met Platen. Te Deventer,
b ij A. J. van den Sigtenhorst. In kl. 8vo. 263 Bl. f i - 40.
16. G. A. O L I V I E R 'S Reis door het Turkfche Rijk, Egypte
en Perzié , voor de meergevorderde .Jeugd bewerkt. Uit het
Hoogduitsch. Met Platen. Te Deventer, b ij A. j. van den
Sigtenhorst. In kl. 8vo. 228 Bi. f I -40.
17. Befchouwingen van het Dierenrjk, voor jonge lieden, ter
veredeling van verf and en hart. Door W M. VAN ri A A R S T ,
Onderw ij zer in de Stads Burgerfchool te Sneek. Met gekleurde Platen. Ïe A«feriarn, hij Schalekamp en van
de GrampeI. 1828. In 8vo. 304 Bl. f 3 -75.

4.0 Wea«JEs

Y 8. Legaat aan Helene , van haren Vader G. F. N 1 E i EIJET.
Tweede D.•zrl. Op vviers!lcs svagezien en verbeterd naar elc
laat/1e floogduitfc,'ze Uitgave. 1liet Platen. Te ^4inf'erdauz ,
b ij ten Brink en de Vries. 1826. In 8vo. 204 BI. f t - 8o,

E

r beftond wel nooit eerre eeuw of tijd, waarin zoo goed,
en vooral zoo veel, voor de jeugd, op eiken trap des kinderlijken leeftijds, gearbeid en gefchreven werd. Een (lapel
van niet minder dan achttien grootere en kleinere werkjes ligt
daar voor ons; en nageuoeg alle deze verdienen eenigen, vele
ruimen , fommige uititekenden lof. Vernomen hebbende, dat
eene bloote lijst van aaraprfjzcnsu'aardige merkjes voor de jeugd,
lioedanige wij een. en andermaal gaven, noch fchrijvers , noch
uitgevers, noch ook onzen lezeren voldeed, zijn wij wel
verpligt , van elk derzelven iets —dat is , iets meer clan niets —
te zeggen. Immers is het , bij ons eng beperkt beflek , lietwelk, overeenkomflig den aanleg van dit tijdfchrift, zoo heel
veel moet omvatten, niet mogelijk, op dit vak meer dan een
zeer vlugtig oog te flaan. Wij kiezen daartoe dit tijdflip , van
wege het invallend nicuujaar; opdat elk lezer, die liet voor
geniet van echtgenoot en vader te zijn, bijaldien hij in-regt
onze korte aanduiding ecnig vertrouwen fte]t , voor zijne lievelingen, tot een aangenaam en tevens nuttig gefchenkje,
eene keuze doe.

i. Het zal genoeg zijn , omtrent dezen fclirijver en dit lieve boeksken , te verwijzen tot liet flotnommer onzer Letteroefeningen voor het afgeloopen jaar, om elk te nopen, zich
dit Leerfchooltje van den bekwamen R zJ RE N s aan te fchaf-,
fen. Hij toont ook , voor kleine kinderen , in dichtmaat
gepast te kunnen fchrijven; maar verzuiine daarbij de ineen.
fnelting der vokalen niet, zoo als op bí.55, coupl. 3, reg.3,,
waar, voor lieve, dierbare kan gelezen worden.
2. Allerlief(ie prentjes, leerzame inhoud, verdienfcelijire
versjes ; een en ander evenwel misfciiien ruim hoog en ern.
ftig genoeg , bij de prentjes vergeleken: maar dit belette niemand, het nuttige boekje zijnen kinderen te febenken; juist
dit verfchaft aan regrgeaarde ouders welkome gelegenheid ,
om derzelver bevatting te beproeven en te hulp te komen.
3. Een nieuwe , vermee^•der^le en verbrier e druk van een
werkje van c AM PE , den even bekenden als begaafden kindervriend : is er meer ter aanbeveling noodeg? Ons dunkt,
neen. Wel dan, alleen met den veak, dat liet niet voor teer
'
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jonge kinderen, maar voor eenigzins geoefenden fchijnt ge.
fchreven, wenfchen wij hetzelve andermaal een ruim vertier!
q.. Mejufvrouw C. NI. D. E. , die haren tijd aan het fchrijven voor liet opkomende geflacht , inzonderheid van hare fekfe , heeft gewijd , fchijnt alreeds die aanmoediging te vinden,
welke wij haar zoo gaarne gunnen. Immers van tijd tot tijd
komt ons eene vrucht van hare vlijt ter hand , welke tevens
bewijst, dat oefening de talenten ontwikkelt en befchaaft.
I Iare gefchriften zijn meerendeels berekend voor jonge lieden
uit den befchaafden aard; en ook dit werkje prijzen wij,
inzonderheid aan deze, ter lezing aan. Naar het luisnige,
intusfclien,hebben wij in deze verhalen vruchteloos gezocht:
waartoe flaat dit dan op den titel? De zindelijke uitvoering
en bevallige plaatjes firekken den uitgever tot eer.
g. Die GenoveFa kennen wij niet; maar dit boekje van denzelfden fchrijver verfchafte ons een aandoenlijk genoegen.
Het is den kleinen prijs dubbel waardig.
6, 7. Uit het Hoogdzritsch vertaald; hoewel de titel zulks
niet meldt. Schoon het vieren van den Iiersavond , als kinderfeest , in Duitschland te huis behoort , beviel ons de inhoud van dit boekje zoo wel , als inzonderheid de zedelij ke
Verhalen die de waarde van kleinigheden , onder Gods leiding,
even onderhoudend als godsdienilig doen uitkomen, zoo zeer,
dat wij beide van heeler harte kunnen aanbevelen.
8, 9. Ook op deze werkjes heeft s CH as: D zijnen ílempel
gedrukt , — dien van een godvruchtig gemoed. De Ridder
nis beviel ons, om dezen vorm , niet zoo wel als het-gefchid
keurige Bloem,{orfj'e , een verhaal uit het burgerlijke leven. Beide
werkjes , echter, hebben eerie gelijke ftrekking. Wij hopen,
dat dezelve vele lezers --- ook onder volwasfenen —. vin
een aanval, op zijn zachtst gefproken, nuttelooze-den,
Romans mogen verdringen !
to. Dit boekje fleekt geweldig af bij de vier vorigen. Het
is een F,•ijnscla produkt. Ons beviel het niet; en de grijsaard,
die den fchrijver deze , zoo het heet, in de rabifc7ze taal
op;eflelde of overgezctte gefchiedenis voorleest, had dezelve
even goed hi dc.zelver ebbenhouten kist kunnen laten berusten , als de vertaler de moeite had kunnen (paren , om er
onze jeugd op te vergasten.
ii, Iz, 13, I„. Er zullen wel niet vele N£de; 1andfcize
kinderen zijn , die de goede, godvïuchtig e, blinde — ja! en
toch helder-iende e E T I, 0 N EL LA at o F- N s nog niet kennen
-

-

,

-
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als eene viicrdin der jeugd; en wie haar kent, kan niet nalaten haar hoog te achten en lief te hebben. Met een viertai werkjes befchenkt zij haar thans weder. Op het voorberigt der Letterlooveren hebben wij eene kleine aanmerking.
I let komt ons, namelijk, voor, dat zij , in hetgeen zij daar
wegens het treffen van den kindertoon zegt, vergeleken met
hare loffpraak op den eenigen VA N ALP x EN , een weinig
met zichzelve in wederfpraak is; alsmede, dat „kinderen van
„ Io tot 14 jaren , die kinderboekjes , welke door vokrasfenen
„ met genoegen, ja zelfs veeltijds met nut gelezen worden ,
r met veel aangematigde wijsheid afkeuren," en door haar zelve „ tienjarige trotschaards " genoemd , harer en ieders
kennisneminge te eenemaal onwaardig zijn. Er mag dan toch
ook wel iets aan zijn dat zij in het treffen van den waren kinderlijken (niet kinderachtigen) toon doorgaans niet zoo gelukkig (laagt, als in het fchrijven voor meergevorderden in
jaren en voiwasfenen. Dit neemt echrer niet weg, dat wij
hare Letterlooveren (meest proza) zoo wel als hare Gedichtjes en Gefprekken (meest verzen) gaarne en gerust mogen
aanbevelen, als van eene allezins heilzame firekking. en het
laatfle vooral met allerbevalliglie prentjes verfierd. De dicht matige Tafereelen uit de Nederland/the C%hiedenis , met een
zestal niet onverdienfielijke plaatjes , zijn inzonderheid voor
de rijpere, mannelijke jeugd berekend; en (liet fpijt ons,
dat wij er hier niet dieper in kunnen treden) wij wenfchen ,
met haar, „dat dezelve mogen firekken, om den moed en
„ de getrouwheid onzer voorvaderen diep in hare ziel te pren„ ten, en tot vaderlandsliefde en edele handelingen aan te
„ fporen." ('t Is niet onwaarfchijnlijk, dat wij op dit en het
volgende werkje nog eens terugkomen.) Hare Bijbelfche
Tafereelen, eindelijk, aan welke door een viertal platen en
den zindelijkilen letterdruk gepaste luister wordt bijgezet, en
die door een waar woord, bij wijze van voorreder, worden
voorafgegaan, kunnen evenzeer door volwasfenen, als door
liet aankomende geflacht van beide fekfe, met wezenlijk en
blijvend nut gelezen en herlezen worden. Dit zij voor tegenwoordig genoeg!
Ig, 16. Andermaal onthaalt ons de Heer BLANCItARD
op een reisverhaal; eens liet hij F OR B IN, thans laat hij
VILM ARD fpreken. Deze Mijnheer V I L MA RD is ons niet
zoo wèl bekend als eerstgenoemde; maar hij verzekert ons,
dat alles, wat hij hier van zijne reizen vermeldt, op de flrikt-
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te waarheid is gegrond ; Zijne lotgevallen zijn opmerkelijk
genoeg, en B L A N CH A R D laat hem onderhoudend vertellen:
zoodat wij den uitgever van dit zindelijke en met aardige
plaatjes vereerde werkje toewenfchen, wat den reiziger van
den Koning van Fatteconda bejegende , die hem voor eenig
fchrijfpapier," dat hij aan Zijne zwarte Majesteit gaf, „vijf
drachinen goud vereerde." — Vooral geen minder vertier
evenwel wenfchen wij den verkorten o L iv I E R, de echtheid
van wiens verhalen beter gettaafd is, en die hier in geen
onbevallig gewaad geftoken zijn; zoodat zij de jeugd, op eene
aangename wijze, met velerlei merkwaardige bijzonderheden
bekend maken.
17. Dit werkje beantwoordt , over het geheel, aan deszelfs titel. Het wordt ook in drie Rukjes, ieder afzonderlijk,
voor fchoolgebruik, uitgegeven. 's Mans vroegere Natuurbefchouwingen werden, in het Magazijn voor Onderw ijs en Opvoeding, „ volmondig" aangeprezen; en wij hebben geene reden, om te twijfelen, dat dit mede het geval zal zijn met
dit werkje. Wij gunnen den fchrijver alle aanmoediging. Veel
biedt hetzelve der leergierige-zijdgenvlfort i
jeugd aan. Somwijlen, echter, konde hij zich beteren naauwkeuriger hebben uitgedrukt, als b. v. bl. 73, waar men leest:
„ Wij gaan over tot het ge/lacht van den os, waartoe het
„ Rundvee behoort." Wij zouden , dit omkeerende, zeggen :
Wij gaan over tot het Rundvee, waartoe de Stier behoort.
18. Wie onzer eenigzins ern(tig geftemde Lezeresfen kent
het Legaat aan Helene niet? Zoo ge het nog niet mogt
kennen, lieve meisjes! durven wij het u gerustelijk aanbevelen. Tot vijf malen toe in Duitschland herdrukt, ziet het
thans hier ten tweeden male het licht ; en deze vaderlijke nalatenfchap, wèl belluurd en gebruikt , kan niet nalaten , in
onderfcheidene betrekkingen des levens, u een' fchat van hui
zegen aan te brengen.
-felijkn

Almanak der lkademie van Groningen , voor 18t . XVIIde
Jaar. Te Groningen, bij J. Oomkens. In kl. Bv,. 168
BI. f 1
,
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it jaarboekje, hetwelk zich nu al zestien jaren heeft haande gehouden, neemt thans zelfs hooger vlugt Het uitwendige , omflag, papier, druk, alles is fraaijer; en het oogmerk is,
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hetzelve voortaan ook met mengelwerk te verfieren, waartoe
een enkel versje, achteraan geplaatst, de dichters , bijzonder
de heeren ftudenten , uitnoodigt. Dit jaar bleef zulks nog
achter, wegens de veelvuldige, veelal treurige ftof. Immers,
men weet, dat Croningen binnen kort niet minder dan vijf
Profesforen, door den dood, verloor. Dien ten gevolge vinden wij hier levensberigten van H. D. G UY 0 T , P . DRIES ZEN, G. BAKKER, E. TINGA, T. A. CLARISSE, als ook

van den Medeverzorger der Hoogefchool , GE RIT AR D AL B E RDA, Heer van MenkenTa. Dat van den jeugdigen CL AR I s SE,
zoo het fchijnt, door geen ander voorafgegaan, maar nog
van den fteller, Ds. v A N s E N n E r, te wachten, wekt gewis
niet de minfte belangstelling.
Overigens is her het gewone. Alleen herinneren wij ons niet
bepaaldelijk, dat de aanwijzing van alle veerfchepen, postwagens en brievenposten, derzelver tijd en plaats van vertrek en
aankomst, reeds vroeger is gegeven. Waarfchijnlijk behoort
dit tot de berigten, die met andere, b. v. kamerhuur, wandelingen , vermakelijkheden enz. , van tijd tot tijd worden af-

ge^v;sfeld, en alle ftrekken, om de gelegenheid en voordeelen
der Akademie, voor de jonge lieden, te beter te doen kennen.
Het fchaduwbeeld van Prof . VAN t: RD E verfiert dit jaar
liet boekje.

Landhuishoudkundige Almanak , ten veryolge op de(n) Ilmavak van wijlen Prof. j. A. U ILK TI N s. Foor 1829. Te
Groningen, b ij J. Oomkens. f: - 30.
Xmanak ter bevordering van kennis en goeden finaak, voor
1829. Tweede .Jaargang . Uitgegeven door het Departement
Leens, der Naatfc /zeeppij: Tot Nut van 't llgemeen. Te
Groningen, b ij M. Smit. f : - 35.

Ti_jdkorter in ledige oogenblikken, voor 1329. Door A. IIA^ F. XFIIde .Taurgartg. T Groningen , b ij A. Iiazelhoff f : - 25.
Z EL ii 0

omt het bij elke lectuur te pas, dezelve te beoordeelen
K
naar het doel , dat zich dc zamenlleiler voorftelde , zoo is
dit wel inzonderheid het geval met Alinanakken.
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No. I. blijft zichzelven feeds gelijk. De Tuinoefeningen
bij elke maand , enz. zijn al vrij volledig; de Mengelingen ver.
fcheiden en onderhoudend, doorgaans leerzaam ; van de versjes (Met wind en Jiroom, vereischte eene andere, min dubbelzinnige toepasfing) vonden wij het volgende zoo aardig,
dat wij 't hier affchrijven:
QUALITATE QUA.

'k Vroeg onlangs aan een' Latinist,
Met wien 'k in kennis fta,
Of hij den juisten zin wel wist
Van 't qualitate qua.
Ach! zet mijn vriend, gij fchertst altijd;
Maar hoor, hoe ik 't verfta :
Wat ge op eens anders last verrigt ,
Is qualitate qua.
De vorst geeft van zijn' gouden (?) troon
Zijn wetten voor en na,
En handelt, als men 't wèl begrijpt ,
Slechts qualitate qua.
Hoe zeer het woord eens predikants
Ons ook ter harte ga ,
Hij zelf dankt zijnen invloed meest
Aan 't qualitate qua.
Een advocaat pleit heden, veen,
Voor 't zelfde morgen , ja;
't Benadeelt zijn corfcientie niet:
't Is qualitate qua.
Hebt gij een maak'laar aangelteld,
Hij vindt zijn koopers dra ;
Smeert hij uw goed te duur hun aan,
't Is qualitate qua.
De wet bedreigt met galg en rad ,
Wie ooit een' moord bega;
En die als veldheer wordt begroet,
Moordt qualitate qua.

,t6

ALÀtt NAKM'.

Intusfchen raad ik ieder aan,
Op welken post hij fta ,
Dat hij zich niet te veel vertrouw'
Op 't qualitate qua.
Men make , dat de reek'ning fluit'
Eer hier ons uurtje íla :
Want dan helpt geen ontfchuldiging,
Of qualitate qua.
En dat alles heeft men voor 30 cents !
No. II. overtreft den vorigen jaargang (die ook de eerfle
was). De Voorlezing van den Heer v EN H U IS is wèl , en
ook het flotversje mogen wij prijzen; alleen lette de Dichter op de ineenfinelting der vokalen (ook elders verzuimd)
en zij herinnerd , dat onz' hooge waarde alleen in l"riefche
ooren wellurdt. BI. 22. reg. 4. (van drukfouten zwijgen wij)
moest waande zijn: gaf voor; en wenschten wij , bl. 28, het
woord Heiligen niet te lezen. De versjes zijn lief; alleen de
herjaringsgroet beviel ons , in meer dan éeu opzigt, niet.
De Anecdoten zijn gelukkig gekozen.
No. III. Bravo , vriend H A Z E L H O F F! Gij, die Godsdienst,
deugd en Nederlandfcke zeden voorslaat , en dezelve onder
den dus genoemden gemeenen man zoekt op te wekken en
te verfpreiden , verdient lof en aanmoediging. Moge dezelve
aan uw boekje te beurt vallen! Alleen verzoeken wij u, om
moei Sufanna niet weer zoo ongenadig te vegen en van woekerwinst te laten betigten, daar de hoof, naar uw eigen berig:, f i 100 -: tegen i6 fluivers per maand uitdeed , (uitzette,
zeker?) en dus van baas Harm Bakker nog geen percent intrest nam; misfchien, echter, Raat daar eene nul te veel.

Berigt aan V. L., naar aanleiding van eene dusgenoemde
4ntikritiek, in den Recenfent , ook der Recenfenten ,
XX!f e D. bl. 457.

A

angaande den Recenfent van uw Handwoordenboek zijt gij
zekerlijk verkeerd onderrigt. Ten minste is het ftukje over
den Nachtuil (Letteroef. 1828. Mengelw. bl. 406.) niet van
zijne hand. Hij houdt zich ook weinig met uilen op, of zij
moeten hem , zoo als bij voorbeeld uw Woordenboek, komen
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tegen fladderen, en dan zegt hij , zonder liet te verbloemen:
uilen blijven — uilen, hoe veel moeite zij zich ook geven,
om valken te heeten.
Gij zegt, dat Recenfent uw werk Hechts heeft ingezien,
en hij had verklaard het geheel gelezen te hebben. Waarom?
Dit kunt gij, en ieder, die daarin belang (telt, lezen, Lettcroef. voor r828. bl. 346. Gij fchijnt eerst bi. 347 (niet,
zoo als uwe Antikritiek opgeeft, bl. ?97.) met lezen begonnen te zijn.
De teekenen van verkorting heb ik wel gezien, maar ik
vond niet daarin het middel, om door het — doek te moeten
komen tot het lezen van zijgdoek. Dit woord (zag) moest
gij niet hebben vergeten , daar het een z. n. is. Dan liep
alles goed af. Om het gebrekkige van uw werk te leeren
kennen, had ik het aangeteekende over uw gefchrijf op liet
woord BAAI moeten aanvoeren. Dezen misflag willen wij dan
nu verbeteren. „ KAAI, dijk (?) kagen (?). Zam. — winter, — zomer." Eilieve wat is toch kaaiwinter en kaaizomer?
Uwe teekens deugen hier niet. Zij moesten zekerlijk dus
zijn: Zomer- winter-. Zomerkaden zijn wel bekend, als kaden, zwaar en hoog genoeg, om het buitenwater in den zo
te keeren ; maar winierkaden (even goed hadt gij er nog-mer
bij kunnen voegen: lente- en herfst -) zijn er niet, dan bij
u, die kade en dijk voor hetzelfde houdt.
Bij Hoos hebben wij twee beteekenisfen overgeflagen. Wij
wilden maar doen zien, dat onze man de eigenlijke beteekenis weglaat en met zijn luchtverfchijnfel als uit de lucht valt.
Ook dit zullen wij verbeteren, en de Lezer kan dan zien ,
of wij , door deze te verzwijgen , oneerlijk gehandeld hebben.
Er volgt dan nog: „kous of blok om te fcheppen:' De man,
die dit fchreef, is zeker te wijs , om in een mandje te gaan
melken, want hij verslaat vele talen en tongvallen; de man
zegt het zelf (,Intikr. bi. 458) : maar wie fchept er met eene
kous water? Uwe duistere kortheid doet dit lezen. En is
dan hoozen bij u nog hetzelfde als fcheppen? En wat is dan
nog blok oml,te'fcheppen?
Omdat gij nog niet tevreden fchijnt te wezen met het reeds
aangemerkte over uw Handwoordenboek, geven wij u, als zoo
vele proeven, nog het volgende tot nadenken: „AA, naam
van dorp of droom." Het dorp heet Ter -Aa. „ AARTS
(gr. archi) vooreerst , voornaam." Dit is kort, maar ook
duidelijk? „ BAAL voor een hoop van zaAmgepakte waren."

48

ANTIKRITIEK.

Indien een kelderknecht van den handelaar dit leest, moet
hij, hiernaar oordeelende over uw geheele werk, hetzelve
aanzien voor eene verzameling of hoop van zaamgepakte....?
„ BAKER, oppaster." Uit kortheid houdt onze man liet eigenlijke achter. ., DUKDALF, fchee.pspaal." Kort, maar
duister, om het nu maar op het zachtlte uit te drukken. „ KA
dier in de woestijn." Dit is immers duidelijk en-MEL,
volledig ! „ Ook werktuig tot het ligzen van fchepen." Ongelukkige bcfchrijving van hetgeen Amfierdammers meter weten. Niet het ligten alleen , maar vooral ook het dragen van
de grootI e fchepen over Panpus geeft hier den eigenaardigen
naam : kameel. „ KRAAG voor geplooide lob." Dit is alles,
wat hij omtrent de beteekenis des woords zegt. Dus, kragen zijn geplooide lobben of lubben. Altijd? Sic videtur, ten
minfle bij den Heer V. L. ,, KI:AAN — — ook voor hijschblok — —." Niet ieder hijschblok is eerre kraan, maar aan
iedere kraan is een hijschblok. Ongelukkig wordt aangebragt
het Griekfche yvx8.ly bij Knecht, en het Latijnfche grlante s
bij Kwant , lent26s bij Lente.. Dit Hechts , om den Lezer in
!Iaat te hellen ter beoordeeling, of de Schrijver behoort tot
de Schoolpedanten. Door Recenfent is dit niet beflist, bl. 347.
Doch de Heer V. L. trekt zich die benaming aan, en dus.....
,, LUITENANT voor krijgsonderofficier. "(?') Heeren Luitenants,
dit kunt gij wel beflisfen , ook zonder taalkennis te bezitten. ,, MUZELMAN , geloovig Turk, z. n. m." Alleen fta
hier de tweeledige vraag: zijn er geene Muzelmans , dan
Turken ? en zijn er Turken , die geen Muzelmans zijn ? — Wie
zoekt r ijtuig op reet ? Rijtuig, voor rsjdtuib , komt van raden.
— Het overige , dat wij nog hebben aangeteekend , houden wij
terug. De Lezer zal wel zien, dat de Heer V. L. weinig
reden heeft, om de Reccnfie van zijn gefchrijf zoo hevig
aan te vallen. Dit toevoegfel kan dan ook verder dienen ten
bewijze, dat de man , in dit vak ten minfle, geen toovenaar
is. Doch in fchelden — en in het prijzen van zichzelven ?
Een eerst meester. Maar dit is gewoonte in zá;2 A,T;HENE,
alias op de visc, r2markt. Daar hoort men dit beide dagel i.j ks . Recenfent woont op de vischn2arkt niet, heeft geen
belang bij uw boekje, noch wetenfchappelijk, noch gelde
maar is Hechts een in velerlei opzigten bij u onbekend-lijk,
Recenfent. Dit wenscht hij ook te blijven.

131. 5. reg. t6. Raat 'zc; fc ienfclair2, voor her fenfc,iirn.

BOEKBESCHOVWING.
Woordenboek der Kerkelijke Gefchiedenis. Door L. G.
B R E D I E. IIIde Deel. Te 1mf1erdam , bij C. G.
Sulpke. 1828. Ir gr. 8vo. VIII en 339 bl. f 2 -80,
ver de Ilrekking en gehalte van dit Woordenboek heb
wij ons , bij liet beoordeelen der twee eertle Deelen ,-ben
uitvoerig genoeg, en meestal gunflig, uitgelaten, Lett
teroef: 1828. No. VII. bl. 269--280. Ll dit Deel vin
wij geene reden , iets van dit gunflige gevoelen te-den
te nemen. De Schrijver gaat op den goed ingefagen-rug
weg rustig voort. Onze klagten , indien wij ze aanheften, zouden meer de correctie gelden, welke voor dit
werk beter moest zijn, dan zij, helaas, werkelijk is.
Dc fouten , welke wij van dezen aard hebben aangeteekend, zullen, bij nader inzien, wel in het oog vallen, en
iaarom houden wij dezelve hier achterwege.
Over het Voorberigt wisfelen wij hier geen woord.
De IIeer B R E D I E volge zijn plan , en fa de nog levende perfonen over; maar clan volge hij dit plan ook
geheel, en late AM MON en de nog levende Buitenlanders ook onvermeld.
De volgende aanmerkingen , welke ons , bij het nagaan van dit werk , in het oog gevallen zijn , deelen wij
den Schrijver mede , wien , naar eigene verklaring , liet
ontvangen van dezelve aangenaam is. Het is alleen met
liet doel, om de nuttigheid van dit werk, naar ons ver
te vergrooten , dat wij, zonder nu den verdien--mogen,
den lof breed uit te meten, op deze en gene leemte den
anders naauwkeurigen Schrijver opmerkzaam maken.
De volgorde, in een Woordenboek zoo noodzakelijk,
is overal geleidelijk. Alleen op bl. 151 -155 vindt men
d.zelvc niet naauwkeurig. De opgaaf der Artikelen doet
d,t in liet oog vallen. H ERBER T S. II E R D E R. H E`J

REMA. HERIBERT. (ST.) HERIC US. JIERMABOEKBESC .

1829. I O. ^.
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L. G. BREDIE

GORAS. HERBELOT. HERBERT. HERMAN.

dergelijks ]leeft plaats met HALLELUJAH op bl.
het Artikel HANDOPLEGGING ; en op bl. i18,

115

Iets
, na

119,

HARDENBCRG. HARDUINUS. HARM ENOP0LUS. HARDEVELD. HARMER. HARDT (VAN

Het is waar, deze verhoorde orde heeft zelden
plaats. Doch in een Woordenboek, dat men niet geheel
doorleest , moet alles op de behoorlijke plaats ftaan , of
liet hoofdoogmerk van dergelijk werk vervalt geheel. Gelukkig nog , indien die fouten , zoo als hier, over geene
te groote ruimte zijn op te zoeken.
Het Artikel GALENUS. (ABRAIIADISZ. DE
H A A N) is uit eenigzins oudere bronnen zanlengCfleld;
zoodat hier van de vereeniging, welke later (i800) plaats
had, zelfs met geen woord gerept wordt. HetArtikel zou
ook juister gene-emd zijn GA LEN US ABRAHAI\ISZ.
D E R).

DE HAAN,

Of DE HAAN. (GALENIJS ABRA-

HAMSZ.)

Men vindt hier wederom Artikels, die tweemalenvoorkomen. Dit is eenigzins twijfelachtig met G A L E S (j oHAN DE) bl. 5. en GAULA (JOHAN) bi. I2. Het
arbor vitae doet één perfoon vermoeden. De uitfpraaIt
vcrfchilt. Maar beflist dit genoeg ? Het verzwijgen der
bronnen, op beide plaatfen , door den Schrijver, laat ons
in twijfel. Duidelijker is liet geval niet GE R H A R D
(JOHAN) bl. 6, en GERHARD (JOHAN) bl. 38 ;
niet HEIDANUS (CASPAR) bl. I28, ell HEYDEN
(c A S PAR VAN DER) bl. 131. Hiertoe kan men ook
brengen GEÏNSPIREERDEN bl. 22 C11 INSPIREERDEN
bi. o85.
Het Artikel HAAS (G E R A R DUS DE) zegt te veel
of te weinig. Ter overwerking van hetzelve , maken wij
den Schrijver opmerkzaam op het Christeltjk Maandfchrift
voor den befchaafden fand, 1822. No. X. bl. 594 volg.
Eene verwijzing hierop is althans niet overbodig.
é let Artikel HAUGE (II A N S NIELSEN ) heeft B RED 1 E Van bl 0 L L E it overge110111C11. Maar zijn allen wel
d veepers en geestdrijvers , die bij Ractioneclisten als zoo-

,
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danig in naam zijn? Van dezen man wordt gtlnfliger getuigenis afgelegd door Genen Reiziger, die dezen landman H A U G E zelf ontmoet heeft , en zich dus over hem
uitlaat : „ H A u GE is een vrolijk man vol geest, een
„ eenvoudige boer, aan wien ik niets dweepends ontdekken konde. — Hij verzette zich tegen het, vóór
„ oenigen tijd, ook in Noorwegen, toenemende rationalistisch en naturalistisch drijven, en kampte er moedig
„ tegen aan." Woorden van F. w. VON SC H U B ER T,
Reis door Zweden , Noorwegen, enz. IIide D. bl. 137 ,
138. Dit tot een flaaltjc, dat men ook de bronnen nog
wel eens nader mag beoordeelen , eer men alles gaaf overneemt. Dat er onder 's mans aanhangers dweepers geweest zijn , bewijst tegen H A U G E zelven niets. De
lllomicrs in Gerieve worden misfcllien ook door Rationalisten te partijdig beoordeeld en behandeld.
Wij zullen nog het een en ander opmerken omtrent
fommige Artikelen. G It I E S B A C H is naar F u H RM A N N zeer fchraal uitgevallen. Dit valt ieder kennelijk
in het oog. Wat beteekent toch het gezegde: „omtrent
„ 177o begon hij de uitgave van deze beroemde critiek"?
En nu wordt nog alleen van liet critifche werk dezes mans
genoemd de Opuscula Academica , door G A B L E R in
1324 te Jena uitgegeven. Deze Opuscula en nog veel
meer was reeds lang te voren in Nederland niet roem bekend. B RED I E gaf, wat hij vond ; maar hij had hier
den waren Fuhrmannniet. DAVID FLUD VAN GIFT E N, lees G I F FE N. De vader van Prof. H A nr E L SV E L D had geene haar/en- maar kaarten - fabrijk op.
Jo II. j A C. H AUG wordt bij Y r E ij, Gefchiedenis der
Christ. Kerk in cie XJZIIIde Eeuw, genoemd : j O H A N
FRED ERIK H A U G, Xde D. bl. 556. Op liet Artikel
HoRUS had ook de Schrijver kunnen genoemd worden,
CHRISTIAAN ERNST WiiNSCII, Profesfor te
Franfort. — Hetgeen wij in fommige Artikelen anders
zouden hebben geheid , houden wij voor onszclvcn , omdat
Oe voordragt van (ier RReccnfenten bijzondere gevoelens,
1) 2
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bij het beoordeclen van een werk , als iet onderhavige
vooral, niet te pas komt.
Nu nog eenige Artikelen , welke overgeflagen zijn , en
waaruit B R E D I E, des verkiezende , het een en ander
kan aanvullen. GABRY (ii ARTHOLoDiEus) als hekfluiter der eigenlijk gezegde Coccejanen. GE RA RD I,
(J o A ti*) die de Harmonie der Evangelisten, door
C HE DI N I T Z opgezet en door L IJ S E R vervolgd, heeft
ten einde gebragt. G R E V E. (E. J.) G R O E. (TH. VAN
DER) GIJYOT. (H. D.) HAAFNER, (j.) be(Irijder
der Zendelinggenootfchappen , en het Zendelinggenootfchap
zelve. HAEHNLEIN. (H. C. A.) HA NSTEIN. (l.
A. L.) HARENBERG. (JOH. CHRISTOPH.) HASE. (T HEOD.)HASSENKAMP.(JOAN. MATTH.)
HF,1NSIUS. (DANIEL

en

NIKOLAAS) HENRY.

(DI.) HENSLE'R. (CHRIST. GOTTH.) HERIN-

Men zie, over vlezen, Prof.
in zijne reeds bij eene vorige gelegenheid aanHEgehaalde Oratio cet. pag. 237-242. N ES S. (FE L ix)
Ii E up E L I us. (G. F.) Honaoouftos , dat evenwel onder
u o s i u s even aangeftipt wordt. HO V I N G. (w. H.) H U FG A. (j 0 H A N N E S)
1 N G A,

NAGEL. (W. T.) HULSHOFF. (A.) HULST. (PIET E R TE Y L E R VAN DER) Doch hiertoe is nog

gelegenheid onder T E Y L E R, waar dan ook zijn Godgeleerdí Genootfchap eene 'verdiende plaats moet vinden.
I[YI>RRIUS. (ANDREAS)IäNISCII, (RUDOLPH)

nok gemengd in de Luthérfche fcheuring, maar tevens
b la d door eene Hoogduitfche vertaling der Bijbelfche
'7r,?-ijkskunde van HAMEL S VELD ; zie dezes Voorbvrigt voor het VIde Deel. I K E N. (C O N R A D.) I P EREN. (JOZUA VAN) JUNG,(J. H.)genoemd STILLING.

Eindelijk is ons nog voorgekomen , dat BR E D IE
geenen ondienst doen zou aan eerstbeginnende en verdere
beoefenaren der Kerkelijke Gefchiedenis, indien hij in zijn
Woordenboek ook opnam de namen , onder welke de Re>uonílranten zich in die eerfee hitte moesten fchuil hou
geleerde S TOL K E R heeft hiervan een lijstje-den.D
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medegedeeld, Letteroef. 1828. No, VII. Mengelw. bi.
33 6 , 337. De aanleiding, welke S T OLEER hiertoe
had, moet den Heere B R. E D I E dit aanraden. En welligt
is zelfs Prof. M U N T I N G H E vroeger door die opzette
geheimhouding misleid , toen hij, zonder nadere op--lijke
helderifig te geven, bij het aanhalen der Acta Synodalia
Remon/lrantium en derzelver Confesfso alleen voegt (Har
1690 en 1622.) Hier wordt zekerlijk bedoeld-dervic
Antwerpen, wik der herders , vicus pastorum. Wij voeren dit Hechts aan, tot meerderen aandrang voor z R En i E, om vooral bij eerstbeginnenden dwaling voor te komen, en hun het begeerde licht , ook op dit punt, te
on tfleken.
En hiermede nemen wij voor het tegenwoordige van
den Schrijver affcheid, hemj alles toewenfchende , wat hij
ter geheele uitvoering zijner opgenomene taak noodig heeft.

De Godsdienst naar den Bijbel. Voor Lezers van ver fland en gevoel. Uit het Hoogduitsch. Te Leeuwarden, bij H. C. Schetsberg. 1827. In gr. 8vo. XVI
en 196 BI. f i - 80.

H

et anders vreemde bijvoegfel op den titel : voor Lezers van verfland en gevoel, fchijnt het bijzondere doel
van den Duitfchen Schrijver aan te wijzen , met welk hij
dit gefchrift in de wereld gezonden heeft. Evenwel is
dit bijvoegfel zoo tamelijk overbodig. Want wie fclirijrt
voor Lezers zonder verland en gevoel? Dit moet
men natuurlijk vragen , indien deze woorden op den titel
niets meer beteekenden.
Het komt ons voor, dat onze man niet naauwkeurig
heeft uitgedrukt , wat hem bij deze woorden voor den
geest zweefde. Hij heeft bedoeld zulke Lezers, die, in
zaken van Godsdienst, verftand en gevoel gelijkelijk raadplegen, en zich niet, bij uitfluiting van het eene, alleen
tot het andere bepalen. De Schrijver drukt zijn gevoelen
eenigzins duister uit, en dit is zijn geval niet alleen op
den titel.
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Ter vereeniging of Ihcvrediging van twee uiteracn in
den Godsdienst, waar Of alleen liet verland, Of liet gevoel op ucn troon zit, fchreef de Schrijver dit werkje,
met het oog bijzonder o,) zijn Vaderland , hetwelk zeker
zijne taal beter zal verflaan en aanllooren , dan zulks-lijk
in Nederland zal plaats hebben. Zulk fentinlenteel gefnap
bevalt den Nederlander weinig, als reeds op UI. 4 en 5
voorkomt: „ Dan zijn wij immers bij dien Vader, die u
„ en mij en alle n;cnfchen, en alle vormpjes en alle
„ th wtwc'ruppels lief heeft ," enz. — 9isfchien zal er
Oen flap van toenadering plaats hebben, indien beide de
partijen d*t boekje lezen en ook beamen; maar, om beide
te bevredigen , heeft leen iets meer en nog iets anders
nondig.
De Vertaler, die, in het voorbijgaan gezegd , geenszins tot het fervile pecus van dat gild behoort , zegt ,
bl. IX Voorti.: „ De ons onbekende Schrijver van het
„ onderhavige werk fcllijnt op zant 1rf/ze dat middel ter
„ vereeniging in werking te villen brengen." Nu , in
9;wgniS voliiisfe, iets groots te willen, is iets, maar,
ten niinfte hier, niet genoeg. Het fat est laten wij daarom weg. De Uitgever zou liet eerst voor zichzelven
hebben gezorgd, indien hij den Vertaler had toegefcaan,
dit geschrift geheel om te werken, ten nlinfr slier en
daar in hetzelve eenige veranderingen te maken. Dc Ver
meent, dat zich beide de partijen ook in ons Vader--taler
land maar al te zeer openbaren; en dan is de vertaling
van dit f'cuhje , hoe liet dan ook uitgevallen is , niet te
vergeefs. Doch wij twijfelen , of zich de voorftanders
van liet bloote verfland en gevoel in den Godsdienst wel
onder ons als partij hebben gevormd. Want het gefchreeuw
der bekende factie tegen Bijbelfche godsvrucht en Evangelisch geloof bewijst niets. Met het oog op het hoofddoel van dit gefchrift , verklaren wij hetzelve , zoo niet
voor overbodig , ten min te voor misbaar. Evenwel treft
men hier en daar nog wel iets aan, dat nuttig kan zijn ;
en wij vinden dan ook geen bezwaar in het overnemen
van den wc.nsch des Vertalers : „De genegen Lezer ne„ me liet nuttige uit dit boekje te zijnen voordecle."

J. V.

w n S Tr. I Ic, AM\OTiYrIO ETC.
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Adnotatio ad locum Gaji inflitutionum cat. auctore j. V.
W E S T R I K. Lugd. Bat. aped I. C. CI 1VCCI'.
Dispatatio Literaria dei fchyyli Cliûcphoris, deque Electra cum Soolock turn 3,uripi.'.:s, auctore j. V. wn ST R I K. Lugd. Bat. apud . J. C. Cijfvecr.
A. II I R s c H I G , L. Annri Senecrn libcllus de tranquillitatc anind explicatus. Lugd. Bat. apud L idiuzm
M. Cijfvicer.
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voegen deze drie Akademifche verhandelingen te
zamen. Derzclver fchrijvers hebben , door ze te verdedigen, aan de Lcidfche Hoogefcl:ool de doctorale waar
verkregen.
-dighe
No. I. heeft ten onderwerp de plaats van GA J us
over de fponfores fa,Zepro?Imisfores en fadejrrsfosres , en
den titel de excufatione , zoo als die gelezen wordt in
de Vatikaanfchc fragmenten. Dc f:hrijver geeft , in de
behandeling dezer heide nukken, vele bewijzen van zijne
fchrandenccid, geleerdheid, finaak en juist oordeel, en
toont, slat hij zelf denkt , misfchicn ook hier en daar
gaarne zelf denken wil. Dat flraalt wel eens wat veel
door. Echter fchijnt de bron daarvan geheel niet in verwaandheid gezocht te moeten worden , maar in zekeren
natuurlijken aanleg, welke , als dezelve goed gewijzigd
wordt, ons van den fchrijver Gene zeer groote hoOp voor
liet vervolg doet opvatten. Bijzonder bevielen ons dé
aanteekeningen op den titel de excufatione. Wij rekenen
den Heer w E S T R I I. volkomen in haat , en verzoehen
hem daartoe, om te verrigten, wat hij pag. 7 van anderen verwacht. Denzclfden lof , niet dezelfde aanmerking ,
pasten wij toe op
No. _. I Iet zegt nog al iets voor venen jongeling, om ,
na B R UAL 0 Y, S C H L E GE L, H L R MA N en anderen ,
te willen oordeelen over drie treurfpelen van de oude
Griekfclie meesters in de kunst , treurtpcicn van hetzelfde
,

-
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onderwerp, en dus aan wederzijdfche vergelijking onder
gaat ook hier zijnen weg, en houdt-hevig.Dfcrj
dien met roem ten einde toe. Van deze verhandeling is
eervolle melding gemaakt in de Bibliotheca Critica nova.
De Heer w E S T R I I{ verdiende die onderfcheiding met
het hoogfle refit.
No. 3. Is eene goede Disfertatie, zoo als er zeer vele zijn;
van geene hooge vlugt, maar evenwel met vlijt bearbeid.
Lexicon Latino - Gra'co _Belgicum. Latijnsch - Grieksch-

Nederduitsch Woordenboek. Door den Ab: o L I NC n R, Baccalaureus, enz. Te Brus rel , bij I I. Remy. 1823. In 8vo. VIII, 1113 bi.

D e Abt ote Brusfel, bezield
Principaal aan het Koninklijk
door de zucht, om aan
L I N G E R,

Athemeum
de ftuderende jeugd nuttig te zijn , heeft de mocijelijke en
voorzeker niet zeer aangename taak op zich genomen,
om dit drieledig Woordenboek zamen te ílellen. Geene der
thans beflaande Woordenboeken voldeden hem in allen
opzigte. Dit is natuurlijk , en het zal het geval van dit
Woordenboek in de oogen van anderen ook wel zijn. Ne

Jupiter griidena omnibus.
De manier van den IIeer 0 L I N o E R in dit werk; is
de volgende : Hij heeft zijn best gedaan , oum de eerftc
beteekenisfen der woorden te ;even, dezelve veelal door
een voorbeeld te Raven , daarop de afgeleide beteekenisfen , en dan de oneigenlijke en fpreekwoordelijke uitdruk
te laten volgen. Hij heeft de voorbeelden gerang--kinge
de beteekenis , waarmede zij meer bijzon
volgens
fchikt
verband flaan, hetwelk het opzoeken voor den-derin
leerling gemakkelijk maakt, en hem vroegtijdig gewent
aan eene korte en juiste woordenkeus. Daar hij zijn werk
beflemde, niet alleen voor jonge lieden, die het Latijn
beginnen te leeren , maar ook voor meergevorderden ,
heeft hij er ook vele van die uitdrukkingen in gebragt ,
welke in de Godgeleerdheid, de Regten , de Z:evaart,

o L I N G 1 R, LE=CON,
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Heel- en Geneeskunst enz. gebruikt worden. Zoo wel
deze woorden, als alle andere, heeft hij geflaafd door
bijvoeging van het gezag des fch ijvers , die ze gebruikt
heeft , en zijne aanhalingen gegrond op de Lexica van
GE SS NER en SCHEL L E R. Voorts is behoorlijk acht
gegeven op het geflacht der woorden , op de langheid en
kortheid in de uitfpraak , en de voornaam [le tijden der
werkwoorden. Voegt men nu hierbij nog de Griekfche
beteekenisfen van de Latijnfche woorden, en eene alphabetifche lijst der namen van landen , fteden , volken ,
rivieren , enz. clan kan men wel begrijpen , dat er zeer
veel in een zoo kort beftek is zaamgevat.
De Heer o L I N cE R vermoedt wel, dat hij zich hier
en daar vergist zal hebben; en dat' vermoeden is gegrond.
Maar het is ook waar, dat men zijn werk in deszelfs geheel moet beoordeelen, om een regtvaardig befluit aangaande de meerdere of mindere waarde op te maken. Wij
laten dat over aan cie ondervinding der onderwijzers, die
liet zullen gebruiken , en melden ten Plotte nog alleen,
coat papier en druk alle aanbeveling verdienen.

Eet Leven van j u L I u s A c R I C o L A, gefchetst door
C. C. T A CIT u s. Uit het Latijn vertaald en met
Aanmerkingen voorzien, door Mr. P. S. S C H LJ L L,
Advocaat te Dordrecht. Te Dordrecht, b ij J. de
Vos en Comp. 1828. Th gr.
r. 8vo. LV, 93 bl. f : - go.

H et is eene niet gemakkelijke taak, de werken van
u s zóó te vertalen , dat cie kortheid en kracht
van het oorfpronkelijke bewaard blijven , en iomand , met
het Latijn onbekend , T A C I T u s verlta en met genoegen leze. Deze taak wordt nol; zwaarder ten aanzien van
de Agricola , indien wij bedenken , dat misfchien geen
gefchrift van T A C I T C S zoo bedorven door de handen
eter af chrijvers tot ons gekomen is. Wij mogen derhalve
niet te gelireng zijn in liet heoordeelcn van de aangekondigde vertaling, en verklaren , over het algemeen , dezelve
TACIT
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met veel genoegen te hebben gelezen. Voorts meeren wij
den I Ieere S C PI U L L onzen dank voor dat genoegen niet
beter te kunnen bewijzen , dan do _ir hem oenige aanmerkingen mede te deden.
B1. 3. het morgenrood dezer gelukkige Eeuw. Zoo
dichterlijk is T A C I T U s niet.
B]. 3. Zijn onbedorven hart en zijne onfchuld bewaarden hem voor de frikken der verleiding , even zeer, als
zijne jeugdige letterocfcningen te 1llarfeille. Dat is niet
naauwkeurig. T A C 1 T u s meent : evenzeer als de plaats
zelve, waar hij zich op de letteroefeningen toelegde.
BI. ro. Cerialis deelde aanvankelijk met hein moeite
ei gevaren , later den roem. C r R i A L i s liet heil in
den beginne slechts deel nemen aan moeite en gevaren,
naderhand ook aan roem.
Bl. i2. Íl7j treden tegen hen niet op in wed/rijd over
naaulvkeurigheid en goed verfland. T A C 1 T. 12011 in
colnparationem cur te ingeniique referam; d. i. niet om
niet hen in de kunst van fraai fchrijven te wedijveren.
Bl. 13. van waar de fiormen zouden komen. Lees
,van tinaar de oormen komen. WTant T A C I T U S geeft dit
op, als zijn eigen gevoelen.
BI. 13. De zee hoort zich aan ebbe noch aan vloed
aan de firanden. Ebbe en vloed, wat is dat anders dan
de zee zelve? Beter ware het, het Latijn eenvoudig uit
te drukken , gelijk er ílaat : De zee wast niet tot aan het
flrand toe, of gaat zveér terug, (eigenlijk: wordt ircdr
opgeJlorpt, reforbetur.)
BI. 15. Het voetvolk is hunne eigenlijke kracht, bij
famnaigen ook de flrijdwagen. De Vertaler heeft hier een
paar woorden uitgelaten. Vandaar die duisterheid.
BI. 22. hespafianus , de heroveraar der wereld. Toen
V r S P A S 1 A N U s met het oppergebied over de wereld
ook dat over Britanniën kreeg.
BI. 22. aanval op Brigantum. Wij kennen geen gezag voor dien naam , als land of flad. T A C i T u S zegt:
.Brigantum civitatem.
BI. e4. welke bedaarde lijk op ecne vloot of /oliepen ,
-
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esa op een grenjlig tij, bedacht was. T A C I T. : qui clasfern , qui naves , qui ware exfpectabant. Deze kortheid
is niet wel na te volgen , clan ten minfie door eene kleine
bijvoeging ; b. V. die ee71e vloot , die fehepcn verwachtten ,
en hun vertrouwen helden op de zee. De vijand was minder bevreesd voor Genen aanval. I Iij wist , dat de zee
tusfchenbeicien lag.
Wij zijn dus gevorderd tot liet negentiende Hoofd
zullen er gcene verdere aanmerkingen bijvoe--Wuk,en
gen, maar laten dit gerust over aan den Heer s c It U L L,
die , zijne vertaling overziende , en de beste verklaarders
van de .flgricola raadplegende , hier en daar cenen beteren zin zal geven , en den Ilijl een weinig vlocijender
maken.
-

Gezondhieidsleer,, Hygiene , voor het Volk; bevattende
eene beknopte en duidelijke aanwijzing van hetgeen
men hier te lande, ten opzigte van het voedfel , de
bleeding en de geheele leefwijze, moet doen en laten,
em, zoo veel mogelijk, cer:c duurzame gezondheid te
behouder. Door 1 Z A ii K D E K 0 N I N G, Stads Med.
Doctor, Heel- en I7roednecster te Zaltbommel , enz.
Te /Inver. foord en te llm/ierdar , bij B. fllankenberg
en Zoon en J. C. van Resteren. 1823. In gr. 8vo.
17111 en 150 bl. f i 25.
-

Is

finds eenigen tijd onder onze Geleerden mode ge't
worden, mislukte prijsverhandelingen te laten drukken,
Recenfent acht dit gebruik , over 't algemeen, minder
aanbevelingwaardig. WVant, alhoewel hij gaarne erkent,
dat het met dat beoordeelen foms al vrij wonderlijk toegaat,
dat er veel menfchelijks onderloopt, dat men, om te hagen, vaak met de perfonen zou moeten bekend zijn, die
de vraag hadden voorgeteld , of de verhandeling zouden
moeten beoor .,celen , (waarom hij met dat vragen uit
prijzen behalen weinig opheeft) zoo heeft-fekrijvn
,

60

I.

nu

BONING

echter een iegelijk , die eene mislukte prijsverhandeling
door den druk gemeen maakt , met vele zwarigheden te
worstelen • en vele ongunfl:ige indrukken te overwinnen.
Want vooreerst heeft zoo iets (men moge het verbloemen
willen of niet) den fchijn van een onbillijk vonnis , waar
appelleert; en dit fcherpt natuurlijk de cen--vanme
fuur. Ten tweede ligt een veroordeelde altijd onder ver
niet geheel zonder reden zijn vonnis gekre--denkigva
gen te hebben. Ten derde brengt zulk een flap den autheur in het vermoeden van te groote vooringenomenheid
riet zijn werk, van gebrek aan zedigheid; welk vermoeden niemand meer te vermijden heeft, dan hij, die als
fchrijver optreedt. Immers, er behoort al eene zekere
plate van zelfvertrouwen toe , om met een boek voor den
dag te komen ; en hoeveel ('erker moet dat niet zijn bij
hem , die dit doet tegen het gevoelen van meer of min
bevoegde regters ! Er kunnen , wel is waar, gewigtige
redenen beftaan , welke den fchrijver tot de uitgave noop
doch in dat geval keurt Recenfent het beter, dat-ten;
het met verzwijging van deszelfs naam gefchiede. Dc
H Ieer I Z A ii K D E K 0 N IN G, wiens hygiene voor ons
ligt, behoort tot de fchrijvers in kwestie. Zijn antwoord
op de opgegevene prijsí'offe der werkzame Maatfchappij :
tot Nut vaar 't fllgemeen , werd door twee der beoordeelaars den gouden, door twee anderen den zilveren eereprijs , door een' vijfden het ticcesfit waardig gekeurd. Zij
kon dus , volgens de wetten der Maatfchappij , niet bekroond worden. Een vriend, aan wien de Doctor zijn
lot mededeelde, fpoorde hein aan tot de afzonderlijke uit
deze merkte die aanfporingen zijns vriends als-gave,n
bevelen aan en gehoorzaamde. Recenfent wil niet gisfen ,
wat Co Ileer nu K O N I N G zou gedaan hebben , zoo
zijn vriend het hem had afgeraden. Hij vraagt flechts ,
of vrienden de beste raadslieden voor autheurs , of zij de
onpartijdigfle beoordeclaars van derzelver werken zijn.
Dan , de kogel is door de kerk , en als een offer van gehoorzaamheid , aan de vriendfchap gebragt, verdient dit
boekje geent geílrcnge bcoor decling. En , Waarlijk , liet
-
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bevat goede gczondhcidsregelei en voorn hriftcn voor liet
nut van 't algemeen ; voor dien Rand inzonderheid , voor
welken liet bellemd is.
Recenfent zou ftijl en vorni wat losfer, naïver, een
verlangd hebben. Zoo is b. v. de toon van-voudiger
den Dominé en van Doctor Leendertfen niet vrij van pedanterie ; de laatfle verwart zich dikwijls in zijne kunsttermen , en vrouw van der Ploeg maakt niet hare aanteekeningen of fchetfen , die zij voorleest, „een bevallig vrouwelijk handje. Er is over het geheel zoo wat eene fchoolmeesterlijke tint verfpreid Recensent f'cuitte op Benige,
naar zijne meening, verkeerde hellingen : dat de luchtsgefteldheid in den herfst en in de lente liet voordeeligfhe
voor onze gezondheid is (bl. a9), waartegen zelfs vlak
fchijnt te ftrij.len, hetgeen men leest onder aan dezelfde
bladzijde, omtrent den naclecligen invloed van de avondlucht in die jaargetijden ; dat door het íhuiven de nadeeïige vochten uit het hoofd ontlast worden ; dat de azijn
een het levensbeginfel neêrdrukkend vermogen bezit, (bl.
149) enz. Bij den aanval op zekeren Geleerde , bl. 93,
herinnerde Recenfent zich de fabel van den ouden leeuw.
Bladz. 117 wordt , onder de fchriften over de waarde der
koepokken , br/zonder ter lectuur aanbevolen liet boekje
van Dr. D E K 0 N I N G. Is het zedig , zijne eigen waar
zoo te prijzen ?
Het verdient allen bijval , dat de fchrijver gedurig te
liet verkeerde van algemeene dietetifche (tellingen-gen
waarfchuwt , en liet ongerijmde van de vraag : is dit of
dat gezond? aantoont. Uit dien hoofde vooral prijst Recenfent deze Gezondheidsleer aan dat gedeelte van het Iezend publiek aan, voor hetwelk dezelve uitbuitend ge
-fchrevnis.

Dagboek , gehouden op eene Reize langs de kusten van
Chili, Peril en Mexico, gedurende de jaren 182o,
182I , 1822, door ,BASIL HALL, Kapitein der
Koninklijke Zcenaagt. Uit liet Engelsch. Met Pene
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Kaart van die gewesten. II Deelen. Te Delft, bij
de Wed. J. Allart. In gr. 8vo. Te zamen 524 Ll.
f5
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Mexiko in 1823, of 13efchr j'ving caner Reis in NieuwSpanje, door M. B E U L'L 0 C at, Eigenaar van het
Mexikaansch Ma/cum te Londen, voorafgegaan door
eene Inleiding van Sir J. B 1 E R L E Y, en verrukt
net historifche Bercheiden en Aanteekevingen, zoo van
den Vertaler als van den Schr ijver. II Deelen. Te
Delft , bij de Wed. J. Allart. In gr. 8vo. Te zamen
62o bl. f 6-6°.
^ I
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vV ij nemen deze twee werken te zamen , omdat zij elkander aanvullen , en over een allerbelangrijkst , thans
vooral veelbefproken en gewigtig , deel des Aardbodems
handelen; over liet voormalige Spaansch - Amerika. B AS I L H AL L heeft Chili , Peru, de Westkust van Columbia en van Mexico bereisd. Waar zijn verflag eindigt, begint dat van B E U L L O C ii, die de Oostkust ,
en de middelgedeelten , vooral de Hoofdstad , van Mexico
fchildert. Wij hebben dus hier een overzigt der voor
alleen Guatimala , de Noordkust en bin--namiteS;
nenlanden van Columbia en de Plata - gewesten ontbreken ons nog ; doch uit het hier medegedeelde , en hetgeen wij van elders weten, is ons genoeg bekend , om
den tegenwoordigen toehand dier gewesten in 't algemeen

te kunnen beoordeelen.
Gelijk ten tijde onzer Vaderen de vrijverklaring en vrij
Engelfche Volkplantingen , (thans de Ver-vechtingdr
Noord - Amerika) dus is in onze da--enigdStav
gen de affchudding van liet Spaanfche juk door Spanjes
Volkplantingen in Amerika cent der bclangrijkfle gebeurtenisfen. In i8ro begonnen, werd zij in iSa6 door
de overgave van Callao, bij Lima , en van St. , Juan
d' Ulloa , in Mexico , voltooid. Thans kan men met
regt zeggen , dat geen Spaansch foldaat neer op het ge-
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heele vasteland van Amerika te vinden is , en dat deze
landen , hoewel Spanje in derzelver vrijlating niet wil
bewilligen, toch metderdaad vrij en onafhankelijk zijn
gelijk zij dan ook door Engeland, de Nederlanden en
Frankrijk erkend zijn geworden , die reeds handelsverdragen, althans met Mexico , hebben gefloten , hetwelk
wij meenon , dat ook met Pruisfen het geval is. — Zoo
heeft dan een vijftienjarige wor1Ielí1rijd op leven en dood
althans deze vruchten gedragen , dat de nieuwe Gemeet ebesten van de geestverfcikkende monnikendwingelandij
die tegenwoordig Spanje verplet, zijn ontheven.
Maar, zijn die Gemeenebesten dan nn gelukkig? Hebben zij ten min[te het 'gegronde vooruitzigt om zulks te
worden ? Ziedaar eene andere vraag. Wanneer wij onze
beide Schrijvers raadplegen , kunnen wij daaraan niet twijfelen. Beiden voorspellen aan de nieuwe Gemeenebesten
de heerlijkfte toekomst. Maar men herinnere zich , dat
beider werken zich van de jaren 1321 tot 1823 dagteekenen, toen Peru, Columbia en Mexico met fnelle flappen
vooruitgingen, en hunne onafhankelijkheid bevochten.
Men• had toen moed, dat de verwachte erkenning van
de onafhankelijkheid dier Staten door Engeland, als door
eerie tooverroede, door eene wonderfpreuk , al het verkeerde en onvolkomene herstellen , en de Staten niet tenzenfchreden in befchaving, in welvaart en krediet zou
doen rijzen. Hebben de gevolgen aan deze verwachting
beantwoord ?
Wanneer wij de rampen , welke de Omwenteling over
Spaansch -1lmerika heeft verfpreid , moeten opgeven ,
zoo denke men daarom niet, dat wij den opftand der
Volkplantingen onwettig keuren. Hadden de Engelfché
Koloniën in 1776 zegt, zich tegen het Moederland te
verzetten , wegens eene geringe belasting op de thee, die
zij minder wegens de zaak als zaak , dan uit hoofde van
het beginfel -- de belastbaarheid buiten eigene Ioeflenaming, — aantastten, wat moest dan het geval zijn met
de Spaan/die bezittingen, waar een vol/lrekte Alleenhandel heerschte; waar dc Reger.ng hi^ndei dreef in ta-
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bak , zout, buskruid en kwik (zoo onontbeerlijk voor de
mijnen); waarde landbouw, de teelt zelfs der nuttigfte voort
onderdrukt-brengfl,tvodanhe1\Trld,
werd; waar de aankomst aller vreemdelingen , buiten bijzon
toelating, met den dood werd geicraft ; waar zelfs geen-der
Spanjaard, buiten bijzonder verlof, de volkplantingmogt
betreden , en vreemde fi hepen , clie , zelfs in nood zijnde , in Bene der havens de toevlugt namen , als vijanden
moesten worden behandeld; waar de cultuur van den geest
niet minder dan die van den grond werd tegengehouden ;
waar men de Kreolen , of Jlmerikanen van Spaan/die afkomst, uit bijna alle winstgevende beroepen, en genoegzaam uit alle ambten en bedieningen weerde ; waar liet
Regt f ellig en , om zoo te fpreken , openlijk te koop was
voor den meestbiedenden ; waar de gevangenisfen beflonden in onderaardfche hokken, door het volk helletjes (infiërnellos) - genoemd , waaruit de ongelukkigen (zoo zij
er immer uit verlost werden) tienmaal Hechter te voor
kwamen ? (Wij fpreken niet van de kwellingen ,-fchijn
den ongelukkigen inboorlingen of Indianen aangedaan , om
deze , met uitzondering alleen van den eer/.ten opíiand-dat
in Mexico onder Pater it I D A L G o, genoegzaam geen
aandeel in den Vrijheidsoorlog, ten minfle als hoofdperfoizen, hebben genomen.) Alle deze verongelijkingen , die
Kapitein B A S I L I-I A L L ons in zijn eerfee Deel verbaalt, gaven gewis aan de nakomelingen der veroveraars
en naderhand aangekomenen , die even zoo goed Spanjaarden waren als de tliuisgeblevenen , en boven hen nob
de verdienfle vooruit hadden, van aan den Koning zulke
groote landíireken te hebben onderworpen , het volkomenfte regt, om eene behandeling op gelijken voet niet
hunne Europefche fianigenooten te eifchen, en, toen zich
de gelegenheid aanbood, dat Spanje, door Frankrijk bijkans ingenomen zijnde, die landen niet meer kon befchermen, eene eigene Regering aan te Rellen. En toch heeft
die Omwenteling de landen in eenen ergeren toePcand dan
voorheen verplaatst, de weinige nijverheid, die aldaar
nog gevonden werd, geheel vernietigd, den mijn^irbeid
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doen flaken , de rampen des oorlogs op deze weinig bevolkte flreken in de volste mate uitgellort , geheele Reden
en landflreken vernield , andere ter helfte ontvolkt. Men
zie daarvan bij BA S I t. Ii AL L de voorbeelden , in Pera. van Arica, (Iife D. bl. 136) van Tb, (bl. 144)
alwaar slechts één foldaat, één Indiaan en een ezel wi
ren overgebleven; in Chili, van Conception , weleer eene
zoo bloeijende plaats (bl. 249) , in Columbia , van Panama, (Ilde D. bi. rip.) De hoofdftad Mexico zelve
is deerlijk verarmd, zoo niet tevens ontvolkt. De mijn
Thema-cattepee is bijna verwoest, met alle de mijn_-ftad
werken. Te 1/era Craz is de bevolking van 16,0oo tot
7000 verminderd. (BE U L L o C u, life D. bI. 88 , 164,.
IIde D. bl. 53, en op meer plaatfen.) De landerijen zijn
in fommige flreken evenzeer verwoest, gelijk omifreeks
Conception. (BASIL HALL, Me D. bi. 248 9 249
256.) — Wanneer, niettegenflaande dit alles , onze Schrijvers beide nog een fchitterend lot voor de nieuwe Republieken, en wel in korten tijd , te gemoet zien ; wanneer
zelfs Lord L A N s Do w Tv in het Parlement deze landen
voor eene opklimming in bevolking tot zestig millloenen
in 5o of 6o jaren vatbaar keurt , ( Zie B E U L?L 0 C H,
Tlde D. bl. 209) zoo moeten wij niet hunne vooruit
-zigten,
maar de ondervinding raadplegen , die ons in vijf
jaren (1824-1828) veel heeft geleerd. De beroemde Mexicaanfche zilvermijnen zijn ondergeloopetí , doordieh de
oorlog de bewerking heeft doen flaken. B E u L L d C H
hield de nieuwe ontginning nog voor zoo veilig, dat hij
zelf eene zilvermijn kocht (IIde D. bl. ioo, ioi) ; maar
men weet uit onloochenbare befcheiden , die onder anderen
in een uitgewerkt Artikel van het Quarterly Review zijn
medegedeeld, en uit berigten van Engelfche Reizigers
naar Chili , dat de Mijnásfociatiën , zoo wel voorMexico
als Chili , niets dan fchade opgeleverd hebben, en genoegzaam in ftaat van faillisfement zijn. De Mexicaanfche,
Columbiaanfche , Chilifche Regering, die van Peru en
Buenos - (lyres hebben geldlcenhngen van belang in Eigeland gefloten, en dezelve genoten zoo veel vertrouwen,
r,
&OrK ESCII. ISa9. NO. 2.
,
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(door het denkbeeld der onuitputtelijke hulpbronnen 'en
middelen van het land, en der, zoo men meende, liberale Staatsregeling, waarvan Lord L A N S D o w N openlijk in het Parlement den lof verkondigde) dat de Columbiaanfche fondfen te Londen tot 82 percent rezen ; iets ,
't welk gemelde Lord als een onfeilbaar bewijs der fievigheid van deszelfs Regeringsvorm aanzag. (B E u Lo e H, IIde D. bl. 192.) De Mexicaanfche fondfen
waren niet veel lager, en hielden zich Bene goede poos
op 70 flaande. Maar die zelfde fondfen zijn thans , even
als die van alle de andere Repzzblieken , na twee of drie
jaren rentebetaling, door de fchandelijkfle bankbreuk genoegzaam te niet. Dat zelfde Columbia, hetwelk geheel
geene renten meer betaalt, houdt zich nog op 23 , Mexico op 30 flaande, door het vertrouwen, 't geen men
op de middelen dezer Staten (lelt. Doch omtrent Mexico, hetwelk mede federt jaren geene renten meer betaalt, heeft daarbij een geval plaats gehad , hetwelk , naar
't ons voorkomt, in de Gefchiedenis der nieuwere Staten
alléén that. Een Gezant van Mexico maakt van wege
zijne Regering bekend, dat, wanneer de Engelfche Regering een Oorlogsfregat naar Vera Cruz wilde zenden ,
alsdan het geld voor de reeds vervallen interesfen ter ver
gereed lag. Men zendt het Fregat ; het komt te-zendig
Vera Cruz aan , moet zonder een' penning vertrekken, komt terug , en alle de fchuldeifchers moeten het
voor lief nemen , dat men met hen , gelijk niet liet En.gelfche Befluur, den draak heeft gefloken ! Zoo desniettemin de Mexicaanfche fondfen nog een' hoogeren koers,
dan die van Columbia, hebben, is dit zekerlijk -te danken aan de grootere vruchtbaarheid, den meerderen aanbouw , de í'erkere bevolking en betrekkelijk grootere befchaving ,die in Mexico, althans in de omflreken der Hoofd
Puebla de los Angeles (de bergvlakte van-fladenv
Anahuac) plaats grijpt, en die ons B E U L L 0 C H met
zeer bekoorlijke kleuren afmaalt. Wenden wij van hier
den blik zuidwaarts raar het tusfchen Mexico en Columbia gelegene Guatimala, of Centraal Amerika, zoo
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vinden wij zulks , volgens het onwraakbare getuigenis van
onzen landgenoot s A r F x n N s, die alles behalve ongunflig aan de zaak der vrijheid is , door partijfchap en
burgeroorlog verfcheurd, ter prooije aan hartstogten,
niet minder gevaarlijk of woedend dan de volkaan harer
Hoofdflad , en het bijgeloof in de hoogere flanclen ver
ongeloof. In Colunzhia zijn-drongehtuif
eindelijk de zaken tot die hoogte gekomen , dat , naar
ons denkbeeld , liet onwettige en op zichzelve onverdedigbare betluit van a o L IV A R, om, met affchafling der
Conflitutie, zich tot onbepaalden Bewindhebber te verhef
redmiddel is voor het geteisterde , tus--fen,htig
genbelangzoekers
her- en derwaarts geflinkleine
ei
fchen
gerde land ! — In Peru zoo wel als in Mexico heeft
een onberedeneerd , en flechts door vrees of haat ingeboezemd befluit , om de oude Spanjaarden, de meest
welgeflelde bewoners , uit den Staat te verbannen , aan
allen handel, nijverheid en krediet den bodem bijkans geheel ingeflagen. Deze Spanjaarden fchijnen zelfs te Lima den grootflen aanhang te hebben gehad, blijkens de
algemeene ontfleltenis en vrees voor den Generaal der Chilifche Patriotten , s A NN M A R T I N, en de gedwongene
onderwerping der flad. Ook te Panama kondigde men
de onafhankelijkheid flechts af, omdat men niet anders
konde.
Dit tafereel is zeer fomber. Doch, waaraan moeten
wij de onloochenbare daadzaken toefchrijven, die hetzelve
ftoffdren ? Vcoreerst aan Spanjes hardnekkigheid , om aan
de redelijke eifchen der kolonisten en aan de behoeften
des tijds niet in het minfle toe te geven. Deze befchuldiging geldt even zeer de Conflitutionéle Regering der
Cortes, als het Despotism us van F F R DI N A N D. Men
begreep niet, dat de Mexicanen en Zuid 1lnzerikanen
het voorbeeld der Britfche kolonisten van Noord -Amerika voor zich hadden, die Spanje zelv' in 1778 had
helpen in vrijheid Rellen , en dat zij , hoc onhefchaafd
dan ook nog , althans mondig waren , om hun regt te doen
gelden. Vandaar de afkeuring, reeds van den beginne,
E2
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(in 18 to) door de Junta , de Cortes en den willekeurí-'
gen Koning , van alle hunne handelingen , ook dc wettigfle, de noodzakelijk1ce, die door de omtl:andigheden
gebiedend werden voorgefchreven. Men trach„e hunne
billijke klagten door eene. dubbele mate van geílrenglheid
te fmorcn; men zond hun beulen als E L I o, C A L L rj A , DI 0 R I I. L o, en het ging ook hier even als vbbr
drieduizend jaren in Palestina. Toen het volk hoorde ,
dat de zoon de geefelfagen zijns vaders in fchorpioenfleken wilde veranderen, riep het eenparig ons affcheiding;
liet volbragt die, en aan j E r< o r o A nI s ontbrak liet geenszins. Had men flechts, in I8Io , de havens der Koloniën, onder redelijke bepalingen, voor vreemde fchepen
geopend, de Kreolen even zoo goed als in Spanje geborenen tot ambten en waardigheden toegelaten , en de provinciale Junta's erkend, wij houden ons verzekerd, dat
er geen opftand zou zijn uitgebroken , of , zoo ja , dat
die fpoedig zou gedempt zijn geworden. Thans heeft de
verbittering fchrikbarende tooneelen veroorzaakt , en wreed
meermalen door wreedheid , verwoesting door ver-heids
-woesting
vergolden.
De tweede oorzaak is ook aan Spanje te wijten, doch
niet eerst in den tegenwoordigen tijd. Het is die opzet
ruwheid, onkunde en onbefchaafdheid , waarin het-telijk
zijne Volkplantingen liet verkwijnen , opdat kunde en ver
hun den drukkenden haat niet zouden doen ken--lichtng
nen, waarin zij ten aanzien van het Moederland verkeer
Vandaar die flordige eigenbaat , welke , onder den-den.
fchijn van vaderlandsliefde, flechts zichzelve beoogt; die
volflagene onkunde aan de voordeelen der goede trouw,
die flechts geld opneemt, zonder noch oogmerk te hebben, noch middelen te bezitten, om zelfs de renten te
betalen; die afgrijfelijke wreedheid van fommige aanvoer
gelijk die Pater T o i R E s , van-dersop(Ianlig,
wien R 0 B I N S 0 N in zijne Gefchiiedenis der O nwenteling van Mexico fpreelkt ; en die volflagene onkunde ,
niet alleen in de eerf'e beginfelen van algemeene kennis ,
(men denkt te Jalapa, in Mexico, dat de Eriropefehe Rij-
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ken alle Landvoogdijen van Spaoje zijn) stt'asr ook in alle
vakken vals Betluur, welke, na zoo vele jaren , waarin her
land metderdaad vrij is van Spanje, en ruimen onderhandfchen
zoo wel als openlijken onderhand van Engeland heeft genoten,
het nog in zulk een' deerniswaardigen Raat heeft gelaten, die
bij den toefland der Vereenigde Staten van Amerika, op den.
zelfden affland van tijd na hunne vrij verklaring, allezins ongunl}ig affteekt. Maar de Arglo - Amerikanen waren ook Pro.
testanten , nakomelingen van martelaars voor de gezuiverde
L{erk , of dier edele Kwakers van P EN N , welke het eerl}e
voorbeeld gaven van regtvaardige en minzame onderhandelingen niet 's lands inboorlingen. De Spaan/the kolonisten zijn,
door eenen Godsdienst , die de _dieplle bijgeloovigheden tevens
niet werkeloosheid wettigt, en door het celibaat der Priesters
de zedeloosheid in de hand werkt, alsmede door de traagheid
en den trots , die den Spanjaarden als in het bloed zit , zeer
verre beneden het ftandpunt der Anglo - Amnerikanen geble.
ven. Een WASHIN GT ON mogt zich misfchien onder hen
vormen ; een FRA NKLI N kon zulks onmogelijk. De voor
mannen , die de omwentelingen bewerkt en befiuurd-name
hebben, een MI RANDA , een B O L I V A R , een S AN MAR
TI N , hebben zich in Europa (en wel buiten Spanje) ontwikkeld, of toch, wat den laatilen betreft , als uitzondering op
den regel, eene Europe/the befchaving genoten. Voor de vrijheid zijn zij dus nog op verre na zoo rijp niet als de AngloAmerikanen. Maar die opvoeding, welke Spanje, even als
eene ontaarde Moeder, hun geweigerd heeft, zullen zij door
de gemeenfchap met de overige Volken van Europa erlangen. Mogt flechts niet, waarvoor wij vreezen, hun bijge.
loof, of liever hun Heidendom, voor ongeloof plaats maken!
Tot nu toe fpraken wij alleen van de inboorlingen van
Spaan/the afkomst. Wij gaan thans tot een ander, veel ongelukkiger ras over; tot de eigenlijk gezegde inboorlingen,
in Europa , door eene vergisfing van E o L U M a us, Indianen
genoemd. Deze zijn nog zeer talrijk, en maken in allen ge
meerderheid uit der zeventien millioenen,-valedgrot
waarop Spaansch - Amerika gewoonlijk gefchat wordt. Hun
lot is niet overal hetzelfde, gelijk hun aantal zeer verfchillend over de onmetelijke oppervlakte der oude Spaansch-Amerikaanfche Rijken verfpreid is. In Chili is liet getal der Blanken, in evenredigheid tot de Rooden of Indianen, liet grootst
(omtrent half zoo veel) ; doch ten zuiden van hun grondge.
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bied leeft de moedige Natie der 4raticanen, een krijgshaftig
ras , van omtrent een half millioen zielen , te voren meest
altijd in oorlog met Spanje, doch federt den opfland der Koloniën de bondgenoot der overgeblevene Spanjaarden, die ,
volgens B A S IL H A L L , met hunne hulp , onder zekeren BEN A V IDE S, de grootte wreedheden tegen de nieuwe Republikeinen hebben gepleegd. Hunne zonderlinge Regeringsvorm, Godsdienst en niet onbefchaafde gebruiken zijn uit
oude reisbefchrijvingen genoegzaam bekend. — Van de onderworpene Indianen in Chili vernemen wij bij B A S I L H A L L,
die anders omtrent dit landfchap vrij uitvoerig is , weinig.
Die van Peru moeten niet van de beste foort zijn; althans
onze Kapitein zag er eene bende van , die , wel is waar onder
Kreolen, zoo 't fchijnt, enkel uit flruikroovers betlond. (BAS! L II A L L , Ifle D. bl. 163 , 171 , 172.) Het getal der Indianen in dat land moet wel zevenmaal grooter zijn dan dat
der Blanken ; maar die berekening is moeijelijk, uit hoofde
der Mestizen, of lieden van de kleur , gein engde ras fen, die
een groot gedeelte der bevolking uitmaken. — In Columbia
vindt men de minfile Indianen , naar evenredigheid der Blanken; maar in Guatimala en .lWexico is hun getal weder zeer
veel aanzienlijker; men berekent het in die beide Gemeenebesten wel op vier en een half millioen. De berigten van
BASIL HALL en B E U L L O C H, die dezelve aan twee ver
zijden des lands, de West- en Oostkust, zoo wel-fchilend
als in het midden, gezien hebben, komen vrij wel overeen.
De eerde ,die ze te Tepic, Bene aanzienlijke binnenflad van het
landfchap Guadalaxara, niet ver van de haven San Bias , ter
markt zag komen, werd het meest getroffen door hunne kleinheid en zwakheid: hunne bogen en pijlen geleken naar kinderfpeelgoed. (BASIL HALL, IIde D. bl. 166.) De tweede
befchouwde hen op verfchillende plaatfen , en was zeer getroffen door hunne goedhartigheid, vriendelijkheid, volflrekte
onfchadelijkheid en kinderlijke godsdienfligheid. Nogtans zijn
zij hunne afkomst niet geheel vergeten. In het dorp San Miguel de los Ranc,'zos, niet verre van Mexico, zag B E U L LOCH
kiijgsfpelen vertoonen, waarin Al 0 N T E z u nI A en zijne tijd
voorkwamen , en de Mexicanen de overwinning be--genot
haalden: een oud man vond, dat de vreemdeling te veel gezien
had. Toen BE UL LOCH eene groote mon(Ierachtige Alexi.
caanfc.'ze Godheid (die des Oorlogs , voor welke weleer zoo
vele menfchenoffers geflagt werden) uit den grond deed op-
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delven, zeide eene oude Indiaanfche vrouw, op eene fcherts
van een' der Spanjaarden over dit beeld: „ Het is waar wij
„ hebben drie zeer goede Spaanfche Goden (!!); doch men
„ had ons evenwel ook wel mogen veroorloven , eenige van
die, welke onze voorouders hadden, er bij te behouden."
(B E U L LOCH , Ilde D. bl. 40.) Eenige inboorlingen hadden zelfs het beeld bekranst; een bewijs, dat er nog fporen
van het oude Heideniche bijgeloof overig zijn. Doch die
fporen ,zelfs die herinneringen , uit den ouden tijd zijn Hechts
flaauw; en het is den Spanjaarden in drie Eeuwen gelukt,
liet karakter der Natie geheel om te keeren. Van het ver.
nufrgfte en kunstrijkíle Volk der nieuwe wereld, hetwelk
door zijne meesterflukken van bouwkunde , die B E U L L 0 C H
in hunne puinhoopen nog. met bewondering aanfiaarde, zelfs
vele beroemde Volken der oude wereld evenaarde; van de
dappere beftrijders van Con T E s en landgenooten van G U A T IMO ZIN; van de onmenfchelijke dweepers. , die jaarlijks wel
twintigduizend hunner natuurgenooten aan hunne montlers
van Goden offerden, — is een zeer zacht, gedwee,, kwak,
befchroomd', ijverig Rooinsch geflacht van aanbidders Onzer lieve Vrouw van Guadeloupe geworden , hetwelk echter geen
dragelijk beeld dier nieuwe Godheid, zoo min als een' harer
waardigen tempel kan flichten. Over 't algemeen houden
wij die verandering , in weerwil van het verlies der nationale
veerkracht, voor heilzaam ; en de zachte, goedhartige , hulpvaardige, hoezeer dan ook onnoozele Indianen van dezen tijd
slaan, in de fchaal van echte menfchenwaarde, hooger, dan
de wreede dienaars van V I T Z LI P U T Z LI, dat Afgodsbeeld ,
uit zaad en menfclienbloed gekneed!
Voor alle deze indianen is de omwenteling nog niet zeer
voordeelig geweest. Zij laat hen nog vooreerst in hunnen
ouden toeeland; en hoedanig die flaat geweest zij, weten wij
uit onlangs uitgegevene geheime berigten van JUAN en ULLOA, waaruit blijkt, dat de verdrukking, waarover zich de
Kreolen beklaagden, eigenlijk niets was, in vergelijking bij
den jammerlijken toehand der ongelukkige, door kleinere en
grootere ambtenaars, door priesters en hunne bijzitten om
het zeerst gekwelde Indianen, die meestal tot den mijnarbeid
werden gedoemd, of, buiten de mijnen , niet minder ten doel
Ronden aan de hebzucht der Spanjaarden. Het is hoog tijd,
dat de ,onderfcheidene Staten (gelijk zij , naar wij meenen,,
reeds begonnen zijn) aan deze menfchen volkomene vrijheid,
,
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},newel crapswijze, fchenken, opdat zij niet, tot gevoel hun per krachten gekomen, en het ontzag voor den buitenland
Heer nu verloren hebbende, met geweld nemen, wat-fchen
hun toekomt, en men hun niet goedwillig verleenen wil.
Zeggen wij, na dus over de inwoners gefproken te heb.
ben, pug iets van het land. Chili szuidelijke en verst van den
Evenaar gelegene gedeelte, dat van Conception, is verreweg het fchoonfle en vruchtbaartle, maar thans juist het
meeste verwoest door den oorlog; het middelíle gedeelte,
flat der Hoofdilad St. Jago, is zeer bergachtig, maar heeft
tusfchenbeiden vruchtbare dalen. Eindelijk, het ten Noorden
,gelegene Coquimbo is ruw, onvruchtbaar en roteg, maar rijk
vooral aan kopermijnen. Het woord goudmijn , dat bij ons
voor een' zeer winstgevenden tak van beftaan wordt gerekend ,
beteekent dáár, in den letterlijken zin , juist het tegendeel.
pe ondervinding heeft het daar tot een fpreekwoord gemaakt,
eclat „ eene kopermijn een verzekerd beflaan geeft; dat men
met eene zilvermijn onzeker is van winst of verlies ; maar
dat eene goudmijn iemand zeker van zijn vermogen berooit."
,
(B A S 1 L II AL I, Ilde D. bl. 27.) Deze !treek
p
van Chili is ook het meest aan zware aardbevingen blootgej}eld. Ten Noorden hiervan (trekt zich , langs de kust van
Peru, aan de Zuidzee, eene woestijn van 16Qo Engelfche
mijlen of ruim joo uren uit. (BASIL HALL, I(ie D. bi.
141 , waar verkeerdelijk haat : van Coquimbo TOT in Chili,
j abt den mond van de rivier Guayaquil; lees: van Coquimbo ,
in Chili, Jot nabh den mond, enz.) Deze woestijn, waar
nimmer regen valt, wordt flechts op enkele plaatfen afgebroken door die plekken , welke de van 't gebergte firoomende
rivieren bevochtigen , b v. de vallei van Lima, of van de
rivier Rimac. Ten Noorden van Guayaquil, waar de periodieke regens beginnen, tot tegenover Callforniën, is de kust
pitilekend vruchtbaar, maar ook verbazend ongezond, en
wordt in den regentijd door bijkans alle welgellelde huisgeginnen verlaten. Dit is ten mi„ite het geval met de Mexj,
caanfche haven San Bias, waar BASIL H ALL zich in i 8aa
bevond. Hier is het land in den regentijd veelal overfiroomd,
ten wordt dan door een heir moskieten onbewoonbaar. De
zee Raat er veelal bloot aan gevaarlijke flormen. De tegen_
overliggende kust des Itlaniifchen oceaans is niet minder,ja
$nisfchien nog meer vernielend , en de gemelde (lad Vera
Crua is een graf voor de Et:ropearen, zoo wel als voor in,
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boorlingen. Daarbij komt, dat deze ítad genoegzaam in eene
zandwoestijn ligt , en bijna geene levensmiddelen bezit dan
visch, zelfs geen drinkbaar water. Alles moet er van verre
aangevoerd worden; een verbazend ongerief voor de eenige
goede of toch dragelijk goede haven van Mexico aan de
Atlantifche Zee. Maar tusfchen deze beide zoo moordende
kusten ligt het fchoone, middelbare en hooge land van life.
xico, niet minder rijk dan'Europa aan voortbrengfelell der
gematigde, en daarenboven welvoorzien van produkten der
heete luchtilreek; het rijklte land der wereld in goud, maar
vooral in zilver. Deze fchatten zijn nu wel, door de nalatigheid der menfchen , misschien voor langen tijd , verloren gegaan ;
maar de Natuur blijft er nog altijd even mild, even rijk, en
belooft eenmaal , onder een verftandig Beftuur, grootere fchatten, dan zilver- en goudmijnen. — Het is op deze middel
waar het dal van Mexico , tusfchen de hemel -bergvlakt,
kruinen der 4ndes , vooral in fchoonheid prijkt , dat zich-hoge
BEU L L O CH (een bloot particulier) eenigen tijd ophield, om
merkwaardigheden van natuur en kunst te verzamelen, die
hij naderhand te Londen voor het Publiek ten toon stelde.
BASIL HALL, daarentegen, Kapitein der Koninklijke Ma.
tine, kruiste langs de kust der Stille Zee , om de Engel/dien
en hunne eigendommèn , gedurende de onlusten in die gewesten, te befchermen.
Wij hebben Hechts een doorloopend verslag van den hoofd.
inhoud der beide werken gegeven. Omtrent de merkwaardige
bijzonderheden, die zeer talrijk zijn, verwijzen wij onze Lezers tot die werken zelve, welke wij hun, zoo wat de zaken als de aangename voordragt (ja zelfs de vertaling, thans
eene zeldzame verdienlle !) betreft, gerustelijk kunnen aan.
bevelen.

Stukken bij gelegenheid der viering van het vijftigjarig beftaan der Nederlandfche Huishoudelijke Maatfchapp j, op
den Oden Juni 1828. Te Haarlem, bij V. Loosjes. In gr.
8vo. 37 Bl.

.I

aarlem heeft in de laatile jaren zich een' grooten roem
verworven door de luisterrijke wijze , waarop het feest van
de uitvinding der Boekdrukkunst en dat van de algemeene
Tentoonftelling der Nationale nijverheid en vlijt aldaar is ge-
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vierd geworden. Of ook de viering van het vijftigjarig belaan der Nederlandfche Huishoudelijke Maatfchappij even
gelukkig is uitgevallen, hieraan zouden wij twijfelen , voor
zoo verre wij uit de Redevoering, door den Eerw. '-Heer j.
WEL D IJ K bij die gelegenheid gehouden , kunnen opmaken.
Wij hebben veel over dezelve hooren fpreken, en meenden
eerst die berigten te moeten mistrouwen , doch erkennen nu,
nadat wij die Redevoering gelezen hebben, dat men ons
daaromtrent niet te veel gezegd heeft, en moeten onze ver
betuigen, hoe 't mogelijk is, dat de Maatfchappij-wonderig
zulk een íluk in 't licht heeft gegeven. — Wij willen deze
Verhandeling doorloopen , en hier en daar Bene proeve leveren, opdat onze Lezers zoo wel over den inhoud als flijl
zouden kunnen oordeelen.
Zonder dat de Redenaar bepaaldelijk zijn onderwerp opgeeft, fpreekt hij in het eerste gedeelte van dit [luk (want
Redevoering kan men 't niet noemen) over liet nut, door de
Maatfchappij in de laatfie vijfentwintig jaren gefl:icht, en
waarfchuwt zijne Toehoorders vooraf, dat zij Beene dorre en
zeer koude opgave moeten verwachten. De Maatfc'zappij (dus
vangt by aan) heeft aanleiding gegeven dat het roggedeeg niet
arceer 1Z or de voeten der ntenfchen behoeft gekneed te worden
dat er Egyptifche garst gebouwd wordt, dat kedorvert water
drinkbaar gemaakt werd; zij heeft, dank worde U daarvoor
openlijk toegebragt, verdienfelijke BEETS , menfc7len gebragt
tot de kennis van de vervalfc'sing der Meekrapfoorten. — Zij
is de aanleidende oorzaak geweest, dat nmenfchen de gevaren des
levens ontwijken konden, — dat heeft de Heer ti 0 L s T bewezen niet
zijn op nieuw uitgevonden of liever verbeterdlgshaakje. — Zij
heeft bevorderd de aangenaamheden van dit leven, die nog

aangenamer, althans gemakkelijker om zich te bezorgen, aan
de menfchen gemaakt; — snoet ik hier gewag waken van de
Kunstbloemen , van het Teekenpapier,, van papier voor kop.ren platen , dat bereid wordt in de Fabrijk vaat K 00 L te
Zeandijk? Wilt gij dat ik ƒpreken zal van Frifeerkamrnen 2
enz. enz. Welk een belangrijk verflag ! Jammer fechts, dat
in ons ganfche Vaderland het roggedeeg nog door menfchen.
voeten gekneed wordt, waarvan de Redenaar welligt zich bij
den Broodbakker te Linnen had kunnen overtuigen ; en wat
die ongelukkige frifeerkammen betreft , zeker is 't den Rede
dat de meisjes tegenwoordig aan 't voorhoofd-narotflip,
zeer groot e (gefrifeerde, noemen zij dezelve) haarkrullen
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dragen, waartoe zij die frifeerkammen dagelijks noodig hebben, welke anders , nadat de Heeren niet meer met boucles
gekapt gaan , geheel in onbruik geraakt waren. — Op eene
andere plaats lezen wij , dat het teekenen en graveren weder

zijn opgehaald en tot dien fiand gebragt , dat daaraan thans
niets meer door de Mei atfchappij behoeft gedaan te worden.
Ook hier verfchillen wij met den Heer tv EL D K , daar wij
meenen ,dat de Graveerkunst tegenwoordig bij ons in verval,
althans op verre na niet is, 't geen zij eenmaal ten tijde
van de beroemde VIS SCIIERs en van HOU IS geweest is, en nog onlangs werden wij door de Prijsuitfchrijving van wege de vierde Klasfe van het Nederlandfche Inílituut in deze onze meening bevestigd. Een weinig verder
gewaagt de Spreker van de Tentoonflelling der Planten en
Gewasfen, en zegt hij hieromtrent: lij gevoelen dan, als

wij den algemneene(n) ffoet der reizenden befchouwen en hunne
denk wijs daarover hooien mogen, onze groote en hooge eer van
men/then te zijn, begaafd wet zulke vermogens en verrijkt niet
zulke talenten , en het doet ons bij zulke werkzaamheden en zoodanige tooneelen hartelijk leed, dat de zonde deze aarde gemaakt heeft tot eene woonplaats van beroerinr en ontheiliging
en wij danken onzen barm,'zartigen Hesnelfcvi>>;l Vader, dat Hij
ons deed geboren worden en oagroeijen onder het Christendom,
bij welks licht wij zulke fchoonheden vlogen daar lellen. Dik
hebben wij deze Tentoonilelling bezocht; maar (wij-wijls
fchamen ons niet, dit te zeggen) nimmer hebben de fchitte.
rende kleuren van de Pelargonia en de aangename geuren
van de HHelianthropen zulke treurige herinneringen bij ons opgewekt ; integendeel, in Flora's tempel fmaakten wij een zuiver genoegen , waardoor wij minder dan ooit aan onze verloren
onfchuld dachten. Vervolgens fpreekt de Redenaar van een
nieuw Wetboek der Mattfchappij ; men zag er zeer tegen op,
doch het is er toch toegekomen ; - van het fonds derMaatfchap_
pij , dat voor uitbreiding vatbaar is en nog gedurig kan verhoogd
worden ; — van de goedheid van onzen Koning, (want hij wist
hier, gelijk hij verklaart, geen bijvoegelijk naamwoord te gebruiken , dat zin geheel geroel kon uitdrukken) die, bij gele
vijftigjarig beflaan der Maatfchappij, haar-genhidvaLt
jaarlijks eene foor van f 3000 heeft toegelegd; — van de
eensgezindheid der Hoofdbe(tuurders, die nooit met elkander
kijven, en over wier lippen, bij de beraadflagingen over zul
zaken, nimmer Benig bits woord rolt. Eindelijk-kegwit
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betluit de Redenaar dit eerste gedeelte met den onbezweken
ijver en flandvas igheid der Leden te roemen , en (preekt
daarbij de Heeren C. E. VAILLANT en C. VAN VOLLE NH OVEN aan, die beide bij de oprigting der Maatfchappij tegenwoordig waren, en nu ook de viering van het vijftigjarig
beflaan bijwoonden; voorzeker eene opmerkingwaardige bij
zonderheid, waarvan een bekwaam Redenaar veel partij had

kunnen trekken.
De gevoelens en gezindheden , welke deze plegtigheid bij
de feestgenooten moest opwekken, maken liet onderwerp uit
van het tweede deel dezer Redevoering. Op de laatfe vijfentwintig jaren terugziende, moet natuurlijk dankbaarheid
zich aan eene gepaste vreugde paren; en wij ftemmen hier
volkomen met den Spreker in, hoewel wij bij het lezen der
beweeggronden, hiertoe door hem aangevoerd, onze ernilige
flemming niet konden behouden. Het volgende moge hiervan
ten bewijze verftrekken : Denkt eens, geachte Toehoorders! na
op de t ijden, die wij doorleefd, neen, die wij doorgewor/leld
hebben, en gij zult bekennen moeten: hoe is het mogelijk, dat
gij nog tot op dezen dag heflaat esa werkt! maar wij wijzen n
de kracht des Almagtigen , door uien onze kas bewaard bleef,
wij moeds genoeg verkregen om te werken, en die onzen geweldigen Overheerfcher in zijne plannen en ontwerpen verijdelde,
beu, tot de eenzaamheid verdrijven liet, ten einde hem tad te
geen tot nadenken en berouw over alle de gruwelen door hem
verrigt. De inflandhouding van de kas der Nederlandfche
Huishoudelijke Maatfchappij in ééne zinfnede vereenigd en in
verband gebragt met N A P 0 L E ON' S val en verbanning naar
St. Helena, is zulk eene foute vlugt van gedacht-en, dat wij
daarbij duizelig werden. — Bij die dankbare vreugde wil de
Redenaar, dat men het vertrouwen zal voegen; en er beulaat
voorzeker geen twijfel, of deze Maatfchappij zal blijven bedaan,
bijaldien de wensch des Sprekers worde vervuld, niet alleen,
dat er nog meer Leden zullen aankomen , of dat ver fcheidene
menfchen zullen worden Donateurs of Donatrices , enz. maar
dat niemand zich zal gelieven te onthouden om deel te nemen
in het lot van eene Maatfchappij, die voor vijf Guldens vijf
hei ver/land, de nijverheid en de be--entwigCs'jar
k,i'aamheid van ieder een oproept.
Uit deze medegedeelde proeven zullen onze Lezers eenigzins over den inhoud en vorm dezer Redevoering kunnen
oordeelen , achter welke de Verzen , door de Heeren v. L 0 o -
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en J. A. VAN EEDEN
aan den feestmaaltijd voorgelezen, zijn geplaatst. Wij zouden haast beginnen te gelooven, dat, volgens oude Hollandfche gewoonte , die maaltijd liet belangrijk(le gedeelte der
feestviering heeft uitgemaakt; althans de uitgefprokene dichtregels ademen alle een' goeden geest; alleen kwam ons het
vers van den Heer v A N DER A A, getiteld: de Nederlandfche Huishoudelijke Maatfchappij, voor een Extempore,
wat lang voor.
De eerfle proeve, welke die Maatfchappij na haar vijftigjarig beflaan heeft geleverd, is alzoo niet zeer gelukkig uit.
gevallen ; en wij hopen en verwachten , dat zij , die aan het
hoofd derzelve zijn geplaatst, niet zullen berusten in de eer,
hun hier bewezen, maar dat zij aan het vertrouwen hunner
Medeleden zullen beantwoorden, en de MaatCchappij zelve
in alle opzigten doen worden, 't geen zij wezen kan en wezen moest, vooral nu hare geldmiddelen , door de goedheid
van onzen Koning, zoo zeer zijn vermeerderd.
JES, C. P. E. ROBIDd VAN DER AA

De Fakkel, of Bijdragen tot de kennis van het Zware, fc,'iome
en goede, verzameld door j. P. SP RE N GER VAN E 1 K,
Predikant te Rotterdam. Derde Jaargang. Te Rotterdl rmi ,
b ij Menfing en van Westreenen. 1827. In gr. 8vo. VII1
en 369 bl. f 3 - 60.

B efchouwden wij, reeds bij den aanvang, dit werk, als be-

daarde pogingen van brave en verlichte mannen , om het licht
te bewaren en uit te breiden, van welke wij ons veel durfden beloven; wij verblijden ons, dat deze verwachting niet
werd te leur gefield , en dat de Eerw. verzamelaar door eene
gunflige ontvangst zich weder aangefpoord vond, om voor
den derden jaargang de redactie op zich te nemen. Daar nu
deze verzameling, wat derzelver geest en firekking betreft,
in dit tijdfchrift reeds gnnflig aangemeld is, meenen wij , dat
het genoeg zal zijn , tot aanprijzing ook van dit deel, te
melden , dat de Fakkel in het eenmaal ingeflagen voetfpoor
op eene loffelijke wijze blijft voortgaan, en , door verfcheidenheid en belangrijkheid der onderwerpen, verdient aangemoedigd te worden door een, bij voortduring, gunflig onthaal
van ons lezend publiek; hoezeer her, voor het overige, waarlijk niet aan dusdanige niengelwerksverzamelingen ontbreekt
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De Goddel ijke TJoorzienigbeid blikbaar in de ontmoetingen en
omflandiglaeden van fomsnige menfchen en gebeurde daadza
L. E WAL D. Uit liet Hoogduitsch. Te flmfier-ken,dorJ.
dam, b ij C. L. Schleijer. 1828. In g;•. 8vo. ['III en 263
bladz. f z - 90.
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en kan dit werk befchouwen als eenen tegenhanger
van het beroemde werk van S A r` D e It , over de I'oorzienigheid, hetwelk reeds vóór jaren insgelijks uit het Hoogduitsch
in onze taal overgebragt is. De ook onder ons hooggeachte
E W AL D had eene menigte • daadzaken , waarin de Goddelijke
Voorzienigheid duidelijk bleek werkzaam te zijn, verzameld,
en in 1824 uitgegeven. In Duitschland en elders werd dit
werk met zoo veel genoegen ontvangen , dat hij in het jaar
1827 nog eene dergelijke verzameling in het licht gaf. Het
voor ons liggende Nederduitfche werk beflaat uit eenige verhalen van beide de verzamelingen , die den vertaler het belangrijkule voorkwamen. Op zijne keuze hebben wij aan te
merken, dat wij in deze verzameling nog al eens oude bekenden ontmoeten; verhalen , die reeds voorlang in onze taal
overgebragt waren. Dit is het geval, onder anderen , met

De Kindermoorderes door haren Zoon vermoord, en met het
verhaal: De hondenpatroon en de Linnenwever. Ook is de
vertaling niet zoo vrij van Germanismen en andere onnaauwkeurigheden , als wij dezelve verwachten mogten. Wat moet,
bij voorbeeld, zoo als dat daar (laat, beteekenen, hetgeen
wij al aanilonds vinden op bladz. 7: Tij .veten, dat de

wederwaardigheden van dezen tijd de heerljkheid niet waardig is? Bladz. 8: TVat wil ons fcheiden van de liefde Gods?
in plaats van : Twat zal, u-at kan ons Je/zeiden van Gods liefde? Bladz. i8o : De Graaf begenadigde haar, voor: fe/zonk
haar genade.
Het werk zelf, gelijk het nu in onze taal verfchijnt, be(laat uit eene inleiding over de PoorzienigQ'zeid en zesenveertig
verhalen, onder de volgende rubrieken: Goddeljke leidingen
tot onze be/lemming. Wegen der Goddeljjke Voorzienigheid tot
bekeering en verbetering van levensgedrag. God de genadige
vergelder van het goede. God redder in nood. Gcbedverhooringen. Wonderbare levensreddingen. Ontdekking van fcliuld
en one/zuid. Ontdekking van in het geheim begane misdaden.
Goddel fke flrafgcregtigheid. Zonderlinge behotulenis in groote
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gevaren. Celuk door fc'zijnbaar ongeluk. Wisfelvalligheid der
nmenfcizelijke lotgevallen , en : Groote gevolgen uit kleine oorza-

ken. Behalve eenige reeds bekende verhalen, welke

E WAL D

misfchien in deze verzameling heeft geplaatst, om door zijn
gezag derzelver geloofwaardigheid te verzekeren, vinden wij
hier ook vele minder bekende daadzaken, die regt gefchikt
zijn ter bereiking van het doel, dat de fchrijver zich voor
geloof aan en van het ver.-feld,vrtkingahe
trouwen op eene alles regerende Goddelijke Voorzienigheid.
Eene enkele maal flechts ontmoeten wij eene onwaarfchijnlilkheid, wel niet ir de gebeurde zaken- zelve , maar in de
wijze, waarop de verhaler, misfchien te zeer ingenomen met
zijn doel, meent , dat dezelve gebeurd zijn ; bij voorbeeld
in het verhaal : Levensbehoud van een verdwaald kind, bladz.
)34 enz. , waar de fchrijver de mogelijkheid , dat een tweejarig kind van vrijdag namiddag tot zondag morgen, in een
bosch , zonder eenig voedfel kon blijven , en evenwel het
leven behouden, niet anders weet te verklaren, dan door
vast te Rellen, dat het intusfchen door Benig wild dier ge.
zoogd is. Even te voren , echter, had hij verhaald, dat het
kind, toen het wedergevonden werd, bleek en ver[hjfd was,
zonder in liet eerst eenig teeken van leven te geven, hetgeen voor deze, buiten dit reeds onwaarfchijnlijke, verpleging, door eene hinde b. v., niet zeer pleit. Deze aanmerking
op eene enkele bijzonderheid ontneemt aan liet werk in het
algemeen deszelfs verdiende niet. Wij prijzen het aan, als een
aangenaam onderhoudend, en om deszelfs zedelijke engodsdienttige flrekking regt nuttig volksboek, waartoe het door
E w A L D ook eigenlijk fchijnt beflemd te zijn. Indien een
tweede druk mogt noodig zijn, hetgeen wij hetzelve van harte
gunnen, hopen wij, dat eene meer naauwkeurige vertaling
en zuiverder flijl aan dit werk zullen ten deel vallen.

Leven sgefckiedenisfen van merkwaardige Zei/moordenaars. Met
eene inleidende 1 erizandeling, over de oorzaken van den
weerzin in het leven en de middelen tegen denzelven, door
x. G. T Z S C ri I R N E R, Superï ltendent en Hoogleeraar te
Leipzig. Door S TE E N B ER G EN VAN G O 0 R. Te Leeuwarden, b ij Steenbergen van Goor. 1828. In gr. 8vo. „2
en 219 bladz. f 2- 40.
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iermede ontvangt ons lezend publiek een' herdruk van
een bij den Vertaler in I8o8 uitgekomen werkje , dat toen
zeer fpoedig geheel was uitverkocht. Op veler aanvraag
verfchijnt deze uitgaaf. De oorfpronkelijke Schrijver der
verhalen is c. H. S P IE 6 5, wiens Voorrede de Vertaler weg
uit dezelve alleen overnemende, dat al die verhalen-lat,
wezenlijk gebeurde zaken behelzen. Over de zedelijke waarde
derzelven oordeelen wij niet gezet, alzoo dit bij de eeriie
uitgaaf vooral diende in aanmerking genomen te worden. Dit
alleen zeggen wij hiervan, dat het zedelijke, ten opzigte
van den zelfmoord , door s E s s minder is in het oog gehouden , dan wel noodig was. Het komt ons voor, dat er
eene blijkbare bedoeling heerscht, wel niet om den zelf
moord, maar deze zelfmoordenaars in befcherming te nemen.
Eene enkele keer wordt wel met een enkel woord gezegd,
dat het den zelfmoordenaar aan vertrouwen op God mangel.
de, door niet eenigen tijd nog zijn lot te dragen , zoo als
in het verhaal, LUITEN ANT VAN R —. , bl. 45 , 46. Doch
overal wordt de aanleiding tot deze zelfmoorden in het gedrag van anderen aangewezen. Zoo verre dit deze wezenlijke gebeurtenisfen betreft, willen wij niets aanmerken ,
offchoon ook hier andere zedekundige wenken konden gegeven zijn , dan men bij S PI E S S vindt. De verhalen bezitten
wel het een en ander van zedelijke firekking, b. v. in het
verhaal, MA j 00 a. L —., waar eene verkeerde en de eerzucht
te zeer prikkelende opvoeding die hoofdkwaal veroorzaakte,
welke door een' kogel een einde nam ; maar SP IE SS fchijnc
voornamelijk zich ten doel gefield te hebben, een meer zacht
oordeel over, en eene meer menfchelijke behandeling van de
lijken der zelfmoordenaars bij de levenden te doen plaats
grijpen. Dit doel blijkt duidelijk op het einde van het verhaal, WILTIELMINE H—N, bl. i5o, Iii, en PATER
AEMILIAAN, bi. 218, 219.
Er is, ja, in deze verhalen wel eene en andere teekening
van de affchuwelijkheid der zonde ; doch meestal van dezulken, die door hun gedrag tot den zelfmoord hunner fagtoffers de eerlle en eenige oorzaak waren. Maar zorgde men
niet beter voor de levenden, indien onder deze verhalen ook
eenige andere geplaatst waren, aangaande zulken , die, door
ontevredenheid, door wroeging van het geweten, en door
gebrek aan godsdienst , laf genoeg waren , om , wegens moeite, het leven even misdadig te eindigen , als het tot dusverre
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misdadig geleid was. De lezing dezer verhalen, ten opzigte
van den hoofdinhoud, den zelfinoord , geeft aan de betergezinden eene te treurige Remming van het gemoed, en aan de
ligtzinnigen al ligt een' fpoorflag, om fpoediger tot zelfmoord
over te gaan.
Hoe goed SPIES S in zulke fchetfen zou geflaagd zin,
moge de volgende fikfcbe teekening van den wellusteling bewijzen a , y De toomelooze wellusteling is het gevaarlijkfte lid
„ van den ítaat, die hem nooit befchermen , nooit dulden,
„ maar altijd met het wraakzwanrd der geregtigheid vervolgen
„ moest. Om zijn doel te bereiken , fpot hij met de mensch.
„ heid , en lacht om de tranen, die de eerlijke armoede aan
„ zijne voeten weent. Godsdienst is dikwerf de dekmantel,
„ waaronder hij heimelijk de onfchuld vermoordt. De Tempel
„ des Eeuwigen wordt door hem ontheiligd, en daar, waar
menfchen hunnieri Schepper aanroepen, waar Christenen
„ hunnen Verlosfer danken, aast hij op voedfel voor zijne
„ dierlijke driften, en vormt ontwerpen, om de ontfluijerde
„ onfchuld in zijne netten te verftrikken. Hij rooft, om de
„ haven zijner ontucht te bezoldigen; bij moordt, om de
„ weerlooze onnoozeiheid aan zijne geile lusten te kunnen
„ offeren. Van den gierigaard hebt gij onbarmhartigheid, van
„ dell nijdigaard vervolging , van den trotschaard verachting,
van den moordenaar dood, maar van den wellusteling dat
„ alles te duchten." Bl. I26, 7.
De Verhandeling van den te vroeg geforven T z s c N 1 R N E tt,
op den titel vermeld, vult eenigzins aan, hetgeen, naar ons
oordeel , aan de Verhalen ontbreekt. Evenwel haat het ge.
neesmiddel te veel op zichzelf, en de gewone lezers van
wegflepende verhalen (als zoo<ianig zijn ook deze van
s p I E s s te achten) (laan veelal de voorredenen en dergelijk
gefchrijf over, vooral indien zij hierdoor worden genoodzaakt
tot denken en nadenken. Voor ouders en opzieners van jongè
lieden fla deze inleidende Verhandeling hier niet vruchteloos;
zij behelst vele en hoogst gewigtige wenken ter opvoeding
van, het aankomend ge (lacht. Onder dit goed geleide van
T Z S C H I R N E R zal s PIE ss niemand doen dolen. be oor
leven, die fomtijds, íchoon-zakenvdwêriht
wiet altijd, tot zelfmoord leidt, liggen of in het ligchaam,
melancholie , ziekte ; of in uitwendige omJlandigheden , vrees
voor armoede, fchande, wantrouwen jegens de menfchen; of'
in het gemoed, dwaalbegrippen, ongeloof en bfgeloof, dwee1'
1IOKttflESCH. 1829. NO. 2.
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perp^, hevige hartstogten , als berouw, vrees, teugellooze
drifte n , als liefde, eergierigheid, geldziichit, bewustheid van
grootè fchuld en misdaden, enz. Hiertegen ilel t T z S CH I Rr'YE'IR deze ,Biddelen : 1. 'liet bedwingen der aandoenlijkheid ;
U. het matigen van wenfchen; III. een werkzaam leven ;
IV. heoefening van kunnen en ivete:ffchappen ; V. toeleg,
ófn 'de Wereld en het menfchelijk leven nit een helder, door
godsdienst en rede toegelicht , gezigtpunt te leeren befchou^ven. ' Meer mogen wij nu hiervan niet zeggen. Wie dan dit
boek van s pi E s s in handen neemt, vergete de lezing van
TZsCHIRNER's Verhandeling niet. Wij eindigen met de
waarachtige verzekering des Vertalers : dat, alwie het ver
altijd goede Voorzienigileid in al de rampen-trouwenpd
dezes levens • bezit en in hetzelve volhardt, geen zelfinoordenaar kan worden.

lllmernák voor Militairen. 1829. Tweede .laar. 'Kcevorden , h p
D. H. van der Scheer. igo 21. f i - 20.

D-

e tweede jaargang van dezen Almanak vervult eenigermate
den wensch, welken wij in het vorige jaar uitten, dat de=
2etvè'' allengs in belangrijkheid ïnogt toenemen, daar wij alsdan niet twijfelden aan het nut; dat hij Richten , en liet
goede vertier, dat hem te beurt vallen zou. Want , wij erkennen het gaarne, het proza - gedeelte is oneindig beter; —
noch , helaas! dat iedere munt ook hare keerzijde moet heb
'de'geriimde bijdragen zijn nog minder dan te voren, en-beti;
doen waren zij grootdeels reeds beneden de kritiek. Wij we.
ten wel , dat een goed krijgsmanslied, of een f ksch dichter
oorlogstafereel', hier geenszins te onpas komen, en eene-lijk
aangename verfcheidenheid aanbrengen —zoude; doch (lukjes ,
als hier geleverd worden, hoede men liever te huis; zij verleelijken , in plaats van te verfraaijen. Wij geven dus slechts
eene korte opgave van den proza-inhoud. Vooreerst vindt
men hier eene proeve eener Militaire Statistieke Tabel van
Europa ; door den . kundigen J . VAN WIJK, R z. , welke wij
gelooven, dat` overal vrij naauwkeurig is, behalve ten opzigte van Zwitferlánd, onder welke rubriek wij vinden opget^ékend , dat het eene zeemagt bezit Van 246 vaartuigen ,
waaronder echter flechts 3 liniefchepen , 5 fregatten en g:
coirve ttett. Dat eskadertje moet juist niet diep gaan ; anders
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komt het langs den Rijn nooit in zee! Wij begrijpen wel
da t v A N w II K deze gekheid niet kan gefchreven hebben;
doch aan welke verplaatting of omzetting hebben wij deze
curiofiteit te danken ? Ten tweede leest men het vervolg van
de Algemeens Gefc_]iedenis der kunst van Oorlogen , doo
cAr•_Rro N NIsAs, met aanmerkingen van Ii. P. IturePF,
en wel bepaaldelijk dat gedeelte , hetwelk tot de Raweinen
betrekking heeft; ingeftrooide vergelijkingen niet en toepas
latere inrigtingen en manoeuvres maken dit fluk be--fingeop
langrijk voor krijgskundige lezers. Dan ontvangen wij Levensfchetfen van ➢IARLBoroUGII en van Fr.EnErIXDEN
G r O O T EN , door den ijverigen N. G. VAN KAMPEN, wel
ke in hare foort verdienítelijk zijn, maar welke wij , tot het
bijzonder doel van dit jaarboekje, nog wel wat meer tak
bewerkt wenschten. Eindelijk volgen-tieschnflrag
eenige Anecdoten, welke, fchoon weinig in getal, nog gerust met een derde hadden kunnen verminderd worden, indien namelijk eene Anecdote iets puntigs of merkwaardigs
dient te behelzen. En dan, ja dan kooit de poëzij, niet lls -_
cold van Winkelried aan het hoofd; doch , daar wij dezelve
niemands aandacht waardig oordeelen , eindigen wij eenvoudig met den wensch , dat de uitgever de fpreuk gedenke: Inter arsna filent Mufae.

Belgifche Muzen -Alrnanak. I829. Tierde Jaar. Gent, bij
A. B. Stéven. XXII en 243 bl. , f 3 -:

D
eze Almanak begint den titel van Belgifchen , welken hij
op liet voorhoofd draagt, hoe langer hoe minder te

verdienen ; het zij dan, dat het met de beoefening der vaderland.
fche poëzij , welke in België reeds zulke veelbelovende bloefems fchoot, dáár thans niet meer vooruit wil; het zij , dat
de Redaktie zich geene moeite genoeg gegeven hebbe, om
gefchikte bijdragen uit het Zuiden te vergaderen. Wij begrijpen wel, dat het veel gemakkelijker zij, om uit een aantal
vloeijende, maar weinig beduidende flukjes, welke met geheele pakketten van onze ontelbare Noordelijke kwartpoëten
franko worden toegezonden, het dragelijkfte te kiezen, en
dat te bezigen, ten einde de weinige verdienstelijke bijdragen
onzer puikdichters des te beter te doen uitkomen ; maar met
Fe
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uw verlof, IIeer Redakteur1 gij beloofilet ons geen jaarboekje ,
dat, needrig en bedeesd,
Na weggeraapten oogst verfineten halmen leest,
te (preken, maar eene belangrijke ver
welke wij reiken jare den verblijdenden voort -zameling,t
bloei onzer poëzij op den maagdelijken bodem van:-gane
het Zuidelijk Nederland zonden kunnen opmaken, en welke
tevens , ten voorbeeld voor onze jongere broeders, ilechis
puik(lukken van Noordelijke zangers zonde bevatten. Deze
belofte, hoe grootfprakig zij ook was , hoopten wij allengs kens te zien vervullen. De vorige jaargangen gaven nog al
eenigen -rond aan die verwachting; maar dit jaar 18a9 maakt
zulk eene achterwaartfche 'beweging, dat wij vreezen, dat
de geheele Belg in 1830 flechts niet fluiptrekkingen blijk van
zijn aanzijn geven zal, om in r33r voor altijd te ont(lapen,
zoo niet Bene krachtiger hand zich zijn lot aantrekke, en
zijnen gang eene geheel andere rigting geve.
Tot flaying van het gezegde , zullen wij den inhoud vlug tig doorloopen, en eerst eens zien , wat onze Zuidelijke
broeders tot dit bundeltje hebben bijgedragen. Indien men
de Maria van Braband door WILLEMS, een allerliefst
flukie, flechts door enkele prozaifche regels, b. v.
O- met BI Li) ER D ]J K

Hij verraadt de (isatsgeheimen ,
In 't vertrouwen hem gezeid,
onteerd, wegneemt, dan vindt men bijna niets, dat zich
boven het middelmatige verheft, en in hetwelk men iets
anders dan den goeden wil kan prijzen. Zoo is liet met de
Vr•iendfchap van F. RE Ns ; met den Feesttoon , door r. DE
vos uitgegalmd : want, al vindt men in denzelven flechts
éénen regel, die het oor zóó kwetst, als dezen:
Daar ernst met jok hier wisflen af,
zoo vindt men er echter niets bijzonders, even m-in als in
zijne Fabel naar liet Iloogduitsch; of het moest wezen, dat
de zon den rand der wolken met glanfen borduurt. Zoo is
liet ook al met de Ne'si ing van P. KOSTER en het Liedje
van w. v A N VA STR iii. De Reis!'ogeltjcs , ook al eene navol^ing, van J. ro. DOOI. A EG u E, bevielen ons beter; tloc'i
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ook daar vindt men vlekjes, fchoon niet in zulken getale als
1,I de Bloem van J. J. DO OR N A ER T , welke , zoo het denk
niet is overgenomen , dichterlijken aanleg bewijst, maar-beld
weinig oefening in de taal ; b. v. :

Schoone bloem, uw lot is duur.
Icier dacht de Dichter zeker, dat ons duur hetzelfde beteekent als het Franfche dur. Verder de (tam van eene bloem , en:
Vang niet , herder, 't fchreijen aan.

De kleine flikjes van D'IIUYCHELAERE, KORTUALS en
ai. v. zijn bladvulling en niets meer. Alleen de dichtregels van
VAN GEN A fl E T II bezitten meerdere verdienfie ; zij waren
echter zeker niet gefchikt voor de arme kinderen te Brugge,
die dezelve moesten opzingen; de Feestdronk, door P. j. M.
VAND U Y S E, in eenen kring van Vlaamfche Dichters (?)
ingefleld, is los en luimig; Hechts die gaazepen op het hoofd
der vrouwen beviel ons niet:
En aan wier rozenhand de veder
Als op liet hoofd bevallig haat;

een mi;rabolit kan er nog door, maar eene fchrijfpen in liet
kapfel ƒlaat zoo Rijf, zoo haanachtig; en dan , eindelijk, het
ilukje van P0TOIETER, de Wellust, is allerliefst, én belooft even veel, als hetgeen wij reeds in andere verzamelingen van zijne hand zagen. Maar dit is dan ook alles, wat
Braband en Vlaanderen leverden ; en wij twijfelen, of zulk
eerie magere hoeveelheid en zulk eene dunne hoedanigheid
wel de noodzakelijkheid bewijzen , om eene Beltrifche Muze
als zuster van de oude echte Nederlandfche te doen optreden. Deze houdt dan ook eigenlijk alleen de eer van het
boekje op, en zij zonde dat nog beter gedaan hebben, had
hare Belgifche mededingfter , die haar korfje met geweld vol
wilde hebben, de gave des onderfcheids bezeten , en zoo
wijs geweest van haar alleen liet goede te ontkapen en liet
middelmatige te laten behouden. Maar.... nu, wij zullen zien.
De Regulus van CALISCII opent de rij; dit gedicht is
eenvoudig en deftig, zonder hooge vlugt, maar toch krachtig
en gefpierd , en toont, met vroegere van dezelfde hand vergeleken , aannic.kelijke vuldeiingen in de lunst. Een enkel
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couplet, het eerfle op bl. 5, is door eene slecht berekende
inverte in den 5den regel bijna onverftaanbaar geworden. De
Crijsernr d in den Herfst van G. v A N REV N is dichterlijk gedacht en goed uitgevoerd; een enkele regel had wel wat
krachtiger mogen zijn. Van veel minder gehalte is de Dic7:Ur van DEN BEEit P OOR TUG AEL; waarlijk ,hij moest liet
niet gewaagd hebben, om met onze eerfile Zangers, die dit
zelfde denkbeeld zoo heerlijk uitgewerkt hebben, eenen wedílrijd aan te gaan. Tot een proefje ftrekke dit couplet:
Ach ! hij - zelf aan de aard geboeid ,
Schoon het lied zijn hart ontvloeit
Wordt bepaald door flof en vormen ,
Die zijn geest met kracht beflornzen,
Die hein Ieven , vuur en gloed
In zijn' zang verliezen doet.
Nu, dat Is wat nieuws: flormende vormen ! en dan dat
enkelvoudig doet is keurig. Portugal van ROB I D i v A N
DER AA is daarentegen fehoon en treffend; misfchien had de
hooge flemming van dit Rukje , zoo wel in vinding als behandeling, eer de Alexandrijnfche versmaat dan den Elegifchen vorm vereischt. Ja, wel is het flotvers waar!
Een duistre nacht bedekt het fiddrend Portugal.
Uit het rampzalig Luftanië komen wij, niet eenen wonder..
lijken , maar toch niet ongewonen Almanaksfprong , in liet midden van de Rozen van Prof. D E G R E u v E te land, die waarlijk
te Leuven een goed deel der poëtifche bekwaamheden fchijnt
verloren te hebben , welke hij te Utrecht bezat. Wij verwarren ons geheel in den doolhof van zijn rozenplantfoen; met
andere woorden: zelden hebben wij iets duisterders en gewrongeners gelezen, dan dit kleine flukje; iedere regel bijna
heeft eene wijdloopige uitlegging noodig ; en dan nog twijfelen
wij, of de Lezer het wel verftaan zal , waarfchijnlijk om de
eenvoudige reden , dat DE GRE U V E op vele plaatfen zichzelven niet begrepen heeft. Zacht en helder, daarentegen, zingt
TEN HOET van de Hoop; en TEN HAGEN geeft een regt
vloeijend zangftultje, iVederland, in hetwelk wij alleen wat
te veel naklanken van vroegere liedjes wedervonden. De
aanhef, b. v.:
Van 't paradijs der aarde,
Van Necrland zingen wij.
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herinnert ons reeds v A N LOG n E M's liedje :
Van 't zedigst van Europe,
Van 't Neèrlandsch zingen wij.
L'rechta Proosten, eene vaderlandfche Romance an B E E L o o,
is in den echten, eenvoudigen trant; alleen is ons hiet voor
heet wat llraattaalaehtig. Neê••lands Koning van L. VA N
DEN B R O E K getuigt van eenen voortreffelijken aanleg , die
hier minder tot het gebrek van S W A N E N B U R G overhelt,
dan wel anders bij hem het geval is ; zijne Moeder te St.
Cahier is desgelijks eene fiksch en levendig verhaalde gefchiedkundige Anekdote. WARN SIN C K heeft hier , in een Brui
proef genomen , om ook eens luimig te zijn, en-loftsver,d
dit is hem wèl gelukt, behalve in deze regels:
Komt, nadert met uw fiuk vijf, zes,
Gewapend met een blinkend mes ,
Ult, kerft en fnijdt me in duizend fiukken !
Geen vers zult ge uit mijn binnenst' rukken!
Want van dergelijke luim wenschten wij wel, dat het waar
was, hetgeen hij terftond daarop zegt:
Zoekt vrij ! — het is vergeefs gezocht!
Die rijmfabriek is uitverkocht!
De Bvondbefpiegeling van c.

GEE

t is lief, en de twee

Dichters van BoxMAN, eene fatire op fommigeRomantifche

dweepers, is los, luimig ,. en komt misfchien tegenwoordig
niet te onpas. Van T OL L E N S ontvangen wij een Landnaans
!lvondlied naar C LAUD I U s, dat ons minder beviel, dan
meerdere dergelijke pendantjes, van tijd tot tijd door hem
elders gegeven. Die open tafel voor de Sterren, dat preftderen van de Jl7áan , die tevens des Ileeren zegen uit/preekt
over de broodpapfchaal, kunnen wij, al heeft CUDI
LA
US
het denkbeeld en'TOLLENS de uitdrukking geleverd, geenszins ter navolging aanbevelen ; maar des te meer den heer
lijken 'Toast, door denzelfden Dichter op onzen Koning ingg.
field, die waarlijk ook aan meesters tot model kan frekken.
• Takoba van Bejjeren en Frank van Borfelen , van Mejufvr. MOE NS, is in haren gewonen, met vergelijkingen en
fieraden overiadenen trant , en draagt, gelijk hare meeste fiukjes
-

-
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de duidelijke fporen eener overhaasting, die herziening en
tweede bearbeiding fchuwt; zoo zijn er, op bi. 98, zelfs
twee regels ingeflopen, aan welke het rijm vergeten is: met
dit alles heeft dit fluk toch ware verdientten. Het Bffcheid
aan den Ran van G R A V is zangerig en dichterlijk; jammer
slechts , dat hij geen natuurkenner blijkt te zijn, in de regels
Wel fchommelt , rijk aan dren,
Het blaauwgebloemde vlas
Om uwe groene baren,
En 't golvend weitgewas;
wij, ten minfle , hebben tot nog toe geene vlasfoort gezien ,
die 4iren had. Zijn ander flukje, Monnenwert, is in eenen
gemanierden, eenigzins Duitfchen trant: het op zich zelf
dichterlijke denkbeeld , om dit eilandklooster als eene bruid
van den Rijn te befchouwen, is hier te lang uitgefponnen ,
en geeft daardoor aanleiding tot zonderlinge tegenflrijdighederl
jn het gekozene beeld; b. v.:

Nu brast het Noord en Zuid
In de armen van een bruid,
Die vroeger niets dan heilig
En u te kusfen had.
waarop in het naaste couplet telhond volgt :
Doch even kuisch en fchoon
Draagt Nonnenwert haar kroon.
pit Is het hoQfdgebrek; op andere kleine vlekjes, b. v,

dorst? voor dorstte, willen wij geene aanmerking maken. —
Jaromir te Praag, van $ T AR I N G, beviel ons beter, dan
zijne pendanten in de beide andere klmanakken ; de luim en
de kunst zijn hier beter te koste gelegd, want de ftof was
hier meer gefchikt voor eene dergelijke behandeling. De
Griekfche Moeders , door VAN $ o M E R E N, vrij naar I. A M A RT i Nz; een ijsfelijk tafereel, in krachtige verzen, uit dei
Griekfchen verfchrikkingsoorlog; maar op deszelfs eerfte bladzijde (iii) vinden wij eenen gebrekkigen naminativus abfolutus ; op bl. 113, lezen wij:
en maait uit digten firengel
De Turkfche koppen af, als halmen van den flengel.
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alwaar Ji engel, een in onze Woo.ienboeken onbekend woord,
in eene vrij zonderlinge beteekenis voor menigte of iets der.
gelijks, gebezigd wordt; ook ontmoeten wij later nog kraterranden, op eene plaats , waar deze benaming geenszins te
pas kan komen. Zulke kleine moesjes voegden niet op zulk
een fraai gelaat. — Orestes is een der beste dichtflukken,
welke wij tot toe van MAR ON IER zagen ; er is in hetzelve
kracht en verheffing, en wij bemerkten bijna geene leemten
in taal of versbouw, deze zinfnede uitgezonderd :
En vreest, gebrandmerkt op zijn wezen,
Staat rnoedermoorder elk te lezen,
En doet hem eens de wraak vergaan.
en dan flog 's Tartars afgrond, waar ons de Rotterdammer
naar de Tartaren en niet naar de benedenwereld fchijnt te ge
uit een onuitgegeven Leerdicht, de-leidn.Htfragm
Gedachten, van 1. V A N WA L R É, mist het eerfte vereischte
van deze dichtfoort , helderheid en klaarheid. Misfchien zijn
de denkbeelden nieuw en krachtig; maar de gewrongenheid
der uitdrukking verduistert dezelve zoodanig, dat het grootl}e
gedeelte van het vers uit raadfels fchijnt te bedaan. De Verovering van Makasfer,, door S 1 F F L 9 , daalt , bij veel goeds,
wel eens tot het kronijkmatige. BI. 142:
Van Dam , de Vlootvoogd, fchikt de macht
Van Nederland in twee fmaldeelen;
En elf der kloekíte zeekasteelen
Verlammen al des vijands kracht.
Zij geven 't íterke Panakoke
De volle laag, en zeilen voort,
Opdat men firaks, met fchrik en moord,
Het Vorstelijk kasteel betloke.
en mist daarenboven die eenheid, welke een vereischte is
van elke dichterlijke zamenfleiling. Ilan eene flugge Schoone ,
van W. D E K R o E s , is niet zonder geest , en laat zich vloei
lezen ; bij eene naauwkeurige zifting zouden er echter-jend
nog al eenige aanmerkingen te maken zijn. Bell/anus, door
C. L 00 T a, is een heerlijk, krachtig Rukje, den meester ten
volle waardig. J. v A N00
ST ER W IJ K B R U Y N bevalt ons
in zijne bijdrage door de goede beha3ideling van het contrast,
offchooa de lijst , in welke zij vervat is, door veelvuldig ge-
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bruik bijna is afgefeten. De hisurpijl en de Noord/lar, van
eenen ongenoemden In 's IIage , verdient meer lof om de
vinding, dan wel om de kunst der behandeling ; terwijl daar
de `T/edarwe te Naïn , van H. A S Z. D 0 i1 ER, in beide-entg
opzigten aanbevelenswaardig is. Jammer , dat dit lieve (lukje
door enkele, ligt te verhelpene , vlekjes ontfierd wordt. B. v.
wat beteekenen deze regels ?
o Moeders! die met heete tranen
Door zulk een rouw uw weg ziet banen.
De weg kan zeker niet gebaand, maar wel hobbelig gemaakt
worden door den rouw. Er blijft nog eene andere opvatting
over, dat zij haren weg zag banen door den rouw heen;
doch ook dit is vrij onbegrijpelijk. Insgelijks Vergeet D 0Ij ER
het onderfcheid tusfchen zuigen en zogen :
Het dierbaar kind, door u gezogen,
is glad mis, lees gezoogd; want anders zoude de moeder gezogen hebben aan het kind. Van de drie vrij magere bijdraag
nog het-jesvanJ.
J. F. vrn r bevielen ons de drie Starren
verpligten
met
de
beteekenis
op te
beste; hij zal ons echter
regels:
van
de
geven
Jongling, in den nacht van ramp,
Straal' 't Geloof ter kimmen.
Want wij begrijpen wel, hoe iets aan de kimmen dralen kan;
maar niet, hoe het zulks ter kimmen doet. — Het gelegen
DE B O S S ON IS lief en bevallig; en in de-heidsgctjvan
van
het
nsenfcheljk Vernuft, door VAN G 0EZegepraal
wij
, bij vergelijking met vroegere flukjes,
erkennen
THEM,
eenen aanmerkelijker voortgang; de gefpierde verzen rollen
vloeijend, Hechts door eenen ongelukkigen regel afgebroken:
Waar toch is Croefus goud, eenmaal als zonder perken?
Het Roeifchuitje van LOO S J ES is niet onaardig; de Blik
op God, van A. DE JO N G , e, z. , dichterlijk, vol echt gevoel, eenvoudig en fchoon ; maar Hoop verlor-en , van zijnen
Stadgenoot VAN A LP U E N, beviel ons tuinder; hij vraagt te
veel naar zijne geliefde aan perfonaadjen, die hem nimmer
antwoord zullen geven , b. v. aan de zon, aan cie kudde
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zonder herder, en aan beminnelijke reijen , die onder palmen
zamenfcholen. En zoo komen wij eindelijk, door de Poort
van Halle te Buis/el, van eenen ongenoemden, die er echter
gerust zijnen naam onder had mogen plaatfen, aan de lakonieke bijdrage van B I L D E R D u K, een Bijfchrift op den Fader der Dictfche Poëten , VAN M A E R L ANT, dat het laatfte
stukje is van deze verzameling.
De aandachtige Lezer zal in deze optelling vergeefs een
aantal namen gezocht hebben, welke wij in iedere dergelijke
onderneming zoo gaarne wedervinden, als 'S G RA VEN w EER T,
de KLIJNEN, VAN LOGIIEM, LULOFS, SCHENK, SIMONS, SPANDAW, WISELIUS, wITHUY$ en anderen;
doch deze IIeeren fchijnen te gelooven , dat wij aan éénen
Muzen - Almanak genoeg hebben, en zij hebben misfchien
gelijk. Voorheen vleiden wij ons , dat de mededinging ook
hier ten algemeenen nutte werken zou, en dat beide deze
Zanggodinnen zusterlijk naast elkander zouden kunnen voort wandelen; maar wij beginnen aan de vervulling van dezen
vromen wensch te twijfelen. Het Zuiden levert te weinig
goeds en het Noorden te veel middelmatigs, dan dat de Belge, die wat ver van het vuur zit, even veel poëtifche warmte zou kunnen opvangen en weder uitstralen als de Nederlanderin. Ook het plaatwerk , waarmede zij zich opgetooid,
heeft , moet dit jaar onderdoen voor dat harer mededingfter;
en dus is de flotfom , dat wij allezins best doen van in Noord.
Nederland ter markt te gaan.

Waarheid en Verdichting. Door P E T R O A` E L L A M O E N S en
W. B. WARNSINCK, 13z. Te Brnfaerdasn, bij G. J. A.
Beijerinck. 1828. In gr. 8vo. X en 192 Dl. f i - 80.
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e achtingwaardige Schrijver en SchrijftIer van dit werk noemen het een lllerlei, een M ngelwerk. Deze titels vonden
zij echter wat alledaagsch , en gaven daarom aan hun papie.
ren kind, bij deszelfs geboorte , liever de namen van Waarheid en Verdichting. Wij vinden in hetzelve de volgende flukken: Brief aan Ernest, Crave von Sonneflrahl. (lets in (lede
van Voorrede.) Urge gedachten over het klokgeklep en brardgefchrei dezer dagen. De Melkweg, aan .Tohan. Henriëtte en
Ilerntina, in drie Brieven. Een Droom van Adam. LPilleln
aan zijnen vriend. Een GefUrek over hct zalig worden van do
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raken der aarde. De arme Ferdinand. Brief van Alejufvrou'v
,f. aan haren vriend L. Befchaving, Verlichting en Zedelijk held. Preemd verfchijnfel. Een Brief aan mijnen neef rldolf.
Strabo van Troas. De FLYra<,k. Salome, of de denkwijze van
twv jfelmoedigen onder Israël, kort na Jezus verheerlijking. Fer.
mag men bijbelfche historiën, tot onderwerpen voor tooneelfukken bewerkt, ten tooneele te voeren? Brief van een' vader aan
zijne dochter, over het bezoeken van den Schouwburg door
perfonen van den geestelijken Jland. Mine vrije gedachten te
middernacht. Noodlottige gevolgen van jeugdigen moedwil. Spookgefchiedenis. Onderfcheid tusfchen zeggen en meenee , era de
gevolgen daarvan. Nog een woord over zeker gezegde van Petrus, hetwelk hij insgeljks hartelijk gemeend heeft. lYat is dat
-

voor een boek?
Wat den geest betreft, die in dit werk heerscht, is ons oordeel zonder uitzondering gunftig. De opdragt aan von Sonnejirahl, en het voornemen, om zich niet te bekreunen aan von
Diïmmerung Dunkel/lein, fielt, al terltond bij den aanvang, den
lezer daaromtrent gerust , bijaldien hem de namen, welke liet
werkje aan het hoofd draagt, te dezen niet reeds voldoenden
waarborg opleverden. Het (lukje, over het klokgeklep en brandgefchrei dezer dagen, is cordaat en, voor hem , wien het om
waarheid te doen is, overtuigend. De Melkweg bezit veel
van dien naiven, aandoenlijk luimigen geest , dien wij onder
anderen in den Duitfchen CLAUDIus bewonderen. Bij liet
menigvuldige der (lukken kunnen wij ze allen niet ftukswijze
beoordeelen. Slechts enkele (lukjes wenschten wij, dat wegens mindere belangrijkheid niet waren geplaatst. De Schrijvers betuigen lust te hebben, om, indien het oordeel van het
publiek niet geheel declinatoiit is , op den weg, dien zij hebben
ingeflagen , nog eene en andere fchrede te wagen. Wij wenfchen dit van harte; maar wenfchen tevens , dat de portefeuille met behoedzaamheid zal geopend worden, opdat gee ne kinderen der vergetelheid aan dezelve ontfnappen en in
het licht verfchijnen onder het geleide van zulke goede fluklten , als waarop wij in het tegenwoordige boekdeeltje dan
toch meestal onthaald worden.

Croote wegen en Binnen - wegen ; of Ontmoetingen van een'
Voetreiziger in de zuidelijke Provinciën van Frankrijk. „ Ik
„ haat den man , die van Dar. tot Berfeba kan reizen, ei
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„ zeggen : 't is alles woest !" S TE R NE. Uit het Engelsch volgens de vierde Uitgaaf. Te Haarlem, bij de Erven
F. Bohn. 1827. Ir, gr. Svo. II en 4o4 Bl. f 3 - 60.
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rie verhalen worden ons hier aangeboden. Het eer(te , de
Vadervloek, fielt, op eene treffende wijze, de verderfelijke
gevolgen voor van liet, in Frankrijk zoo algemeen heerfchende, gebrek aan godsdienflige, beginfelen, zelfs voor huisgezinnen, die in andere opzigten achting verwierven. LE VASSE u R is een man van onafhankelijk vermogen. Hij is een
voortreffelijk echtgenoot, een verflandig en liefhebbend vader. Maar hij was ongelukkiglijk befinet met het ongeloof
van zijnen leeftijd. Te midden van de ongerijmdheden,
waarmede de menfchelijke dwaasheid het Evangelie bezoedeld
heeft , onderfcheidde hij de oorfpronkelijke zuiverheid niet van
het beginlel , hetwelk er in heerscht. Evenwel hij fond toe ,
dat zijne kinderen het omhelsden, toen het Christendom nu
eenmaal , na de omwenterling, de wettige vorm van eerdienst
was , dien men raadzaam geoordeeld had weder in te voeren. Maar de jonge lieden ontdekten , in zijne ontkennende
goedkeuring van deszelfs leerftellingen , al ras de koelheid
van eene gedwongene toefemming. Zoo beroofde zijn voorbeeld hen van liet beste bolwerk tegen de onftuimigheid
hunner driften. De gevolgen laten zich gisfen. Over twen
van zijne kinderen hooren wij in dit verhaal den rampzaligen
vader den vloek uitfpreken. — Het tweede verhaal verplaafsc
ons in de Vendée, ten tijde der gruwelen van den omwentelingsoorlog; maar maakt ons, in la vilaine Téte, welke ons
hart liever bij haren anderen naam, de goede JEAN NETTE
noemt, bekend met eene Franfche vrouw van geringen Rand,
maar een voorbeeld van beminnelijke goedhartigheid en zich
opofferende menfchenliefde. De door haar geredde LA C o s Tr E
huwde haar uit dankbaarheid, toen dit het eenige middel was,
om ook haar leven te redden van de verfchrikkelijke noyades;
en vond in haar, niettegenftaande haar geheel gemis van
vrouwelijke fchoonheid , tot aan zijnen dood , eene getrouwe
en feeder beminnende vrouw. — Het laatste verhaal fielt naar
het leven voor, de natuurlijke gefteldheid der Franfehe Landes, en liet karakter van derzelver bewoners. Deze fchiidering is ingeweven in het zeer belangrijke verhaal der ontn1k)eting en lotgevallen van den Balling , over wien wij niets
,
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willen zeggen, om den lezer niet, bij de lezing zelve, van
het verrasfende der ontkuooping te berooven.
Bij fommige werken heeft men reden om te twijfelen , of
hetgeen op den titel ftaat, cenc ;vare gefc'iicdcnis, zelf wel
waarheid is. Hier, echter, heeft juist het om.;ekeerde plaats.
Niettegenftaande de Schrijver zulks nergens in dit werk uit
vermeldt , bij al liet onderhoudende van deze verha--drukelij
len is het ons nogtans bijna niet mogelijk, te gelooven,
dat dezelve verdicht zijn ; zulke naauwkeurig gelijkende
afbeeldingen vinden wij hier van hetgeen menfchelijke karakters , zeden en neigingen kenmerkt. Wij prijzen dus gerust
dit werk aan , als eene leerzame en tevens aangename lek.
tuur. Van den bijval, welken deze vertaling bij het Neder
publiek vindt, hangt het af, of het vervolg der-landfche
verzameling van verhalen , waarvan het aangekondigde boekdeel flechts een gedeelte uitmaakt, ook in onze moedertaal
zal geleverd worden. Intusfchen kan het werk , zoo als wij
het thans ontvingen , ook als een op zich zelf flaand geheel
befchouwd worden. Wij wenfchen hetzelve den noodigen
bijval toe; en mogen den Vertaler ook den lof niet weigeren, dat hij het oorfpronkelijke in eenen zuiveren en fchoonen fiiji heeft overgebragt.

Charles, Nouvelle Helvetienne, fuivie de Poéfes diverfes ,
par L. F. V E RE NE T. à Amfterdam et Bruxelles , chez
S. Delachaux et Brest van Kempen. 1828. 8vo. IV, sas pag.
f t-25.
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e Schrijver is een Ilollander van geboorte , en Student aan
de Hoogefchool te Utrecht, IIij heeft vele betrekkingen in
Zwitferland , welke hem die oorden als zijn tweede vaderland
doen befchouwen, Wij hebben, vóór geruimen tijd, geen
ongunfiig verflag gegeven van zijn werkje, getiteld: (In jour
en Suisfe, en zien met blijdfchap, dat hij zich onze aanmer.
king ten nutte gemaakt heeft. Wij waren, namelijk, bevreesd,
dat de Schrijver, door te veel toe te geven aan zekere jeugdige weelderigheid van vernuft, den weg van goeden fmaak
en gezonde rede zoude verlaten. Deze .Nouvelle Helvetienne
en de meeste Dichtfiukken laten zich met genoegen lezen.
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De Ontkoming van liege de Groot, en de Erfenis , of het onverx'ac'at Gelijk. Twee To s ecl,/fra jes , gefc iikt ier rit/panving van (voor) jonge lieden vnn 54 d i$ jaren. Te Leeuwarden, b ij J. WT. Brouwer. r8eS. In ianno. f : - 50.
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wee allerliefst gefchrevene frukjes • die onder de vele
leesboekjes voor de jeugd, naar onze gedachten, wel met
de besten van die foort mogen wedijveren. Beide deze vader
zijn regt gefchikt voor het oogmerk,-landfchevortbgs
dat de zedige Schrijf(ler zich voorflelde , om, namelijk, in
een uur van uitfpanning nut en vermaak te fchenken aan
jonge lieden van de gemelde jaren. Zelfs die van nog meer
gevorderden leeftijd zullen het boeksken met genoegen lezen,
zoo als bij eigene ondervinding ons reeds gebleken is. IIetzelve prijst zich aan , niet alleen door den belangrijken hoofd inhoud, maar ook door den onderhoüdenden vorm, door eene
bevallige fchrijfwijze, en door welaangebragte zedekundige
en godsdienflige lesfen, met afwisfeling van meer Iosfe en
vrolijke tooneeltjes , naïve en luimige gezegden , hoewel tel
een' kiefchen en befchaafden toon , gelijk men trou.-kensop
wens van eene Dame ook niet anders verwachten kon.
Overbekend is zekerlijk de ontkoming van H. de Groot
uit de Loevefteinfche gevangenis; maar niet ligt te veel
kan de vaderlandfche jeugd met de lotgevallen van dien, in
daad zoo wel als in naam, groeten Man, wat ook D r r.D F R D IJ IC wegens hem moge lasteren , bekend gemaakt wor.
den , benevens het zoo edel als flout beftaan van zijne Echt
Dienstmaagd, wier karakters mede hier naar-genothar
waarde, hoewel met losfe trekken, gefchetst worden.
fles andere Tooneel tukje bevat eene verdichte gefchiedenis van eigene vinding, fchoon tevens met eene even
gedenkwaardige gebeurtenis uit de Vaderlandfche Gefchiedenis (de belegering en het ontzet van Leiden) in verband
gebragt. Dit is ruim de helft langer, dan het vorige. Ook
hadden wij het eerfle hier en daar liever eenigzins verder
uitgewerkt gezien; als b. v. de beantwoording der vraag van
Agnes: Wat is een drrniniaan, waarvoor ik den Penfronaris
zoo dikwijls hoor uitkrijten? In den mond van den Slotvoogd
Prounink, een vijand der Remontlranten, is liet antwoord
karakteristiek ; maar wij twijfelen , of het gefchikt zij, om
jonge en onkundige lezers een juist en waardig denkbeeld
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te geven van Arminianen, destijds (en helaas ! ook nog wel
hedendaags) eene foort van fcheldnaam, welken men gaf aan
het achtingwaardigfle gedeelte der natie , dat de fchreeuwendlie mishandelingen van een' hoop vervolg- en muitzieke
geestelijken, door politieke heerschzucht geruggefteund, heeft
moeten ondergaan. De uitdrukking toch van zekeren Armi-

nius, en dat de Staten de Hoofden dier Arminianen gevangen
namen, boezemen geene zeer gunilige denkbeelden in, ten
aanzien van die verdrukte, maar edele voorpanders van godsdienftige en burgerlijke vrijheid. Oneigen ook wordt Arminins de fiic/u'er van enz. genoemd , daar reeds lang vóór en
buiten Arminius een zeer groot aantal van zijne denkwijze
in de Nederlandfche kerk gevonden werd. Alleen bragt de
openbare twist met zijnen Ambtgenoot te Leiden de uitbaring van het gefchil voort, en ontflonden toen de fektennamen
van Arminianen en Gomaristen. Beter zou dan de Schrijfflor
gedaan hebben, met de vraag: wat is een Arminiaan? of
geheel achterwege te laten, of eenigzins uitvoeriger en juistor, met toelichting uit de Gefchiedenis , te beantwoorden.
In het tweede Tooneelftukje hadden wij niet verwacht
dat de grommige en bekrompen denkende Tante het Iaatlie
woord zoude gekregen , en met eene zoo (lichtelijke leering
befloten hebben. Zoude ook dit niet gepaster geweest zijn
in den mond van den braven Frits, pas uit het grootse gevaar gered en behouden t' huis gekomen ?
Eenige drukfouten ontfteren het werkje , doch die meeren.
deels zichzelve verbeteren.
Niettegenfaande deze aanmerkingen , nemen wij, voor het
overige, niets van den gegeven lof terug. Integendeel kunnen wij, gerust en met volle ruimte, deze oorfpronkelijk^
lettervrucht van eigen bodem jongen lieden ter lezing, ja
tot eene huifelijke tooneelvertooning aanbevelen. Wij hopen alzoo, en zouden wel haast durven voorfpellen, dat de
fmaakvolle Schrijfteer genoegzame aanmoediging zal vinden
tot het vervaardigen van meer foortgelijke gefchrifcen, waartoe de gefchiedenis van H. de Groot, (die nu toch wat al
te kort, zelfs vóór zijne geheele bevrijding, is afgebroken)
of andere gedeelten der Vadcrlandfche Historie, of tiaar eigen
vindingrijk vernuft, nuttigen voorraad kan opleveren.
No. I. Boekbefch. bl. 8, reg. 7, Raat Supranatnralisten,
lees Suprarationra!isten.
B1. 53, reg. 4 , baat f : -75, moet ziitr f e - 20.

BOEKBESCHOUWING.
Nagelatene Leerredenen, van wijlen den Wel-eerw. Heer
M. S T U A R T, in leven Christen - Leeraar bij de
Remonfirantsch- Gereformeerde Gemeente te 1lmflerdam. IIIde Deel. Te 's Gravenhage en te 1Imf erdam ,
bij de Gebr. van Cleef. 1828. In gr. 8vo. 463 -Bi.
f 5-

D

it deel verfchafte ons geen minder genoegen , dan de
twee voorgaanden. Zelfs verbeelden wij ons, minder aan
gevonden te hebben , om over zekeren zwier en-leidng
aanhalingen te klagen , die, althans naar den tegenwoordigen fmaak , min gepast voor de Christelijke prediking
mogen geacht worden. Alle menfchenwerk heeft wel gebreken, en ieder man van bijzondere bekwaamheid doorgaans de zijne; maar deze zijn veelal met liet voortreffelijke in hem zoo naauw verbonden , dat men ze naauwelijks mag berispen. Rijker in zaken, belangrijker wegens menschkunde, zuiverder ten aanzien der Schrift-verklaring , krachtiger in de beílrijding der ondeugd zijn
ligt geene leerredenen , dan die van s T U A R T. Maar
hiermede die mate van gemakkelijkheid , eenvoudigheid ,
altijd onberispelijken flijl te vereenigen, welke een' ander'
misfchien kenmerkt, ware ligt te veel van een beperkt
wezen gevorderd.
De eerfle leerrede, over de Vooraaaazitting, volgens
Luk. XIV: 7-Ir , begint niet eene inleiding, van welke
het ons eenigzins verwondert , dat zij , bij nader inzigt ,
niet weggelaten is ;'doch vervolgt met Bene gepaste tekstverkiaring , bij welke men met genoegen een en ander wel ter
snede aangebragt blijk van Rabbijnfche geleerdheid opmerkt, en befluit met eene fchoone ontwikkeling van de
ongelukkige geaardheid des hoogmoeds, die zijne eigene
(Iraf aanbrengt , benevens het tegengeflelde der ware nederigheid.
G
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Ook bij ,Ie tweede leerrede, rle onwillige Genoodigden, vs. 16-24, vinden wij Bene inleiding, die wel op
zichzelve fraai , en niet het geheel in naauw verband ge
maar toch misfchien te diepzinnig zoo wel , als-bragtis,
te ver gezocht moet geacht worden. Ziehier den gang
der redenering. Deugd en geluk zijn naauw verbonden ;
zeen moet echter liet geluk niet tot het beginfel der deugd
maken. Zij, die zich , volgens den tekst , ontfchuldigcien, zorgden op eene averegtfche wijze voor hun belang.
Zoo deden ook de Joden, toen zij, den raad van Cajafis
en anderen volgende, kwanswijs hunne verwoesting door
de Romeinen enz. keerden, door den IIeer der I-Ieerlijkheid te dooden. En desgelijks wij , wanneer wij oenig
ander belang aan de Godsdienst voortrekken. Dit alles
is overigens klaar en fl;ichtelijk in eene hooge mate. Ook
vonden wij den tekst uit de zeden der Arabieren fraai
toegelicht.
III. De welberekende Torenbouw en Kr, vs. eS 33,
wil het midden gehouden hebben tusfchen ligtzinnig- en
zwaarmoedigheid , en geeft, bijzonder ter be{Irijding der
cerfle , de gevaren op voor de deugd, zoo wel als voor
liet geloof, welke laatf'e voor het algemeen wel wat donker worden gefchetst. Dc tekst ontvangt zijn natuur
helder licht, uit de aanwijzing van het verband -lijk,
IV. De wedervinding van verloren goed, Luk. XV.
3—io. Na eene inleiding over Jezus' zachtmoedigheid omtrent de onverbeterlijke Pharizeeuwen , verdeelt s T U AR T
deszelfs toehoorders in dezen , in de tollenaars en de
discipelen, en meent de gepastheid van 's Meesters taal
daaruit te beter op te helderen. De verklaring bezit wederom belangrijke trekken. De geheele behandeling is
bijzonder warm. Maar de eigenlijke toepasfing wordt
voor de volgende leerrede befpaard , en het Plot van deze
aan dankbare uitboezeming over 's mans , uit eene doodelijke ziekte pas her[Ielde, echtgenoote bcfteed, die ons
doet zien , hoe S T U A R T bemind was en hoe hij de
zijnen beminde.
V. Hemelvrezf rdc over eersen bcheerdc;r 7,o1Idaar•, vs.
—
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„Gaarne gelooft men, hetgeen men wenscht : doch be„ zwaarlijk durft men gelooven, hetgeen men allerwenfche„ lijkst acht." Dus vangt de inleiding aan, om het belang
der verzekering van genade in het Evangelie vervolgens
te toonen. — Ziet dan, hoe gij hoort , is het begin eener
ecrfle afdeeling, in welke s T U A II T tegen zes verkeerde
opvattingen waarfchuwt; waarna hij, afd. II, in vier de
ware meening , en eindelijk, III , drie toepasfelijke bedenkingen ontwikkelt, — alles te zamen een voortreffelijk
geheel, zoo vol gloed als licht, uitmakende.
VI. De eeríle van vier over den verloren Zoon , vs.
1 z-13. In eene vrij lange algemeene inleiding wordt
het doel des verhaals opgegeven. Voorts wil a T U A R T
den loop z ijner aanmerkingen over het gekozen onder
dier voege regelen, dat dezelve eerst het let--werpin
terlijk verhaal, en daarna den waren en hoogeren geest
aangaan. Hij handelt in deze eer(Ie preek dus over de
ligtzinnigheid. De uitbreiding van den tekst is ten
naastenbij zoodanig, als de Prediker, dergelijk verhaal
willende ontwerpen, hetzelve zou gemaakt hebben; en
alzoo bereikt dit tafereel, naar tijd cn plaats gefehikt ,
geheel het oogmerk , ter voorbereiding van eene heerlijke
zedeleèr.
VII. De berouwhebbende Zoon , vs. 14-1g. Hoe
geraakt de mensch tot de grootfte verkeerdheden? Hoe
komt hij weér op het regte pad ? Op de eerlle vraag is
geantwoord : „ dat de ligtzlnnigheid de cenige bron enz.
„ is." In de tegenwoordige leerrede wordt betoogd, dat
de zondaar , hoe na ook aan den afgrond des verderfs ,
niet meer behoeft, om op te 1/aan en tot zonen hetnelfchen
Vader weder te keeren, dan eigen onverhinderd nadenken —
en dat de tegenheden des levens, als ware gevolgen der
zonde befchouwd, de zaligende middelen tot dit boet
nadenken zijn. Alles zeer gepast uit den tekst-vardig
afgeleid, ligt wel een weinig fleil en ftellig , maar leerzaam en roerend.
VIII. [Fat is God voor den Zondaar P VS. 20 -24.
IIier vooral geeft S T U A R T zijner verbeelding toe , en
G2
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is liet verhaal levendig en flout. Wat de vcraa,i_ícling
betreft, die kon niet anders dan gewigtig, fchoon en
helder uitvallem.
IX. Verdediging van de Leer der Vergeving, vs.
25-3a. „ Wij moeten bedenken, dat Jezus dit tafereel
„ voor Pharizeeuwen en Schriftgeleerden fchetfle, die
„ over zijnen omgang met zondaren murmureerden." —
„ Kan de eigenliefde zichzelve onbefchaamder prijzen (dan
de oudere broeder) ?"—Doch, „ in plaatfe van bef}raf„ fing, neemt de vader op de liefderijk{Ic wijze den
ganfchen grond des vercvijts weg." Dit woord des
vaders wordt dan ook de grond der verdediging. De
zondaar verliest evenwel genoeg. WVijsgeerig en klaar.' IIet
ftuk getuigt echter van den tijd, waarin het getleld is,
toen vele twisten nog te weinig vergeten , ja zelfs ligt
van wederzijden der onpartijdigheid hinderlijk waren.
X. De flimme Rentmeester , Luk. XVI: r -12. De
Eerw. S T U A R T volgt de gewone opvatting. Zijne
fchranderheid kon hem geene andere doen kiezen. Maar ,
zijn vernuft Ipeelt hem daarbij , naar ons inzien , toch
een' kleinen trek. Hij vooronderítelt, namelijk, liet dubbele oogmerk - des listigen knaaps, om zich , door de
vermindering der inkomsten , volgens de handfchriften ,
teffens dc verantwoording gemakkelijker te maken. o
Fvangelifche eenvoudigheid, wanneer zal men u geheel
bevatten ! Het flak is overigens voortreffelijk.
XI. De rake Man en Lazarus , vs. i9—ai. (De
drie volgenden behandelen de overige deden dezer gelijkenis.)
„ Hoort dit, alle g ij volkeren , neemt ter ooien ,
alle inwoners der wereld, zoowel hechte als aanzien„ lake , te zangen rik en arm ! min mond zal enkel
„ wisheid (preken , en de overden ming mijnes harten
„ zal vol verflands zin. Aldus heft de 4911e Pfalm
„ aan , in welken de dwaasheid wordt ten toon geflcld
„ dergenen, die op hunne goederen vertrouwen en op
(Ze- veelheid van hunnen rijkdom roemen, maar ook
„ de volzalige hoop wordt bezongen, die den deugd-.
„
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„ zamen onder wederwaardigheden opbeurt niet het uit
zipt : dat God zone ziel zal verlos/en van het ge--„
„ geld des grofs en zelf hem opnemen uit het ffof. —
„ Gelijk de inhoud van dat Harpgezang volkomen
„ haat op dien der gelijkenisfe van den rijken Man en
„ Lazarus in 's Heilands prediking , alzoo voegt de
„ grootfche aanhef van dat lied volmaakt aan de bijzondere voortreffelijkheid van dit zedelijke tafereel boven
„ alle de fchoone en belangrijke gelijkenissen van onzen
„ Goddelijken Leeraar. In uitvocrigheid kan er dat
„ van den verloren' Zoon alleen bij worden vergeleken,
„ maar boven hetzelve fchittert het met tenen rijkdom
„ van bijwerk, die ecniglijk ftrekt om het hoofddoel
„ zoo veel heerlijker te treffen ; terwijl het boven alle
„ de overige tafereelen van dien aard uitmunt door eene
„ zoo gelukkige ineenfinelting van waarheid en verdichting, dat men bezwaarlijk te wederhouden is in het
denkbeeld,
of ook Hij, die de geestenwereld, waartoe
„
zijn Rijk behoorde , volmaakt kende, eene gansch
waarachtige gefehiedenis uit dezelve hebbe medegedeeld, en dat het gezonde oordeel de uiterhic omzig„ tigheid behoeft, om niet vervoerd te worden tot ge„ volgtrekkingen en befluiten in liet bovenzinnelijke ,
„ waarin het menfchelijke verland nooit anders dan
„ mijmeren kan."
Deze aanhef fcheen ons karakteristiek en belangr^,j^
genoeg, om, als een faal, te worden aangehaald. Wij
voegen er nog het volgende lij : „ Het doel was , een'
„ tegenhanger te leveren voor het tafereel van den realmeester. Die had geleerd, dat men zich vrien„ den moest maken van den onregtvaardigen m,unmon ;
„ ...... een ander moest nu toonen , dat liefde„ loosheid alleen den mensch verdoemelijk maakt voor
„ God." Dit denkbeeld, in het voorafgaande meer ontwikkeld , verdient beproeving. — Na eene uitvoerige en
grondige verklaring, is befrrijding der genoemde liefdeloosheid de toepasfing dezer eerf<c leerrede.
XII. De vlood van Lazarus, vs. 2a. De verklaring
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waarfchuwt tegen verwisfeling van het beel-1 niet dc
afgebeelde zaak. De toepasfing leert den vronen Christen
den dood op de regte wijze bcfchouwen.
XIII. Het uiteinde van den raken Juan, vs. 23-26.
„ De begrippen der Joden van dien tijd omtrent den
„ ftaat der afge(lorvenen waren, voor zoo verre zij in
eenen haat van vergelding na dit leven geloofden ,
vrij overeenkomftig niet die der Grieken , meenende
almede, dat onderaardfche verblijven, van elkander
„ door eersen breeden ondoorwaadbaren vloed, of door
„ eenen heilen onbeklimbaren afgrond gefcheiden, dc zie„ len der overledenen ter vergelding harer werken op„ wachtten niet zinnelijke genoegens en (marten, waar
voor de ziel in hunne oogen vatbaar bleef, omkleed-„
„ zijnde met een ander ligchaam , hetgeen , hoc veel
„ dunner ook dan het vorige, echter allezins verfchilde
van de denkbeelden, die men zich toen reeds bij de
„ wijsgeeren in Griekenland algemeen van onflerfelijke
„ geesten begon te vormen." — Indien dit algemeen
waar zij, hoe komen dan elders de denkbeelden van opflanding, blijkens de gefchiedenis des N. V. , bij dezelfde Joden in zwang? Of is het hier gefchetfte,
naar hunne denkwijze, Rechts een middelftaat? Of,
eindelijk, denkt het gemeen zoo verre niet na, noch
ílruikelt ligt over eene inconfeguentie ? Het komt ons
voor, dat nopens dit Pluk, als Joodfche en als Christelijke leer, nog vele opheldering te wenfchen overig
blijft.
„ Om eene dubbele reden ," zegt s T U A R T wat verder, „ hield men bij de Ouden de ftrafplaats der over„ ledene zondaren voor Benen brandenden afgrond : zoo„ wel omdat men gewoon was liet vuur als een zuiveringsmiddel te gebruiken in godsdien(Iige plegtib
heden , waardoor men bezoedelde perfonen en zaken
ter reiniging deed doorgaan, terwijl men het verblijf
der zondaren in de plaats der ftraffen niet ten vollè
eeuwig, maar Hechts gedurende langen tijd, en wel
ter zuivering en verbetering hunner ziel befchouwde,
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„ enz. als ook omdat het branden de hevigfle pijn is ,"
enz. Uitmuntend bedient zich cie Prediker, bij clot, van
deze beelden , om de blijkbare ellende van den veroordeelden zondaar te fchetlen.
XIV. Bef? uit van het Verhaal des rijken Mans en
Lazarus, vs. 27-31. „ Twee ontzettende voor(Iellcn
„ leveren ons onze tegenwoordige befchouwingen op ;
„ dat Gods flraffen , namelijk , op den mensch meer
„ vermogen hebben, dan alle zijne zegeningen , zijne
„ voorfchriften , zijne beloften en bedreigingen ; en :
„ dat 's menf hen hart cenc onbekeerlijkheid kan aanne„ men , welke voor de Eeuwige Liefde geenen anderen
„ weg, dan dien der vreesfelijktie ftraffen overlaat." Op
„ deze fpil draait de krachtige slotrede.
Over het verdeelen eener gelijkenis tot verfchillende
onderwerpen van leerredenen is op onderfcheidene wijze
te oordeelen. De meerdere uitvoerigheid, op deze wijze
aan de tekstverklaring te geven, leidt tot meerdere grondigheid; en het bijwerk, gelijk STUART zegt, geeft
menigmaal aanleiding tot allerbelangrijkfle, vooral menschen zedekundige overwegingen; gelijk onze Prediker van
beide het onwecrfprekelijk bewijs levert. Maar, behalve
dat het verhaal , als geheel befchouwd , bij alle fnippering
lijdt, loopt men ook ligt gevaar, in een en ander der
genoemde opzigten te ver te gaan , en als bepaald doel
en algemeene waarheid te behandelen , wat inderdaad niet
anders dan bijwerk of naar de gelegenheid gefchikt is.
XV. Geloof als een Mosterdzaad, Luk. XV»:
5, 6. „ Wat of wel verderfelijker zij voor de zaak
„ der deugd: do leer der zedelijke onmagt? of die van
„ het alvermogen der rede op 's menfchen wil ?" Deze
vraag , aan het hoofd geplaatst , brengt s T U A It T , na
de behandeling van den tekst, die, letterlijk opgevat,
blijkt bijna geheel de Apostelen te betreffen, tot de
overweging der zedeliyke wonderkracht van het vertrouiren op Gods bij/land, alg het veilige midden tusfchen
twee uiterfien. Of de ontvlamde Redenaar zich echter
hier en elders niet ecnigzins laat wegslepen, en daardoor
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bij den bedachtzamen minder werking doet, wagen wij
niet te beflisfen.
XVI. De onnutte Dienstknechten, vs. 7 -1o. De
aanwijzing van den zamenhang dezer met de pas behandelde gelijkenis bevredigt ons niet geheel. Ook de cerfíe
opvatting van den tekst voldeed ons even zoo min als
bij het gehoor, dat ons hier, vóór jaren, mogt te beurt
vallen. Jezus bedoelt, onzes oordeels, wel degelijk dienst.knechten, die, wat ook dit woord elders beteekene, hier
in zoo verre alleen onnut worden genoemd , als zij , betaald zijnde of wordende, niet meer te vorderen hebben,
daar de heer, naar lust, anderen in hunne plaats kan
verkrijgen, Dit is het punt der vergelijking, dat overigens niet misbruikt mag worden, en dat Jezus mogelijk
niet gekozen zou hebben, indien hij tot de Apostelen
gefproken had. Dit laatfle geven wij S T U A R T toe,
benevens al de gevolgen, door hem uit den tekst afgeleid, in welke hij de zoogenaamde hebzuchaige deugd,
op het voetfpoor des Heilands , meesterlijk beEtrijdt, en
den nederigen, dankbaren geest daarentegen aanprijst.
Men merkt , onder anderen , in deze en de volgende
leerrede, dat de wijsgeerte van x A N T destijds een voorwerp van vrij algemeene belangneming , althans in de
Hoofdflad en onder een deel der toehoorders van s T u A It T
was , die meermalen op hare overdrijvingen zoo wel , als
waarheden en ontdekkingen (naar 's mans inzigt) terugkomt; waarbij zeker vele eenvoudige Christenen zoo
juist niet zullen geweten hebben, wat te denken.
XVII. De Regter en de Weduwe, Luk. XVIII:
1 -8. Weleer noemden de wijsgeeren, met minachting,
het Christendom zoo oud als de Schepping. Thans
acht men het veel te zinnelijk voor de hooge vlugt der
rede. Doch de naaktheid der tegenwoordige zedeleer
is even min voldoende voor den mensch , als het grove
en onzekere der oudheid. Dit blijkt vooral uit het ver
volkomen door Jezus-trouwenpgbdsvhri,zo
verzekerd als wijs bepaald. — Na deze gedachten , ter
jnleidinge ontvouwd , gaat s T U A R T voort : „ Het had
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„ den Heiland behaagd, aan zijne leerlingen eene fchcts
„ te geven van den dag, op welken de Zoon des men
fchen op de geducht(Ie wijze fond geopenbaard te
„ worden aan het gedacht, hetwelk hem alvorens veel
„ doen lijden en verwerpen zou. De fchets van dien
dag zag de Christelijke Kerk volkomen beantwoord
in den ondergang van Jeruzalem; maar dezelve ver„ toefde nog wel veertig jaren na Les Hoeren dood ,
„ hetwelk velen der eerile Christenen onder de zware
„ beproevingen hunnes geloofs en vervolgingen hunner
„ belijdenisfen mismoedig en twijfelmoedig maakte, ge„ lijk zulks uit de brieven van Apostel Petrus zeer blijkbaar is. Daar de Heiland dit even duidelijk voorzag ,
„ als hem het f}rafgerigt over het ongeloovig en bedor„ ven Israël voor den geest was , vond zijne wijsheid
„ goed , het ongeduld daarover bij zijne bijzondere leer„ lingen te verhoeden , enz. enz. Dit was de aanleiding
tot het verhaal, daartoe Jlrekkende, dat men altijd
„ bidden moet en niet vertragen."
Hier eindigen wij ons verffag van dit deel, welks belangrijken inhoud wij niet verder behoeven aan te prijzen.
Waarlijk , velen dezer lccrredenen zijn meesterílukken
in hare foort. Geleerdheid, fchranderheid, welfprekendheid vereenigen zich , om ze daartoe te maken.
En, fchoon wij dezelve geenszins onbepaald als voor
aanprijzen, menige Christenleeraar moge er-beldn
toch uit leeren, hoe men zaakrijk en bondig predike.
Ja, wanneer men eens van de eeuw van VAN D E R
P .^ L nI , zoo ten aanzien onzer letterkunde in liet algemeen ,
als der voortreffelijke predikwijze in het bijzonder, zal
fpreken, (fchoon de Hemel geve, dat nog glansrijker
licht ook het tegenwoordige overfchijne!) dan noeme
men S T U A P. T onder de naaste, gelijk HULS H OFF,
Prof. C H E V A L t n a en anderen onder de vroegere voor
Een duchtige grondtlag geeft een vast gebouw,-ganers.
dat zich luchtig en ongedwongen verheft. En de Neder
bedachtzaamheid zal , hopen wij, zorg dragen -landfche ,
dat het niet, door al te groote luchtigheid, tot losheid
'ontaarde.
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yJelfche Gefchicdenisfen en Karakters, tot een Godsdienfia Leesbock behandeld door w. G. It L D D I NC I u S, Superintendent en Predikant te Mid/urn ,
in Reidcrland. Ijle Stuk. Te Groningen, bij J.
Rumelingh. 1828. In gr. 8vo. VIII , 227 bl. f I - So.
)e volgende onderwerpen worden in dit Leesboek
behandeld : Jozef, befchotiwd in zone godsvrucht , Ge
Het geven en aannemen van goeden-nefisXLI:18b.
raad, Exod. XVIII : 13-26 . jo/em, een voortreffel7k voorbeeld ter navolging, Jofua XXIV: 15b• David
bij het vloeken van Simeï , 2 Sam. XVI: S-13. Manasfe en zone onderdanen, een voorbeeld ter waarfchuewing tegen onopmerkzaamheid b ij hetgene God /preekt,
2 Chron. XXXIII: io. De gezondheid een groot voor
onze verpligting, daaruit voortvloeijende,-regt,n
Mark. I: 29-31. Onze verpligting b ij tegenfpoed en
b ij voorfpoed in ons werk, Luk. V: I-I I . De Hoofdman te Kapernaum , Luk. VII: i—io. Het verfoeijeI ke der baatzucht , Hand. XIX: 23-34. Igrippa's
afkeerigheid van het Christendom , Fland. XXVI: 28.
Volgens de Voorrede , was des Schrijvers naaste doel ,
Bijbelièhe Gefchicdenisfen en Karakters op te helderen
en tot leerzaam gebruik toe te pasten. Hoe is hij geilaagd in deze zijne poging? Wat het eerfie betreft,
over duistere plaatfen wordt hier weinig of geen licht
verspreid. Dc meeste der behandelde onderwerpen zijn
echter van dien aard, dat er niet veel tot verklaring
behoeft gezegd te worden. Bij het lezen der aanmerl:ingen over D A VI D 's gedrag ten opzigte van s I ME ï
meende Rec. de noodige opheldering te misten , die men
billijkerwijze had mogen verwachten. Na den vlugtenden Koning geprezen te hebben, omdat hij geene wraak
toonde, vraagt de Schrijver, bl. So : „ Maar-zucht
zou D n VI D liet daarmede wel opregt gemepnd hebben?
^^ou hij niet enkel uit i { aaikundige oogmerken , om velut
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van zijne onderdanen niet door eene flrenge (haf van
s I iz n ï tegen zich te verbitteren , om liever door zacht
hunne harten te winnen , zich slechts hebben-moedigh
vertoond, alsof hij van wraak over deszelfs fnood gedrag afkeerig was ; anders inderdaad wel genegen, om
s I m r ï die te doen ondervinden ?" Hierop volgt eene
aanmerking, dat men dit werkelijk beweerd heeft, dewijl
D A v I D (I Kon. IL: 8, g.) zijnen zoon en opvolger
de wraak fcheen aan te bevelen. En hoe poogt nu de
Schrijver hem vrij te pleiten van de verdenking , dat hij
enkel uit flaatkunde zijne ware gezindheid verborg? Onm
n Sam. XVI: S-13 met i Kon. II: 8, 9 te doen overcenflemmen, fchrijft de Heer n E D D ING t us , bl. Si :
,. Maar het is de groote vraag, of D A VI D wel door
dat zeggen tot S AL 0 MO zulk eene wraakzucht aan den
dag ]egde! Hij fprak op zult( Benen toon, alsof hij erkende, kwalijk gehandeld te hebben, in s I nI E ï niet te
firaffen, terwijl hij als Koning en Regter daartoe verpligt
ware geweest; alsof hij het zich beklaagde, daarin aan
nalatigheid zich te hebben fchuldig gemaakt; alsof hij
daarom verlangde, dat s A L OM o tegen hem regt en
geregtigheid mogt uitoefenen. Hij zeide toch: houd hem
niet onfchiildig, dewijl giy een wis man zijt. Ook heeft
D A VI D misfchicn van $ A x, 0 MO liet ter dood brengen
van 81 w EI begeerd , uit vrees, dat deszelfs woelzieke
geest iets tegen zijnen zoon en deszelfs regering onder
dat het onge(Iraft blijven van s I M E ï's-nemogt;f
euveldaad anderen tot dergelijke ílcchte dingen vervoeren
zou , in de hoop , dat ook zij geen kwaad daarvan hadden te duchten. Maar al ware het ook waar, dat D AVID
op zijn fterf bed wraak tegen s I at n ï gevoelde, zoo volgt
daaruit nog geenszins, dat zijne af keerigheid daarvan,
thans bewezen, alleen in fchijn bellond , en hij nu gevcinsd gehandeld zou hebben. Men heeft meer voor
dat menfchen, die zich in vroegere dagen ver-beldn,
toonden jegens hunne beleedigers, in hun-gevinszd
ouderdom , bij het afnemen van hunne krachten en-ne
bij do aannadering des doods , bitterheid tegen dezelve
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l;ctcn blijken. Dus kan D A V ID ook in zijne jongíie

oogenblikken S i M E 1's gedrag tegen hem als zoo filood
enl hecht befchouwd hebben, dat hetzelve voll}rekt niet
ongefiraft moest blijven , en nogtans op dat oogenblik ,
waarin hij die verfoeijelijke behandeling van si in E ï
onderging, door de (lemming, in welke zijn gemoed
toen was, eene zachtmoedigheid jegens hem bewezen
hebben, die geheel uit het hart voortkwam." Naar het
oordeel van Rec. is '-c Schrijver niet gelukkig geflaagd
in het verklaren der fchijnbaar firijdige handelwijze van
a) A V I D. Moge het al . waar zijn, dat er foms menfchen
gevonden worden, die op hun fterfbed wraak ademen,
daar, zij vroeger meer vergevingsgezindheid toonden , het
llrekt den zoodanigen geenszins tot eerti. Eigenaardiger
is het, dat vorige wraakzucht bij liet naderen des doods
vermindert of ophoudt, en plaats maakt voor zachtere
aandoeningen. Had het tegendeel bij nA vi D plaats gcvonden, het zou inderdaad eene vlek in des mans karakter zijn. Men heeft op verfchillende wijze de geopperde
zwarigheid pogen weg te ruimen. Ree. meent zich de
zaak aldus te moeten voorlellen. D A V 1 D „edelmoedig
van inborst, was afkeerig van wraakzucht, - zoo wel
toen s I m $ ï hem bij zijne zegepralende terugkomst te
voet viel (2 Sam. XIX: 18 —Q3), als toen die hem
vloekte te Bahurim. Redelijkerwijze kan men niet
verwachten, dat de Koning in liet aangezigt des doods
zijnen zoon bevolen zou hebben, eene misdaad te firaffen , die reeds lang was vergeven. Ook betrof de beleediging hein perfoonlijk, en behoefde hij er zich dus
:geene gewetenszaak van te maken , dat hij niet naar den
eisch der geregtigheid met .den fchuldigen had gehandeld.
Maar DAVID kende het verachtelijk en diep bedorven
karakter van S I M EI. Hij begreep , dat deze ligtelijk
op nieuw zich fchuldig kon maken , na zijnen dood; en
in dit geval behoefde s A L o m o den fnoodaard niet te
fparen, omdat zijn vader hem genade bewezen en eene
plegtige belofte gedaan had. Neen, dan moest s A L o MO
naar bevind van zaken te werk gaan, zoo als hem in
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zijne wijsheid goed dacht. — Deze opvatting prijst zich
aan door eenvoudigheid, en wordt vooral bevestig l
door de woorden: dewijl gij een wijs man zit. Dat
DAVID op zijn flerfbed geene wraak wegens vroegere
beleediging kan bedoeld hebben, blijkt verder duidelijk,
a-Is men i Iion. II: 9 vergelijkt met vs. 36-46. S A L o nI o ,
gedachtig aan de woorden zijns vaders , was op zijn e
hoedetegen een zoo woelziek en gevaarlijk man. S t EI
bleef onder bijzonder toezigt der regering. Had hij
als een vreedzaam inwoner zijne dagen in flilte willen
doorbrengen, hij zou zijn leven behouden hebben, coat
hij eindelijk verloor, niet om zijne vroegere minraad
tegen DA VI D , maar dewijl hij het uitdrukkelijk geL-o.1
van S AL o MO had overtreden.
Wat voorts het leerzaam gebruik, door It E D D i Ne i u s bedoeld, aangaat, zeer vele nuttige vermaningen;
lesten en waarfchuwingen worden hier gegeven. De Schri;ver toont, voorflander te zijn van redelijke begrippen ,
en belang te fiellen in het opvolgen der geboden , die
ten leven zijn. Uit dit oogpunt befchouwd , is zijn
werk allezins te prijzen, offchoon hier en daar op *de
wijze van voordragt -wel eenige aanmerking gemaakt zoa
kunnen worden. De Ilijl kenmerkt zich door woorden
wier gebrek aan zaken zich door gemakI;elijk--rijkhed,
heid van uitdrukking niet laat vergoeden. De behandeling
is foms te oppervlakkig, en de uitweidingen zijn weleens
te weinig beduidend, b. v. bl. ia 2 : De gezondheid i
een groot voorreut. Dit vertoont ons de befeholnvde
gefehiedenis. Toen de vrouw, welke van j• E z u s hare
genezing ontving, dezelve miste, lag zij daar neder, aaiegetast door de koorts, bevende van koude, of met eenti
ondragelijke hitte gekweld; misfchien ook 'met zware
pijnen beladen , en welligt fomtijds van het vrije gebruik
van hare verftandsvermogens beroofd. Zij was dies geheel buiten ílaat, om eenig werk te verrigten. Meer den
anders , was zij van andere menfcuen afhankelijk, en
had derzelver hulp en oppasfing zeer noodig," enz. Ea
bi. 124: „ Vaak immers gevoelt een kranke finart door
„
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al zijne leden, of hevige pijn in een bijzonder gedeelte
zijns ligchaams. Vaak ligt hij bewusteloos omtrent zich zelven en alwat hem omringt. Vaak wordt hij gekweld
door bange vrees voor den dood , terwijl deze hem
fchijnt te naderen. Bitter is het voor hem , rondom
zich te zien, en zich daarbij te moeten voorbellen :
denkelijk moet ik nu weldra van hen fcheiden! Welke
akeligheden omringen hem vooral, als het zoo verre met
hem komt, dat hij met den dood worilelt !" Ree. geeft
in bedenking , of het niet beter ware, ziekte en dood
uit hooger flandpunt te leeren befchouwen. De Schrijver fchijnt weleens te weinig kennis bij zijne lezers te
onderftellen. Vandaar omfchrijvingen, als deze: „ Er
ont/lond daar geen kleine beroerte; dat is : geen gering
oproer." -- Onze welvaart; een rijkelijk beflaan." —
„ De geheele Jlad werd nu vol verwarring; kwam bij
dat gefchreeuw in rep en roer." — „ Liepen met een
gedruisch; een groot alarm en getier ," enz. Ware mis
wijze van behandeling noodig voor de-fchienzodag
gewone hoorders te Midlum nu R E D D I N 01 U S zijnen
arbeid als Leesboek aanbiedt, had hij hier en daar wel
wat meer op zakelijkheid zich mogen toeleggen. Ree.
wil echter met deze aanmerkingen het vele goede, dat
hier wordt gevonden, niet miskend of verkleind hebben.
Welligt is het boek daarom te beter voor de behoeften
van fommige lezers berekend. Hetzelve (lichte dan,
onder Gods zegen, het bedoelde nut ! — Op dit eerlle
Stuk zal eerlang nog een tweede volgen.
„

;

Verhandeling over de Caturacta congenita, of aangeboren Staar; met aanmerkingen en waarnemingen
over de vordering van het gezigt bij blindgeborenen,
welke met goed gevolg geopereerd zin , en met drie
Platen voorzien. Door C. M. L IJS A R D I, Oogarts ,
Doctor in de Heelkunde van de Univerfiteit van Duisburg, de Geneeskundige Faculteit van Montpellier,
het Koninklijke Collegie van Genees- en Heelkunde te
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Barcelona, Lid van de Koninklijke Ilkademicn vat'
Madrid en L'arcclona , Correspondent van de Gc,tccsen heelkundige Genoot %happen te Douai, wreux,
Tours, en verfcheidene andere Medico-Chirurgicale Gcnootfchappen , Ilonorair Oogarts van II. M. de Keizerlijke Aartshertogin MA R I A L 0 U I s A, Ilcrtogirr
van Parma, enz. enz. Uit liet Transch vertaald,
naar de derde uitgave , door P. j. VAN WAGE
N I N G E, Operateur, Heel- en broedmeester te Rotterdam. Te Rotterdam, bij T. J. Wijnhoven IIet:
drikfen. 1828. In gr. 8vo. XVI en 102 bl. f 1-50.
ltecenfent was bij het ontvangen van dit werkje ter
beoordeeling maar in het geheel niet in zijn' fchik , juist
niet zoo zeer uit hoofde van de moeijelijkheid, ons een
werkje van dien aard te beoordeelen, hetgeen doorgea, s
nog al vrij gemakkelijk valt, als omdat hij zich verpligt
vond, om in het beoordeelen dezer Verhandeling van de
algeméene grondregels eener goede recenfie af te wijken ;
want, volgens zijne meening, is een Recenfent geen
kunstregter, maar Oechts een voorproever van het geneeskundig publiek, hetwelk, door het zegel zijner goedof afkeuring op eene recenfie te drukken, aan deze eene
al of niet blijvende waarde geeft. Wil dus een Recen./ent een'
duurzamen roem aan eenig tijdfchrift helpen verfchaf en,
wil hij bij voortduring op de algemeene hoogachting en
bijval rekenen, en hierdoor als 't ware tot ccne zekere
hoogte het geneeskundig publiek tot vraagbaak en ten
getrouwen gids verílrekken, dan moet hij ook ftecds in
zijne beoordeelingen de llriktile onpartijdigheid en de
ongekreuktile waarheidsliefde in acht nemen, nimmer zich
van magtfpreuken bedienen, maar integendeel altoos de
wetenfchappelijke gronden, waardoor hij in het doen zijner
uitfpraak is geleid geworden, aan het publiek ter verdere overweging opgeven, en eindelijk het voor een' vasten regel houden , om altoos , immers zoo veel moge
alleen de gefchriften en niet den fcllrijver te be--lijk,
oordeelen, daar niet de fchrijver, maar de inhoud van
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zijn werk hem ten maatfIaf, om over deszelfs waarde
of onwaarde te oordeelen, moet verftrekken, het laattic
altoos min kiesch is , vaak tot hatelijke, niets ter zaak
in gefchil doende perfonaliteiten aanleiding geeft , en de
waarde zijner beoordeeling noodwendig meer of min ver
moet, door het onzijdig publiek te doen-zwaken
vermoeden, dat Recenfent in zijne beoordeeling niet
enkel door zuivere waarheidsliefde en prijfelijke zucht
voor het algemeene welzijn, maar ook door andere, verre
minder edele roerfels van perfoonlijke gunst of ongunst is
geleid geworden.
Intusfchen beflaan er uitzonderingen op dezen aigemeenen regel. Er zijn, namelijk, gevallen, waarin de
perfoon des fchrijvers en zijn gefchrijf zoo naauw met
elkander verbonden zijn, dat liet voor Recenfent uiterst
moeijelijk valt, het eene van den anderen te fcheiden , ja
in welke het volflrekt onmogelijk is, eene behoorlijke
voorproef aan het publiek te leveren , zonder den fchrijver en zijn gefchrijf in verband met elkander te befchouwen ; daar er werken 'van zoodanigen flempel gevonden worden, omtrent welke het karakter en het
gedrag des fchrijvers ons een' vrij zekeren maatílaf ver
niet- , alsmede-fchaenitbordlvaef
van den graad van geloofwaardigheid van den fchrijver.
Ongelukkig behoort de voor ons liggende Verhandeling
onder deze rubriek. Immers zal het wel geen betoog
behoeven , dat men luttel geloof hechten kan aan de
echtheid van buitenlandsen gedane waarnemingen door eenen
fchrijver, welke door zijnen vertaler, op bl. VII der
voorrede , openlijk gelogenftraft wordt , en hem aangetoond,
onware , misleidende berigten en valfiche opgaven der
door hem daar ter ítede verrigte oogóperatiën in de Rotterdanzfchae Courant van 24 jan. 18e8 geplaatst te heb
dat vooral in eene wetenfchap als de Genees -ben;
welke altoos het leven en de gezondheid van-kunst,i
onzen evennaasten op het fpel (laan, alle waarnemingen,
alle 'de hieruit afgeleide llotfommen van nul en geener
waarde zijn, zoodra men niet grond de geloofwaardig-
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beid van dcrzclver fchrijver kan in twijfel trekken. Reccn4
feat moest derhalve bij de beoordeeling dezer Verhandeling 3
ter bekoming van den vereischten maatílaf, eenen anderen weg inflaan. Onwillekeurig kwam hem in de gedachten: „ uit de vruchten zult gij den boom kennen ;"
en dadelijk befloot hij , deze gulden fpreuk ten gids zijner recenfie te (lellen. De vraag is derhalve : wie is
toch die Mijnheer LUS A R.D I, die in al zijn doen en
laten, zelfs tot op het titelblad van deze zijne brochure,
iets mysterieus ten toon fpreidt , en wiens medicinale
educatie met eenen digten fluijer fchijnt omwikkeld te
zijn ? welke is de waarde van deze zijne Verhandeling,
en in hoeverre verdienen de in dezelve bevatte waar.
nemingen en opgegevene flotfommen al of niet historisch
geloof ? Recenfent zal dus trachten, beide dele vragen,
zoo veel mogelijk, op te losfen, en het publiek mede te
delen al hetgeen zijne hieromtrent in 't werk getelde
nafporingen hem nopens den fchrijver en deszelfs ge
geleerd hebben.
-fEhrij
Volgens onderfcheidene ingewonnen berigten, op wel=
ker echtheid hij vermeent eenigermate (laat te kunnen
maken , zou de Heer L U S AR n I geene Wetenfchappelijke opvoeding genoten hebben, maar zijne loopbaan
begonnen zijn als huisbediende of huisl:lerk van den als
Oogarts zoo beroemden Hoogleeraar s c A R n A, bij
wien de IIeer L U S A R D I toenmaals dezelfde functie
zou hebben waargenomen , welke thans zijn koetfier bij
hem verrigt, namelijk die van helper, om de menfchen i
aan welke door gemelden Hoogleeraar oogoperatiën ver
werden, het hoofd vast te houden. De daadzahen -rigti
welke voor de geloofwaardigheid van deze beiigten fchijnen te pleiten , zijn eensdeels , dat de Heer L USA RD I
niettegenflaande 's mans tiveidfche titels , het echter niet
gewaagd heeft, om , op grond van art. io der wet op de
uitoefening der Geneeskunst, dato 12 Maart 1818
.Staatsblad 1818 , No. 16 , aan Z.1\1. den Koning te ver
hein de vrijheid te verlecnen van , zonder nader-zoekn,
e.^nnaen, in dit Rijk de Genees- en Heelkunst te mogen
H
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uitoefenen , maar liever verkozen heeft , ter erlanging
dezer toelating, in den jare 18:7 zijn examen als Oogen Heelmeester bij de Provinciale Commisfie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt van de Provincie
Limburg, residerende te Maastricht, af te legben. Aan
's mans nederigheid zal toch wel niemand, die flecllts
een gzins met den laatdunkenden toon, welke den Heer
L U S A R I) I en zijne fchriften zoo zeer kenfi netst , bekend
is , dit kunnen of willen toet hrïjven ; weshalve er niets
anders overblijft , dan het daarvoor te houden , dat de
Heer L u s A RD I welligt buiten flaat geweest is, om de
in die gevallen bij de wet vereischte befcheiden van de
op eerie geaccrediteerde buitenlandfche Univerfiteit verkregene Doctorale waardigheid over te leggen; — ander
omdat, in het door de voornoemde Provinciale-dels,
Geneeskundige Commisfie aan hem , L U S A K D I, afgegeven diploma, als Oog- en Heelmeester, (eene promotie,
welke aan L u S A it D 1, volgens de wet , het regt verleent ,
om door het geheele Rijk als Oculist de praktijk te mogen uitoefenen , mits alleen zijn diplomas door de onder
Provinciale Geneeskundige Commisfiën, onder-fcleidn
welker re.00rt hij de genees- en heelkundige praktijk
zou wenfchen uit te oefenen, latende vifcren, en welk
diploma wij in handen gehad hebben) niet flechts geen
de minne melding gemaakt wordt van eene op eene bui
verkregene Doctorale waardigheid,-tenladfchAkmi
maar integendeel de Heer L u S A n D i in hetzelve niet
den naam van Garcon Chirurgien van Lille (R j'sfcl)
beftempeld wordt; hetgeen niet alleen in het geheel niet
(rookt met 's mans voorgewende Doctorale waardigheid,
maar daarenboven, onzes inziens, een doorfiaand blijk
oplevert van de echtheid onzer berigten. Te meer achten wij ons tot deze gevolgtrekking gercgtigd, wijl het
anders zich niet wel laat verklaren , dat cie heer L uS A R D I, een man tusfehen de 40 en 50 jaren, bij
eene geregelde medicinale vorming, in het jaar 1827,
bij het afleggen van zijn examen voor de Limburgfehe
Provinciale Geneeskundige Commisfie, nog geen anderen
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titel zou gehad hebben, dan dien van Garcon Chirurgien van Rijs/el. Wijders heeft men het voor ons lig
werkje van den Heer L U S AR D I Hechts in te-gend
zien , om zich ten voile te overtuigen, dat aan dien
Oogarts flechts eene zeer gebrekkige wetenfchappelijke
vorming ia ten deel gevallen : want niet alleen bepaalt
zich liet in deze Verhandeling bevatte nieuwe of nuttige,
behalve de naald ter vorming van den kunfligen oog
, tot ecnige befchouwingen ,-apelndogbr,
denkbeelden en hypothefen , welke in eene niet zeer
juiste orde ondereen (Iaan, en, in zoo verre zij Benig
doel treffen, of nuttige waarnemingen bevatten, door
den Heer L us A R D I uit andere fchrijvers ontleend zijn ;
zijnde b. v. door zijnen vertaler, den kundigen Rotter
Heel- en Vroedmeester VA N WA G E N I N GE,-damfchen
zeer juist aangemerkt, dat het gedeelte dezer Verhandeling, hetgeen ph) ffche en rmmetaphy/àfche waarheden ten
opfchrift voert, door L U S A R D i bijna woordelijk uit
j A N I N is nagefchreven, (voorrede, bl. VII) — maar
daarenboven blijkt het uit dezelve , op vele plaatfen ,
middagklaar, dat de fchrijver zelfs in liet ophthalmologifche vak- niet zeer au courant van de wetenfchap is.
Zoo fpreekt hij b. v. op bl. 2 van de operatie der met
cataract geborene kinderen reeds op hun tweede jaar als
van iets buitengewoons, en zegt uitdrukkelijk , dat op
dien leeftijd de meeste Heelmeesters deze operatie nog
niet durven ondernemen. Intusfchen is het een ieder ,
die geen vreemdeling is in de vorderingen der Genees
bekend,, dat onderfcheidene buiten- en binnen -kunst,
Geneeskundigen dezelve reeds vóórcenige jaren,-landfche
zelfs in een' veel vro.egcren leeftijd, verrigt hebben.
Voorts heeft men in de Verhandeling de verkieslijkfle
manier voor de operatie van de Cataracta congenita
van bl. 24. tot 30 flechts na te lezen, oni zich ten volle
te overtuigen, dat de denkbeelden van den Heer Lus A It D I nopens de líeratonyxis niet zeer opgeklaard
zijn, en dat hij noch deze operatie, noch derzelver juiste
waarde grondig kent ; gelijk hij ook hieromtrent door
II 2
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den kundigen vertaler in onderfchcidene noten wordt te
rcgt gewezen. 'Wijders zegt r. U S A R D r op bl. 64 uit
dat men nog in het onzekere is, of neen liet-drukelij,
Gene oog zal opereren, wanneer liet andere nog gezond i„ ,
en fchijnt zich in die gevallen voor de operrctie te verklaren. intusfchen bef}aat hieromtrent bij ware Oogartsen
thans geen verfchil'van opinie neer; wij houden dit punt
voor beflist, en doen het niet, omdat, zoo als zulks
dooit 's mans vertaler, b]. 64, in eerre noot, zeer jui,3t
is aangemerkt, de ondervinding leert, dat , wanneer men
het doet, zulks altijd een verward gezigt veroorzaakt,
de lijders fclleel, zien, en er dus niet bij winnen, maar
verliezen. Inderdaad , dit vraagpunt kan, in den tegen
]Iet ophthalmologifche vak -tvoi,rdgenh(lav
alleen twijfelachtig voorkomen aan zoogenaamde reizende
Oogarticn, of liever aan vreemde avonturiers, die onder
deze benaming ons Vaderland bezoeken , welke , daar niet
de eer der kunst of liet belang van den lijder, maar liet bij
hunne hoofdbedoeling uitmaakt ,-envrzamlgd
altoos gronden vinden, om voor de operatie te advifcren ,
indien namelijk de patiënt flechts genoegzaam vermogen
bezit om hunne fchraapzucht te voldoen. Eindelijk legt
de Heer I. U S AR D i, bij zijne befchrijving van de operatie van den kuníligen oogappel, geene zeer diepzinnige
Rennis in de dierlijiie• huishouding aan den dag ; terwijl
's mans vertaler heeft aangetoond, dat dc fclirIjver ziclvergist heeft , en juist liet omgekeerde van lretgeen hij op
bl. 90 beweert plaats heeft, en dat op bi. 92 het oorlpronkelijke werkje Bene , door hem , vertaler, insgelijks ver
onmogelijkheid bevat. — Iian men nu ,-betrd,vol(i
,
na dit alles wel redelijkerwijze den minben twijfel koes
dat de I Ieer L USA P. D I geene vete-nfchappelijke-tern,
opvoeding genoten treeft, maar dat hij tot de klasfe der
rondreizende operateurs behoort, welke, zoo als c.
x E L T. zegt , in hunne vroege jeugd zekere wijze van opereren aangenomen hebbende, gemeenlijk alle andere methoden veroordeelen, omdat zij die niet volgen, of zelfs
niet t:enn :r ; ja , wat nog flcrkcr is „ (en hicr-vn vei fchztfe
-
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ons deze Verhandeling een nieuw en trefiend bewijs) zelfs
niet eens de wetenfehappelijke gronden , waarop hunne
eigene handelwijze rust , behoorlijk weten uiteen te zetten ?
IIet is zoo, de I Ieer LU S AR D I heeft, op bl. 63,
een inderdaad zeer fchitterend tafereel opgehangen van het
groot aantal der door hens verrigte oogoperatiën, daar hij
ons verzekert , volgens eene optelling op zijn register
van Julij 18oa tot op het laatst van 1826, niet minder
Gan 01,4 perfonen geopereerd te hebben ; een enorm getal , voorwaar , in een tijdvak van 24 jaren , inzonderheid indien men daarbij in aanmerking neemt , dat de
beroemde Nederland/die Oculist ni E N S E r, T , wiens
praktijk zich over alle de Noordelijke provinciën , en dus
íchier over de helft van het Iioningrijk der Nederlanden ,
uitfirekt , gedurende een tijdvak van 20 jaren , van i8o6
tot 1825, Hechts 810 Cataract - operatii;n aan 548 perfuncn verrigt heeft. (Zie 's mans achtfle tafel , gevoegd
achter het Gefchiedkundig Overzigt der in Nederland
heer/diende Oogziekten.) Ongelukkig maar, dat neen , uit
hoofde van de door hem, L U S A a D I , in de Rotter
Courant van den 24 Januarij 1828 geplaatlle on--damfche
,ware en misleidende berigten omtrent de door hein aldaar
gedane oogoperati n en derzelver uitkomst, aan deze zijne
opgave zoo weinig geloof hechten kan. Immers, (het
zijn de woorden van 's mans vertaler, welken wij hier
fprekende invoeren) „ wanneer men nu deze opgaaf,
welke , wegens de nabijheid van plaats , dadelijk en da„ gclijks kon worden onderzocht, vergelijkt met die,
„ welke door den fchrijver omtrent vele vreemde en verafgelegene plaatfen gedaan wordt , wat zal men dan
„ daarvan moeten denken ? — d beau nsentir, qui vierrt
„ do loin." Zekerlijk , indien wij gemelde Rotterdam/die
berigten als een' geíchil.ten maatflaf van 's mans geloof
laten gelden , dan zou er voorwaar, bij de-wvardighe
onmogelijke verificatie van zijn register, op de 5039.,
naar zijne opgave , door hem gcoperec:r ie perfonen , een
zeer aanzienlijk rabat plaats grijpen; maar daarenboven,
geheid da; wij deze opgave als hidcrdaad waaraainig aait,
-
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nemen , dan nog zou dezelve alleen bewijzen, dat de
Heer L U s A R D I zeer vele oogen geopereerd had, doch
luttel Eirekken om het publiek met de ware uitkomst der
door hem verrigte operatin bekend te maken. Want deze
worden door L U S A R D I gerangfchikt onder twee rubrieken, namelijk I °. met goed en onvolkomen gevolg
en 2 °. mislukt , en than, de beide fekfen te zamen opgeteld zijnde , tegen elkander als 170 tot 30; doch , daar onvodkomen gevolg , naar de fpraakleer van L U S A R D i, als
niet geflaagd kan worden aangemerkt, zoo vraagt 's mans
vertaler niet rept , bij hoevelen het nebbe plaats gevonden,
gelijk ook bij hoevelen een goed gevolg , en blijft men
altoos in liet onzekere nopens den uitlag zijner operatiën. Inderdaad, men heeft flechts deze onnaauwkeurige
opgave te vergelijken met de zoo naauwkeurige , door
Dr. nz E N S E R T achter het eerfte gedeelte van het genoemde werkje geplaatfie tabellen , om uit beider gcfchriften den wetenfchappelijken man en den reizenden avonturier ten duidelijkste te herkennen. Het eenigfte dus, wat
men uit deze niet naauwkeurig genoeg gefpecificeerde opgave met zekerheid kan opmaken, is, dat, als men, bei
bij MENN SER T en bij L U S A R D I, twee rubrieken-de
aanneemt van goed en onvolkomen gevolg en mislukt , als
goede uitkomst bij den eertien veel-danefotmr
voordeeliger is dan bij den laatften : want dezelve fcaat
bij Al E N S E R T van 484 tot 64 , of van 7 tot een , en
bij L US AR DI van 170 tot 30, of van 5; tot een;
zoodat de balans van een goed gevolg aanmerkelijk aan
de zijde van onzen landgenoot overslaat.
Wat eindelijk de in dit werkje befchrcvene naald, ter
vorming van den kunstigen oogappel, en den oogbepaler betreft; ten opzigte van den laatoen behooren wij
onder die Geneeskundigen, welke doorgaans de vingers
voor den besten oogbepaler houden; doch de eerfte,
door welke de Heer I. U S A it D I met flechts één inlirument aan alle indicaties voldoet, beveelt zich zekerl k
door eenvoudigheid en doelmatigheid bijzonder aan. Ongelukkig, echter, is er zoodanige in het oog loopende
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overeenkomst tusfchcn deze naald van L U S A R D 1 en
die, welke de Italiaanfche Oogarts D 0 N E G A NA, iil
zijne Verhandeling over de vorming van de Kunstpupil, reeds in het jaar i8o9 befchreven heeft, coat de
Heer L U S A R D I zelf verpligt is dit te erkennen , en
men , niettegenfiaande zijne verzekering, dat hij er zicli
reeds van bediend hebbe, voordat hij kennis aan die Ver
kreeg, fchier in verzoeking geraken zou van te-handelig
gelooven , dat hij dezelve uit gezegde Verhandeling heeft
ontleend ; even gelijk hij, zoo als wij zagen, ten opzigte van het werkje van j A NI N , zich een letterkundigen dieff}al veroorloofde. Doch , offchoon dus hoogst
uitvinding van dit inftruituent niet aan-^varfchijnlkde
L u S A RD I, maar aan den Italiaan chen Oogarts D o N EGA N A toebehoort, zoo verfchaft echter hetzelve aan
deze Verhandeling Bene zekere blijvende waarde;" daar
dit inftrument verdient beproefd te worden in alle die gevallen, waarin men, ter vorming van den kunftigen oog
plaats van met de door Dr . ME N s 1t R T uit -apel,in
dubbele fchaar de Iridectornia te verrigten , het-gevond
raadzaam oordeelt, het zij de Iridodialyfis , liet zij de
Iridectodialyfas in het werk te ftellen; en te dezen opzigte verdient dus de Heer VA N W A G J3 r 1 N GE onzen
dank van deze Verhandeling in de Nederlasadfche taal
overgebragt te hebben.
De aangevoerde bewijzen zullen, vertrouwen wij, meer
dan genoegzaam zijn , om liet publiek van de ,niet weten
vorming van den Heer L U S A R D ï te over--fchapelijk
tuigen. Indien echter, na al het door ons in hei midden
gebragte, nog iemand hieromtrent den min[Een twijfel
mogte koesteren, zoo beroepen wij ons , ter verdere
Raving van ons gevoelen, op 's mans gedrag en wandel
in ons midden. Men herinnere zich dan het zoo pogchend
berigt, door hem, bij zijne aankomst in deze gewesten,
in de nieuwspapieren geplaatst (*); — dat niemand den
Oogarts fpreken konde , zonder alvorens een driegulden
aan 's mans koetfier betaald te hebben ; — dat de door
(`) Zie ons filengciwerk voor 1827, bl. 293,
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hem geopereerde patiënten hem altoos dc helft van het geldt
vooruit betalen moesten; — dat zulks insgelijks plaats
had ten aanzien van de aan oogkwalen en blindheid lij
welke ook allen de helft te voren betalen-denprfo,
moesten, en dat deze helft Bene vrij aanmerkelijke fom
i edroeg. WVij voegen hierbij , dat , de Heer L U S A R D I
van Herren I3urgemeesteren der heden Rotterdam en
's Gravenhage de vrijheid bekomen hebbende, om voor
de door hem gratis geopereerde arme ooglijders uit de
Stads - apotheken de benoodigde uit- en inwendige genees
te fchrijven, wij in de gelegenheid geweest-midelnop
zijn, om onderfcheidene geneeskundige voorfchriften van
hem onder 't oog te krijgen ; omtrent liet al of niet doel
welke vo.orfchriften wij het liefst zwijgen-matigevn
zullen, en ons bepalen met liet publiek te verzekeren,
dat, om den zachttien term hieromtrent te bezigen, de kennis der geneesmiddelen van den Heer L U S A R D I insgelijks nog veel te wenfchen overlaat, en over het geheel
pp een' zeer lagen trap Ilaat. — Overigens is het algemeen bekend, dat cie Heer L U s A R n i de operatie ter
-vorming van de kunstpupil niet, zoo als hij die be{chrijft,
per core eam, maar per; cleroticam en per iridodial} fan verrit; dat onder he verrigten dier operatién de patiënten
doorgaans zeer hevige pijn leden, fomtijds flaauw vielen
en het op de zenuwen kregen; dat, ter voorkoming der te
vreezen Iritir, de an fiphlogistifche kuur in derzelver voll}en
omvang, gepaard niet de hongerkuur, door hem zon
bij alle zijne patiënten werden in het werk-deronfchi
geheld; zoodat, ofschoon de flotfom van de door den
IIeer L U S R D i íái Nederland verrigte operatiën juist
niet zeer gelukkig is uitgevallen, zijne patiënten echter
allen eene zeer aanmerkelijke verligting van goed en bloed
ondervonden hebben. En deze man ,-incredibile fere est,
ondervindt in het Vaderland van een' nr r N s E R T, A NSIAU$, ONSENOORT, LOGGER,IIAAN,en van
een aantal andere bekwame Genees- en Heelkundigen , die het
op /atlialmolo;ifc•he vak , het zij geheel of gedeeltelijk, we,ï „!nfchappcl ijk en niet zonder roem uitoefenen , niet ilcyllts
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van particulieren, maar ook van onderfcheidene autoriteiten, ja — laten wij de waarheid niet ontveinzen —
van fommige Genees- en Heelkundigen, eene bijzondere
befcherming en onderfteuning !! ! — Och, mogten mijne landgenooten, door dit door mij met levendige kleuren, doch naar
waarheid , gefelietst tafereel , lecren , om voortaan niet meer
zoo ligtelijk, niet flechts hun geld, maar ook hun bloed
veil te geven aan rondreizende avonturiers , onder welke
benaming deze zich ook mogen voordoen! dan zonde Recenfent zijne moeite dubbel beloond achten; befluitende hij
deze recenfie met de volgende woorden : Non tali auxilio a
nec operatoribus istis nostra in Patria ars falutifera eget,

Specimen medicum de Dentitione fana et tnorbofa , quod —
pro gradu doctoratus in Acad. Rheno - Trajectina publico
et folemni examini fubmittjt j. v AN L I1. ,EL. F. , Riaeno-.
T,•ajectinus , die XVI Decembris 1828. 8vo. pp. VIII, 120,
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eze Disfertatie fchijnt hoofdzakelijk te zijn opgeteld met
het doel, om W 1 C ii M A N N's gevoelen te bel}rijden, dat de
dentitie , omdat zij eene natuurlijke ontwikkeling is , nooit
eene ziekte daarltelt. Het is zeker, dat de tandjes der kleinen al eene zeer ruime vrijplaats waren, waarin de onkunde
van Medicasters zich verbergen kon. Maar, als men begint
te theoretiferen , gaat men ligt te ver. Wi CH M A N N, echter, zal íteeds de eer behouden van het eerst tegen het heer.
fchend vooroordeel moedig te zijn opgetreden. Ons komt hcvoor, dat men op de geheele ontwikkeling letten moet, zonder daarom de tanden geheel over het ho fd te zien.
Wat nu deze Verhandeling betreft, dezelve verdient onder
de goede Disfertatiën geteld te worden. Het eerfie Hoofd
handelt over het regelmatig tandenkrijgen (de dentitione-Quk
Tana). Het anatomifche vindt men hier goed bijeen ; maar
hoe in dit gedeelte eene § gevonden kan worden over de
onregelmatige afwijkingen in de vorming en ontwikkeling der
tanden, (p. 47—$3) begrijpen wij niet , daar dit punt blijk.
baar bij het tweede floofdfluk behoorde behandeld te worden , hetwelk de ziekelijke dent/tie ten onderwerp heeft. —
Vij hadden in de aanhaling der Schrijvers gaarne wat meer
keuze gezien. Journaallectuur en een Dictiofinaii"e de-der
Alédicine zien wij niet gaarne naast rei 0 R G .t G N r en S T 0 L L.
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d'ezflag van de Cornnsisfae tot onderfi<euning van per/onen of
huisgezinnen, ten gevolge der beer /diende Ziekte onverwogend zijnde, en welke door geene Diaconie bedeeld worden,
te Groningen. Aldaar, b ij J. Oomkens. 1828. In gr. 8vo.
I15 Bl.f I -.
\aarfchijnlijk zou Recenfent dit boekje niet gelezen heb
wanneer het niet aan de Redactie van dit Tijdfchrifc-ben,
ware toegezonden. Hij verklaart intusfchen volmondig, zei
aangenamer lectuur gehad te hebben. De orde , wel -den
weldadige handelingen volgens dit-kedComislnhar
Verflag heeft in acht genomen fchijnt ook de pen befluurd
te hebben van hein, waaraan zij de opflelling van hetzelve
heeft toebetrouwd. Als bijdrage tot de gefchiedenis der Volks
als Volksramp befchouwd , hebben deze bladen Gene-ziekt,
gewis tige waarde ; terwijl zij tevens een aandoenlijk voorbeeld geven van de heerlijke werking der weldadigheid, wel
zij onze Natie ter eere gezegd, teregt-kemn,ht
Volksdeugd heeten mag. Verblijdend zijn de bewijzen van
die deugd voor den mensch en voor den Christen, en 'iij
denkt er bij: zulke deugden kweekt het gezegend Christen(loin alleen ! Met dankbaar gevoel , inwoner van dit goede
land te zijn, legde Recenfent dit voortreffelijk Verflag nit
de handen.

Yrjmoedige Gedachte» op het Rapport aan Z. M. den Koning,
uitgebragt door de Commisfie tot onderzoek der beste Rivier ; door C. n E it E E R, Ingenieur van den Watera
gat. lllet eene Kaart. Te Dordrecht, b ij Blusfé en van
Braam. 1828. In gr. 8vo. 141 BI. f 1 - 80.

fleidingen

r zijn in de Iaat(te jaren, door den drang der omflandigE
lieden en ten gevolge der meer gevorderde wetenfcllappen,
zoo vele theoretifclie en proefondervindelijke werken over den
waterliaat onzer vier noordelijke hoofdrivieren gefchreven en
bewerkfielligd,dat het tijdflip eerlang geboren fchijnt, waarin,
met meer volledige kennis van zaken , een alomvattend ontwerp kan gevormd worden. En, vermits reeds eene tweede
Commisfie van Z. M. werkzaam is, om een dergelijk ontwerp
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final voor te faan, is liet meer dan ooit de pligt van elk
vaderlandlievend ingezeten, naar vermogen het zijne bij te
dragen, ten einde bij eene zoo Inoeijelijke raak de behulpzame hand te bieden. Wij moeten den Heere DE BEER dus
dank weten , dat ook hij eene zoo belangrijke bijdrage heeft
geleverd. Daarin ligt opzigtelijk onze benedenrivieren, de
Maas, ijler „i ede en Blesbosc,lt, eene kennis van zaken opgefloten , welke zeldzaam zoo oorfpronkelijk wordt aangetroffen;
offchoon de Schrijver, minder, naar het fchijnt, met de hovenrivieren bekend , alle bezwaren in de hem bekende vakken
weet op te fommen , zonder die der overigen genoegzaam te
waardigen. Indien de Waterflaat nooit zonder nadeel van eeni.
gen ],an werken , moeten de bezwaren der verfchillende ge
toch onpartijdig overwogen worden, alvorens te be--westn
fluiten, hoedanig de meesten ten laste van de minstmogelijken duurzaam te helpen zijn. Daarbij leveren de vrff moedige
Cedac,'zten veelvuldige zaken, welke zelfs in geen middelbaar
verband met het ontwerp der Commisfie (laan , offchoon zoo
zelfdenkend, en zoodanig uit den aard der waterbouwkunde
geput, dat zij foms nieuwe bronnen voor de kennis onzer
rivieren openen.
Dan, volgen wij het werk zelve, zoo vinden wij, (I) in
eenen zakelijken, maar zeer tiroeven Bijl , eene gedeeltelijke
beredeneerde gefehiedenis van de Rhin- wateren in onze gewesten , waarbij met veel klem , en op eene treffende wijze,
wordt aangetoond, welk eenen verbazenden invloed het doorbreken van de landengre tusfchen Calais er, Douvres, de Ctnsbri,rche vloed genaamd, op deze landen uitoefende. De Schrijver betoogt, hoe liet water, dat vroeger uit den dtlantifchen
Oceaan tusfchen Schotland en IJsland wel Zoo uren ver door
de Noordzee naar de monden van den Rhin moest ítroomen , veroorzaakte , dat de fpringtijen toen zeer gering waren ; terwijl zij daarna , hechts 4o uren ver regtftreeks door
het Kanaal komende , wel 5 ellen hooger werden , en alleen
daardoor gewesten overftroolnden, die eerst in latere eeuwen,
door de afgevoerde rivierflibben, gedeeltelijk weder bewoon
werden.
-bar
Vóór dien vloed liepen eb en vloed geregeld op en af;
thans ontmoeten zich de wateren der beide zeeën, íluwen
zich op, en veroorzaken eenen hoogeren fland. Diezelfde doorbraak is tevens oorzaak, dat de noordelijke monden gelladig
in vermogen verminderden , en de Waal fleeds grooter werd;
,
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omdat de ebbe, die vroeger naar Sc,'zotland afliep, thans
omgekeerd naar liet Kanaal flroomt. Want, de monden van
de Maas het ontmoetingspunt voor de noordfche en ut/anti.
/the wateren zijnde, moesten de noordelijk gelegene monden
(ten gevolge der opfluwing) trager lozen, dan de zuidelijke ,
welke een' onmiddellijken trek door het Kanaal naar de lager
a;loopende lItlantifc,ze zee verkregen.
Vele opmerkelijke bijzonderheden zijn hierbij aangeteekend;
gelijk de vruchtbare kleibodem van het Haarlemmermeer en
andere overiIroomde landen, boomhammen , twee ellen diep
langs de boorden van den dinffel gevonden , epz, te lang on
alle op te fommen,
Op dit alles moet intusfchen aangemerkt worden, dat d.e
zee, ten gevolge van de aantrekkingskracht der Maan, een
beweegbaar bolvormig vlak vormt, waardoor de hoogere
vloeden in het Kanaal door even lage ebben opgevolgd vorden, zoodat de gemiddelde fland dezelfde blijft. De boring
der twee elkander ontmoetende itxoomen kan de vloeden dus
honger doen oploopen; snaar bij de ebbe loopt het water dan
ook weder langs twee firoomen af. Ook haat zulks in ftrijd met
ht vermeerderde vermogen der zuidelijke monden, vermits
de ítuwing en verzandingen der hoogere vloeden , welke door
het Kanaal komen , -het flerkst op de naastbijzijnde uitwateringen moeten werken, terwijl de monden, ten noorden van
Iet ontmoetingspunt , hieraan door den grooteren aftand en
de lagere Noordzee - vloeden juist minder onderhevig inoesteu zijn. De ondervinding laat dit echter vooralsnog in 't
onzekere , en men kan niet wel beweren, dat de flerker werkende getijen alleen door fchuring en diephouden in haat zijn,
naar evenredigheid meer vermogen aan de zuideiijke monden,
dan aan de noordelijke, te geven.
Het is bovendien bekend, dat de westelijke flrekking mede
aan kunstmatige werken, als het Bij/and/the Kanaal, het
Kanaal van Pannerden en eenige hoofden, die de verhouding
tusfchen de verfchillende takken daarfiellen, toe te fchrijven
is , en dat doorbraken bij Xanten die trekking buiten alle ver
bevorderen.
-houding
Wanneer men de bewijsgronden vin den Heer na BEER
(bl. i6 en volg.) aangaande de oorzaken der opfibbingen
bij die van den Heer S WARTS (in deszelfs Verhandeling over
liet 1J) voegt, dan zal men voortaan wel als bewezen mogen
aannemen , dat de opflibbingen der uitwateringen ,hier te laude, nooit duur groud(loiTen uit zee veroorzaakt worden.
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(Bi. 23.) Dat de ingedijkte landen vóór de uitvinding (ter
watermolens konden lozen, bewijst, dat de gemiddelde fland
van den waterfpiegel zelfs toen nog niet zeer hoog was. Eerst
door de gefladig voortwerkende opflibbingen, die in niet het
minfle verband (laan met den Cimbrifclien vloed, werd de waterfpiegel allengskens zoodanig verhoogd, dat kunstmatige Iozingsmiddelen noodzakelijk werden.
II. Min gelukkig fch-ijnt DE BEER mij foms te zijn in
eenige toepasingen van gezegde grondflellingen. Dat b. v.
de oude lblerwede (bl. 49, 50 ) in 5822 dubbel zoo veel
water voor Dordrecht bragt als in 1804 , bewijst evenzeer do
noodzakelijkheid, om door een afgefloten rivierbed eindelijk
de noodige fchuring te bewerken , de verzinkingen eener te
groote uisgetfirektheid te beletten, en dusdoende de fcheepvaa7t
te verbeteren, als het eene toenemende helling naar het noorderdiep bewijst. Dat eene nieuwe Merwede de rampen niet
afkeert, indien de rivier zich honger zet, gelijk in 1827
bij Ochten , is ten deele waar; offchoon meerdere diepte , in
allen gevalle, de beneden-distrikten beveiligt, dewijl de Come
missie hoogerop andere voorkeeringen neemt. Bovendien Reit
DE BEER opzigtelijk de Gelder/the vallei een plan voor, dat
gedeeltelijk hetzelfde bezwaar heeft. Een projekt van vera
betering moet zich over het geheel uitlirekken, en niet alleen
over de uitwateringen. Deze kunnen open en het water aldaar laag zijn, terwijl de bovend-ijken door ijsdamtnen, doo=..
breken of overloopen.
Bij het opfommen van eenige bezwaren (bl. 8o) tegen het
ontwerpen van lagere dijken of overlaten , had de Schrijver
mogen voegen , dat dezélve door ringdijken , terpen en den
hoogeren grondflag der voortaan te bouwene huizen voor een
groot gedeelte uit den weg geruimd worden; terwijl de bloot
landen alsdan , door de affchafhng der zware polder--gei:ld
en dijkslasten , gedeeltelijk met de ledige hand, err dus zone
der bezwaar voor iemand , Bene natuurlijke fchavergocding
zouden verkrijgen.
(BI. 75) En overlaat door de lage vijf Heerenlanden komt
echter ook mij zoo ondoelmatig en verderfelijk voor , dat ik
liever al die landen onteigende , er de dijken om wegnam , en
dezelve aan de golven prijs gaf, ten einde eene fterke alleding aan de andere distrikten te geven; tot dat deze tandem
na verloop van tijden, door opflibbingen, met meer voordce,s
weder vruchtbaar konden gemaakt worden.
Plet inkelderen van lage landen , (bl. 77) die het nut darn
-
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opflibbingen derven, en waar de overhroommgen desniettegenflaande nu en dan alles vernielen , komt mij , in weerwil der
kunstmatige middelen van aftapping, (als door (loom of anderzins) hoogst verkeerd voor; doch wil ik zulks geenszins ten
opzigte van die binnenlandfche polders gezegd hebben , wel.
ke, gelijk het Haarlerrmerineer, niet gettadig van de rivieren afhangen; want het is proefondervindelijk waar, dat zulke
aanzienlijke meren door golflag enz. gedurig in grootte en
vermogen toenemen, dat geene kunstmiddelen daartegen hielpen , en zij dus eindelijk alles zouden bedwingen , indien zij
niet volkomen bedwongen werden. In allen gevalle (bi. 8o)
moest het Gouvernement hier tusfchenbeiden komen.
III. Eindelijk fielt D F. L EE R zelf een plan voor , hetwelk
eene wijziging van het vroeger door R EDELIJ It H EI D ontworpene is; namelijk, om alle overtollige TL'aal- en Rhijn- wateren door de Gelderfche vallei naar de Zuiderzee te brengen.
Het hooge tVaal-water zou , door middel van een' overlaat
boven 11/en , tusfchen leidijken tegenover Wageningen in den
Neder -Rkijn worden gebragt, en van hier met het eigen
Rhijn.water op dezelfde wijze tusfehen leidijken naar Bunfchoten in zee. Er is geen twijfel, of dit plan verdient eene
rijpe overweging, omdat het fterke verval de afleiding veelvermogend maakt , en de Lekken-dijken beneden, even als de
hooge landen bovenwaarts, daardoor verligt worden. Dan,
terwijl eenige door de. Commisfie in het Rapport tegen deze
vallei geopperde bezwaren niet weérlegd zijn, meen ik nog
andere te hebben, welke even zeer in aanmerking komen.
Het moet vooreerst eenige verwondering baren, dat DE BEER
zich zoo vele vruchtdragende moeite geeft, om te betoogen,
dat de Cimbrifche vloed eene meer westelijke íirekking aan
onze rivieren gaf; terwijl de geprojecteerde overlaat daarentegen ftrekt, om het water weder meer noordwaarts te leiden.
(BI. 91.) Om het plan eeuwen later nog voldoende te maken, zonder veelvuldige veranderingen te behoeven, zoude
men de blijvende rivierbedden , even als de ingeflotene overlaten, tegen de gefladige opflibbingen moeten kuunen beveiligen ,
hetwelk onmogelijk is; zoodat vermogen en verhooging van
den waterfpiegel in eene omgekeerde rede zullen voorzwerken.
Wel zal de grondlag nooit volkomen zoo hoog als de kruinen
der overlaten kunnen verhoogen, omdat alsdan het water
achter den overlaat zelven gefluit wordt en de fchuring nooit
geheel ophoudt; maar liet doel gaat alsdan zonder nieuwe
uitdiepingen grootendeels verloren.
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(El. 9g.) Indien de Bunfchoter zeedijk a ellen verlaagd
wordt, en dus Hechts i el boven de gewone vloeden blijft ,
dan zal het zeewater zoo dikwijls over denzelven heenloopen, dat de benedenlanden, tusfchen de leidijken gelegen,
veel in waarde zullen moeten verliezen ; waarbij nog komt ,
dat de binnen- en buiten . dozeringen van den verlaagden Bunfcírater dijk alsdan eene gelijk zachte glooijing zullen vereifchen.
Dat het verval van de vallei circa 6 3 ellen op 7 uren gaans
bedraagt, is zeker aanzienlijk; maar de overlaat door de Betencce heeft geenszins dit voordeel , en de vallei zelve heeft,
even als alle onze rivierbedden, eene convexe gedaante,
zoodat het verval , boven veel grooter dan beneden zijnde ,
(ten gevolge van den zandigen grond) boven eenigermate de
uitwerking van een' bergftroom zal hebben; terwijl het, eerst
beneden door den zeedijk opge(tuwd wordende, juist daar do
meeste der ftofen zal laten bezakken, en dus dubbel nadee.
lige opflibbingen zal berokkenen. Veroorzaken deze en andere redenen een minder vermogen, dan wil DE BE E R den overlaat nog meer verlagen , waardoor die landen bijna alle waar.
cie moesten verliezen, en de overlaat welligt dra een aanhou
rivierbed zou worden. Overigens is het verval , in ver.-den
gelijking met dat van den I js/el, nog veel grooter, omdat
ook hier de gewone verkeerdheid bellaat, bij die rivier Hechts
den afpand van den Kijfivxard naar de Paardeboer te berekenen, offchoon de eenige juiste meting eener rivier die gene is, welke over het flroombed gefchiedt. Immers kan men
zich hier niet gronden op ontwerpen van denkbeeldige rigtin.
gen, wier uitvoering en gewaande uitwerking hoogst onzeker
zijn. Eerst nadat kronkels zijn weggenomen, kan men
den korteren affland in aanmerking nemen. Het fchijnt in,tusfchen reeds uitgemaakt, dat de hoogte of geaardheid der
gronden zulks , gelijk bij
niet overal mogelijk maakt.
— Dat het ftremmen der communication bij hoog water '-•an
verholpen worden, is te wenfchen ; maar het is jammer, dat
de middelen daartoe niet worden opgegeven ; als b. v. pon
zonder ijsgang bijna voldoende zijn. Overigens is-ten,di
l:i.er de vraag niet, of dijkbreuken niet verderfelijker zijn dan
het ftremmen der communicatiën; maar de vraag is , gene tegen te gaan en deze te behouden. Er is meer aan gelegen,
dan de Schrijver fclujnt te vermoeden, on zulke belangrijke
wegen vaak langdnrig en in alle jaargetijden afgefloten te
zien.
,
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Het grootffte bezwaar intusfchen , hetwelk , mijns inziens ,
in dit plan ligt opgefloten , is de te lage uitwerking van hetzelve. Immers zagen wij, dat de zwaarfte doorbraken van
de boven - Rh jn - dijken zelve niet in haat waren , een' der
riviertakken genoegzaam te ontlasten ; wat zal dan een over
laat, zeven uren beneden het fcheidingspunt, op 4 a 5 ellen
lager boven Amflerdamsch peil, gelegen, voor de Waal, Rhin
en IJsfel, boven Wageningen en Hien, kunnen baten? En
het zijn juist de ijsverftoppingen , welke onze rivieren zoo
bijzonder gevaarlijk maken. De eenige heilzame uitwerking
ware voor de Lek en beneden -distrikten; zoodat de lieer
DE BEER wel had dienen te betoogen , dat , hetgeen de Commisfie ten behoeve dezer gewesten aanraadt , onvoldoende of
fchadelijk is. DE B E n R maakt daarvan wel eenig gewag,
maar niet zamenhangend en niet alomvattend.
Om bovengezegde zwarigheid opzigtelijk den Rlrn eenigzins tegen te gaan, werd wel de overlaat door de Betuwe
ontworpen; maar bij ijsverfloppingen, die zoo wel kort boven de Greb-als in het Pannerdenfche Kanaal kunnen plaats
-vinden, zal het water eerst het geheele verfchil van peil van
het fcheidingspunt tot aan de ijsverflopping, dat is in eenige
gevallen tot . ellen , moeten opgelluwd worden s alvorens meer
uitfluitend op de Daal te kunnen overhorren; zoodat de
Rk n- dijken kunnen overloopen, vóór dat de gewenschte
uitwerking te weeg gebragt wordt. Doorbraken in de Betuwe
boven Hien en de Greb zullen alsdan bovendien her water,
zonder middel tot lozing, tegen de leidijken opduwen, en dus
allernoodlottigst voor deze Eireken zijn; ja de overlaat zelf
zal nog medewerken , om het zetten van ijsdammen fpoedi_
ger te bewerken. Dit (laaft mogelijk het vroeger gezegde,
dat de Schrijver de meeste kunde van de benedenrivieren
heeft.
IJsverfloppingen hangen niet alleen van het verval af, (bl.
99) maar evenzeer van bijoorzaken ; als zandplaten, kronkels,
kribben, kaden, enz. Is de droom aanhoudend fnel, dan
vernietigt hij deze zwarigheden door eigen vermogen; maar,
vermits de vermeerderde fnelheid flechts tijdens het kortltondige werken van den overlaat zal plaats hebben, blijven die
bezwaren veelal beflaan. Daarbij zal het water door den gedeeltelijken aanvoer flechts tot eene zekere laagte achter de
ijsdammen kunnen vallen; dewijl de ondervinding ongeluk
leerde , dat deze tegen den hoogíten aandrang vair-kigerwjz
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boven beftand bleven. Het is ook te verwonderen , dat nit
B EE R van de waarfchijnlijkheid niet gewaagt, dat ijsdammen
op, of liever kort boven den overlaat zelven, dezen fomwijlen
gedeeltelijk zullen fluiten, en dat hij althans tegen het eerste ,
hoewel meer zeldzame geval geene behoedmiddelen ,als wilgen ,
heiwerk, enz. opgeeft. Moet de overlaat ,bij ijsverstoppingen
in den Rhijn, het onverdeelde water door de Betuwe lozen,
dan dient hij hetzelfde vermogen als die bij de Greb te heb
niet de berekende, welke hechts het gewone hooge-ben,
water in aanflag neemt. De Waal, die reeds op zichzelve
de meestvermogende tak is, en dit nog meer door doorbraken
bij Xanten wordt, heeft in het geval der bovengezegde ijs
meer water te lozen, dan zulks, door de lage--veriopng
re werking van de Lek, welligt ooit met de Gelderfche vallei zal plaats vinden.
(BI. 107.) De aanmerking , dat kommen fpoedig gevuld
zijn en dan niets meer baten, is veelal waar, even als dat
zijdelingfche aftappingen weinig afdoen, indien zij het water
niet langs een' anderen weg naar zee afvoeren; maar dat zij
fomwijlen nuttig zijn ,bewijzen toch de doorbraken van 1 75 1
bij het Beufichemfche- veer, van 1755 In de Marsch bij Rheeven, in 1795 aan het (poel; des te meer zullen zij dus
helpen , wanneer zij zich niet over kleine polders: uitttrekken, maar , even als het Lac fl'Iaris in Egypte, bier de
geheele Betuwe beflaan. Immers werkt de Rhin zeldzaam
onafgebroken met zijne grootfie kracht gedurende 9 etmalen;
doch, indien zulks gebeurt,wordt het water geenszins alleen
in de kom ingeloten , maar vermeerdert de lozing door de
monden , naarmate de Rand hooger is., Bovendien ware deze
zwarighèid mogelijk te overwinnen, indien men het zuidelijke
gedeelte der Linge-, .dikel-, Baazé- enz. dijken in eene westelijke ftrekking naar Hardinxveld toe verlegde, wijl de Betuwe alsdan niet meer, zoo als tegenwoordig, een zak zoude
zijn, die beneden zoo noodlottig gefloten is, maar naar ver:
houding van den toevoer zoude kunnen lozen.
De berekening der kosten (bl. Ito—I15) fchijnt mij tamelijk
willekeurig opgemaakt te zijn, zoodat de aankoop der goede
rekening wordt gebragt en weder.gefchrapt, alsof-renopd
de zekerheid van 's winters en de groote mogelijkheid van
's zomers te verdrinken hen niet, in weerwil der opflibbingen ten gevolge der zandachtige gedeelten van de Gelder/the
vallei, in waarde zoude doen verminderen. Voor de opper.
I
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vlakte der leidijken en het uitgraven der verdere gronden tot het
vinden van fpecie wordt niets gerekend. Voor het onteigenen
van gronden worden billijkerwijze zelfs dan hooge prijzen
gefteld, wanneer dezelve niet voor fmalle flrooken, maar
voor uitgeftrekte flukken plaats vindt ; terwijl men hier Hechts
f 350 per bunder rekent, offchoon foms wel f150 voor lage
heidegronden wordt betaald , en de goede gronden tusfchen
Amersfoord en Nijkerk mede onder die gemiddelde waarde begrepen zijn. Voor het bezoden wordt niets gerekend. Voor
het lozen der Linge-wateren , tijdens het werken van den overlaat in de Betuwe, fchijnt niet gezorgd te zijn, offchoon de
in- en uitlaat -fluizen alsdan niet kunnen werken. Ook wordt
niet gezegd , hoedanig de Linge bij laag water door den overlaat zou loopen. Eene grondpomp van boo ellen lengte ,
buiten bogt en inlaat, is zeker uitvoerbaar, maar kostbaar
en niet berekend. Voor de buitengewone uitgaven , waarvoor
gewoonlijk jo pCt. en dus f 1,300,000 had dienen geheld te
worden, rekent men hier circa 2 pCt. of, f 50,000. Voor het
openhouden der gemeenfchappen wordt niets gefield. Eindelijk wordt niet in rekening gebragt het bezwaar van overflrooming van de Betuwe bovenwaarts ; offchoon het water
aldaar, zonder middelen van lozing, tegen de leidijken zal
opftuwen. In één woord, het komt mij voor, dat., indien
het plan ten uitvoer werd gebragt, de kosten geheel anders
dan de berekende zouden uitvallen.
Een zoo bekwaam Ingenieur, als de Heer DE BEER ontegenzeggelijk is, moest de noodzakelijkheid (bl. 119) inzien, eindelijk van alomvattende plans uit te gaan. Ook befchouwt hij, mijns inziens, het geven eener regelmatigere
rigting door het wegnemen van kronkels enz. uit het ware
oogpunt. Het is herhaald gezegd , dat de firoombanen niet
alleen voor eene geregelde affirooming , maar tevens ter bevordering van feheepvaarc en koophand 1 moesten ingerigt of
behouden worden ; en men heeft dit doel door negatieve
werkzaamheid zoeken te bereiken , door de kronkelingen te laten
beftaan , om niet de uitwerking van berg(troomen te verkrij.
gen , die nu eens, met onweérftaanbare kracht, alle beletfelen vernietigen , en dan weder tot het laagfie peil afloopen.
Hoe nadeelig dit wezenlijk in berglanden moge wezen , zoo
weinig acht ik het mogelijk, dat eene dergelijke uitwerking
ooit bij ons , door eenig kunstmatig aangebragt middel , kan
ontftaan , omdat eene rivier naar mate van hare kracht buiten
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ons bereik geraakt ; terw ijl de natuur alom aantoont , dat de
meest belemmerende bogten juist dáár blijven beflaan of ver
waar de verminderde firoomfnelheid geen vermogen-ergn,
heeft, om eene kortere baan te vormen. Het verlies van water wordt bovendien ruim vergoed door de flerkere fchuring ,
welke daarbij plaats vindt , daar eene meer regelmatige en
minder willekeurige rigting minder zandplaten zal veroorzaken, en de ítoffen zoo veel lager zal afvoeren, dat zij zich
van zelve , of door hulp van de getijen , in zee verliezen.
Niets heilzamers zou er voor onze rivieren kunnen ondernomen worden , omdat hare convexe gedaante thans he meeste
verval op de bovenrivieren te weeg brengt, waar, algemeen
gefproken , mindere nadeelige bogten zijn, en deze veelal ver
naar mate het mindere verval meerdere kracht-merdn,
van tegenfland aan den grond geeft , en het water dwingt,
de toevallige oneffenheden van den bodem te volgen. —Minder eeniiemmig ben ik met D E BEER, (bl Ito) wanneer hij
onbepaalde opruimingen op alle buitenwaarden wil hebben.
Die langs de Lek , in de vorige eeuw , en langs den .Jsfel,
in 18o9, bewijzen er het nuttelooze van. Het is immers bekend, dat de dijken op zeer verfchillende afftanden vaneen liggen ; dat de buitenwaarden zeer ongelijk hoog zijn , en het
verval zeer onregelmatig is. De opruimingen moeten dus alleen naar die gronduiagen gefchieden, en naar verhouding van
de plaatfelijke behoeften werken ; in dier voege b. v., dat
bij fcháardijken , hoogen grond en weinig verval , alle zwarigheden hoegenaamd weggeruimd en de hooge gronden afgegraven worden ; terwijl bij uitgeftrekte, lage uiterwaarden en
fierk verval de aanwasfen, platen, kaden enz. onder toezigt
moesten behouden blijven. Zelfs zou ik de bekadingen, veerdammen enz. niet onvoorwaardelijk laten wegnemen, omdat
er omítandigheden zijn, waarin zelfs ijsdammen op ruime
plaatfen, in gevaarlijke oogenblikken, de geregelde lozing
meer bevorderen dan benadeelen. Hoe gelijkmatiger eene rivier vliet, des te minder gevaren zijn er te duchten, en des
te voordeeliger voor de fcheepvaart.
(Bl. 117.) Het voorilel , om de rivieren eene meer gelijkmatige breedte te geven, is, wegens de daardoor bevorderde
uirfchuring, even voordeelig voor de waterlozing als fcheepvaart. Het vermogen moet daarbij natuurlijk overal evenredig
aan de verfchillende Randen zijn. Men zou de firoombanen
door kaden en kribben voordeelig binnen een enger bed kunIz
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ren fluiten , zonder daardoor den afvoer bij hooge Elanden te
belemmeren. Iiet affluiten van de Noord (bl. 126) en het
beteugelen van het Sluis/die diep, tot meerdere uitfchuring
fchijnt mij voldingend en met de noodige voorzigtigheid voor- ,
gelleld, gelijk al hetgeen de Schrijver ter verbetering van de
fcheepvaart op de benedenrivieren zegt.
Bij refumtie fchijnt de Heer DE BEER, opzigtelijk vele
gronddenkbeelden, met de eerfte Commisfe overeen te flemmen, maar In de middelen van uitvoering en in de gevolg
-treking
meestal van dezelve te verfchillen.
Het werk verdient niet alleen gelezen , maar rijpelijk overwogen te worden, dewijl er, buiten het aangehaalde en liet
bekende, tot dusverre minbekende zaken in voorkomen ,
welke nieuw licht verfpreiden en uit de natuur zelve geput zijn.
De Kaart is niets dan eene ruwe fchets, om het ontwerp
der Celderfche vallei eenigzins tastbaar te maken.
Nog meen ik te moeten opmerken, dat men, tot regt ver-(land der zaak, daarbij moet lezen de twee bondige werken
van Dr. S WA R T S, te weten de boven aangehaalde Verhandeling over het II, en de gefehied- en natuurkundige overwegingen betrekkelijk onze rivieren. Daarin ligt eene kràcht var,
redenering, eene zakelijkheid, en een zoodanig verband in de•
oordeelkundige befchouwing van onzen Waterbaat opgefloten ,.
dat die twee werkjes ontegenzeggelijk tot de voortreffelijk[le•
bijdragen over de kennis onzer rivieren behooren.
S. 0.
Brieven over Engeland. Uit het Fransch van den Baron V A N
S T A E E. Met Aanmerkingen van Prof. 11. W. T IJ D E M A M.
Te Dordrecht, b ij J. de Vos en Comp. 1827. In gr. 8,'o.
34 0 Bl,f2-9o.
i r is over Engeland, federt WENDEBORN en ARC

x EN

z tot op onze dagen, veel, zeer veel gefchreven. De
lezer zou dus kunnen denken , dat hij hier Hechts het getal
dier duizend en ééne gewone reisbefchrijvingen over datéénige land zou zien vermeerderen, indien niet de naam van den
waardigen Zoon der Schrijffler van Corinna en Duitschland
hein ten waarborg ftrekte, van hier toch niets geheel dage.
lijks te zullen vinden. En inderdaad, de reiziger, in plaat
ran ontmoetingen , reisanecdoten , honderdmaal gezegde b;j,.
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zanderheden wegens Loden, de £abrijkileden enz. te herhalen , heeft slechts één oogpunt gekozen, en daaruit dan
ook zijn onderwerp bel endig befchouwd; — het is, Enge
als confitntioneel land; dat is, de invloed der Engel--land
fche wetten en fiaatsregeling op de alge:neene denkwijze en de
behandeling van zaken. Ilet is waar, in vele bijzonderheden
is dit niet aangetoond. De Schrijver kiest Benige punten uit ;
zoo als de wetten over de verdeeling der eigendommen, de
verhouding van het li-istocratifche tot het Democratifce grondbellanddeel der Conl}itutie , de inrigting der dagbladen , de
openbare bijeenkomílen van het Parlement en deszelfs inwendige gefteldheid, vooral die van de Kamer der Gemeenten,
waaromtrent de Schrijver, wat de reglementaire vormen betreft , tot in kleine bijzonderheden treedt. Men ziet, er is nog
veel , veel meer , ook zelfs van de zijde , van welke onze
Schrijver Brittanje befchouwt, daarover te zeggen. Maar hij
heeft zich bepaald om te doen zien , dat Engeland het land
der contrasten is , en dat zelfs eene volkomen logifche gevoigtrekking uit gegevene daadzaken hier fluiten zou op de
inwendige levenskracht des Volks , die zich boven de mechainifche wetten van beflaan , welke elders de Staten regeren, verheft, en den berekenaar, die naar deze, zuiver flati:tisch , te werk gaat , teleurstelt. — Deze levenskrachit
voor te dellen; hoe zij het geheele Engel/die ilaatsligchaam,
en zelfs verouderde vormen, bezielt ; hoe zij den eerbied
voor de oude 4ristocratie met alle de regten des Volks in
de Democratie vereenigt; hoe zij Engeland, in fpijt der haat kunde van het Ministerie, tot de fchuilplaats der verdrukten, die elders geene toevlugt hebben , verheft ; (eens wis
dit Nederland!) hoe zij de raadplegingen van 's lands Hooge
Vergaderingen zoo wel, als die der vele vereenigingen van
burgers ter handhaving hunner flaatkundige regten , doordringt ; hoe zij, hetgeen de vrijheid belemmert, door onder
openbare bekendmaking, en de kracht-lingemd ,
van het algemeene gevoelen, weet uit den weg te ruimen :
— dit is eigenlijk het doel van dit werk. De Baron is ge
gelaagd , in hetgeen hij veelal zelf heeft gezien en bij.-lukig
gewoond op eene onderhoudende wijze voor te ítellen en met
belangrijke aanmerkingen te doorvlechten; maar men moet,
bij eene oplettende doorlezing, erkennen , dat hij alles in het
gunfligfte licht befchouwt, en het werk meer eerie Apalogle,
dan eerie onzijdige voortelling van Engeland bevat. liet is
waar, de te vroeg overledene , als mensch , land- en flaats.
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huishoudkundige even achtingwaardige Schrijver bewoonde

Zwitferland, en wel de nabijheid van Genève, alwaar altijd zekere bijzondere genegenheid en vooringenomenheid met

Engeland heeft geheerscht , (men denke aan DEL o L ME, de
Schrijvers der Bibliothèque Britannique, enz.) en doorgaans
ging die genegenheid dan ook met eene zeer goede en grondige kennis van het land en deszelfs zeden gepaard. Maar
hier wordt Hechts de eene zijde van het tafereel voorgehangen, en alles zoo veel mogelijk in het gun(ligfie licht ver
Geen woord — of naauwelijks een woord — van den-tond.
aan Engeland knagenden kanker der Armentax, die de nijverheid dwingt (zonder verdien(le) tot onderfteuning der luiheid.
Geen woord van de beklagelijke inrigting der Gevangenhui
nabijheid der-zcn,vadeulhtPoirvesnd
Hoofdf}ad , die door de vele dooditraffen toch niet kunnen
worden beteugeld. Geen woord van den dwang, door de
hooge Aristocratie aan den burger opgelegd , van duur brood
te eten, ten eiaide zij hunne landerijen te beter zouden kun
verhuren , en nog millioenen bij hunne millioenen opleg--ne
gen. Geen woord van de boven alle verbeelding (]echte Kerkelijke Organifatie , die toch met het ftaatkundige , in Enge
vooral, ten naauwíte zamenhangt; van de noodzakelijk--land
heid, om tienden te geven aan veelal luije of verachtelijke wezens , die hunne ongehoorde inkomflen te Londen of elders in weelde en wellust verbrasten , en een' Hulpprediker
(Curate), voor een Godsloontje van op zijn best too, fomtijds 40 of 5o P. ít. , al het werk laten doen; welk werk in
het flaperig lezen van een preekje, en voorts in een machinalen, eenzelvigen eerdienst beflaat. Geen woord van de
noodzakelijkheid, om zich door Geestelijken van die Hooge
Kerk te laten trouwen ; (het huwelijk is in Engeland geen
civiel contract.) Geen woord van de inrigting der twee Uni
geheel met een' middeleeuwfchen geest-verfitn,dog
doortrokken zijn, en waar de met flipendiën begun(ligde Geleerden (Fellows) die voordeelen verliezen, zoodra zij trouwen, en wat dies meer zij. Het is echter waar, dat die
zelfde levenskracht ,dat praktifche gezonde verftand , hetwelk
over 't algemeen de Engelfche Natie bezielt , zich , in den
jongsten tijd, ook tegen deze misbruiken heef; begonnen te
verheffen. Wij meenen , dat er zekere bepalingen gemaakt
zijn, waardoor de dienstdoende predikanten, door anderen tot
waarneming van derzelver post aangefteld , ten minste tegen
broodsgebrek zijn beveiligd. Een andere, veel afdoende maat-
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regel is de oprigting der Hoogefchole te Londen door flaatkundige en kerkelijke Disfenters van de Regering, en de behoefte, welke men ook van Regeringswege gevoeld heeft,
om eene andere Hoogefchool in haren geest in dezelfde
Hoofdflad daartegen over te ]lellen; zoodat nu het onderwijs, door mededinging van twee ligchamen, die elkander
Reeds in het oog houden, die zelfde voordeelen kan genieten, welke de Letterkunde aan den wedijver van het Edinburgh en Quarterly Review te danken heeft, die daardoor
ongetwijfeld de eerfte recenferende Tijdfchriften van Europa
geworden zijn. De Schrijver zegt wel een woord van de
meermalen geblekene verfoeijelijke flaatkunde van het Engelfche Ministerie; doch bier tegenover fielt hij Engeland, als
fchuilplaats voor alle vlugtelingen om flaatkundige vervolging,
en het Engelfche Parlement , als tolk aller grieven van ver
Natiën of martelaars voor de vrijheid. Doch wat helpt-drukte
het, dat zich welfprekende (temmen verheffen voor de Plagtoffers der tirannij van eenen FE R DI N A N D of M I G U EL,
wanneer het Ministerie, 't welk de vrijheid in Spanje en Portugal door bedreigingen tegen de aanvallers had kunnen in
ttand houden, eerst ongefiraft de Franfchen in Spanje laat
trekken, en daarna zelfs de Engelfche troepen uit Portugal
wegneemt, en den grimmigfien zoo wel als domften Dwingeland onzer tijden even zoo zeer als oudenengetrouwenBondgenoot fchijnt te befchouwen , als den grooten Turk ? Komt de
public [pint der Natie er wel tegen op, wanneer men, on.
der fchijn vn de Grieken te helpen, integendeel hunne onafhankelijkheid beknibbelt, met, alle geweld dthene , of wat
daarvan nog overig is , voor den Grooten Heer wil bewaren ,
en den moordenaar van Scio en verwoester van Morea de teem
derfle belangfielling en deelneming fchenkt, hem in den oorlog tegen Rusland partijdig met zijne beste wenfchen achtervolgt? En dit doen Oppofanten en Ministeriélen — de Times
met den Courier — om strijd. Wat helpt het dan nu , zoo
men in het Parlement fraaije redevoeringen uitfpreekt, en de
Portugefche vlugtelingen opneemt , wanneer die redevoeringen
in den wind verstuiven, en deze vlugtelingen eindelijk, niet
naar hun Vaderland , niet naar een welwillend Eiland gezond een worden, dat de handen naar hen uitltrekt, maar, door
heimelijk geposteerde wachtfchepen,. met kanonskogels, en
met gevaar van, uit gebrek aan levensmiddelen, om te komen, tot tweemaal toe genoodzaakt worden , om den Reven
te wenden, en elders eene fchuilplaats te zoeken, opdat de
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geliefde Dwingeland, de vriend van LGrd w E L LI N G T 0 N en
Conforten , beter zou kunnen tapen ? Spreken daal tegen , ja,
dit mogen de Engelfchen , zoo veel zij willen; maar het Ministerie lacht hen• uit , behoudt zijne finecarres, en doet zijnen
zin. Het heeft immers in den jongilen tijd, ten fpijt van
den verklaarden Volkswil , de vrienden van C A N NI NO wel
weten uit den zadel te ligten , en de teugels van het bewind
in handen te vatten!
Dat voor 't overige de Baron vi N S T A E L de Engelfche
inrigtingen bijna overal tot haar voordeel met de Franfche
kan en mag vergelijken, willen wij gaarne gelooven. Niet
alleen is de proefneming van faatkundige vrijheid, geënt op
eene erfelijke Monarchij , (na de geheel mislukte proeve van
1791) nog nieuw, en moet door de ondervinding nog worden bevestigd; maar wij twijfelen , of het minder met praktisch gezond verpand dan met levendige verbeelding uitgeruste Franfche Volk wel immer de hoogte bereiken zal, tot
welke de Engelfche Natie, in weerwil der opgenoemde gebreken, toch waarlijk is opgeklommen. Nogtans heeft, federt
het afdrukken van het onderhavige werkje, (in 1827) een
treffend voorbeeld getoond, dat de Franfchen in de flaatkundige opvoeding verder gekomen zijn, dan men te voren vermoedde. Het is de val van het Jezuitfche Driemanfchap, dat
Frankrijk verdrukte, alleen door de kracht van den Volkswil, die zich, ten fpijt aller ministeriéle belemmeringen , en
eener voor de 4ristocratie gunstige wet der verkiezingen , op
de wettigfte wijze in de verkiezingen der Kamer van Afgevaardigden heeft geopenbaard. Wanneer de liberale partij hiervan geen misbruik maakt; wanneer zij niet, door vermenigvuldigde afzettingen, zelve tot de tirannij vervalt , welke zij
afkeurt, dan kan men zeggen, dat Frankrijk reeds een goed
eind wegs op het conftitutioiiéle pad begint te vorderen.
De vertaling van het werk is gefchied onder het oog van
den Hoogleeraar T IJD EMAN, die daarbij ook eenige aantee.
keningen — als wenken voor onze landgenooten bij het ge.
bruik van dit boek—heeft gevoegd. Wij kunnen niet zeggen ,
ons overal daarmede te vereenigen. De Profesfor wil ons Engeland ten voorbeelde hellen. In vele opzigten gaat dit wel,
maar in andere weder volilrekt niet. Indien b. v. de keus
der Afgevaardigden tot de Staten Generaal, in plaats van
langs zoo vele trappen , gelijk tegenwoordig, onmiddellijk
dour Kiezers moest gefchiedeu , zouden wij, líollanders, in
pints der nani.eu, die u::s t;i.ns zou aatdigiiik vertegen-
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^m+oordigen , al zeer ligt kans hebben, om mannen van den 22
Januarij (jammerlijker gedachtenis !) te bekomen. Of het gezegde van den Schrijver, door den Profesfor als motto gefield,
ook wel zoo waar is : „ De taal van het Despotism s is
„ bemoei u met hetgeen ru raakt! — die der Vrijheid is: be„ moei u met hetgeen is niet raakt !" dit zouden wij ook niet
durven beweren. Immers de vrijman zal zich toch wel niet
met de huifelijke zaken zijner buren of andere lieden moe
inlaten; dit zou de bemoeiachtigheid der vrijheid toch-ten
wat ver gedreven zijn. Dus niet de alDemeene zaken, of
ten minde wat daarmede in verband (laat, met zaken van
I3eíluur of weldadige Inrigtingen. Maar raken ons dan het
Vaderland en de Menschheid misfchien niet? Deze fpreuk is
dus weder eene dier fchitterende Franfche antithefen, die, op
de keper befchouwd, valsch worden bevonden. De fpreuk ,in
hare volle uitgeffrektheid genomen , zou de lastigf}e bemoeialien, nieuwsgierigen en misfchien kwaadl'c okers vormen .
De Profesfor maakt een nootje onder zijne voorrede, waarin

hij zegt:

„

Ik ondervind dagelijks meer, dat vele geachte

en achtingwaardige lieden, en die gehouden worden, en
„ zelve wanen , liberale conflitutionHle denkwijze te koeste„ ren, het onderfcheid tusfchen burgerlijke en Jlaatknndige
„ vrijheid nipt eens verítaan, of althans miskennen en min„ achten , en in eene voormalige Imflerdamfche , Bern/eke,
Fenetiaanfche vrijheid volkomen zouden berusten. Welk denk
beeld kunnen dezulken zich maken van burgerzin ?" — Hoe is-„
het mo;elijk, dat een Hollander onze voormalige lmfterdarnfche
Regering met den Raad van Tienen en de Staats - Inquifrtie
van Venetië kan gelijk ['tellen! Wij weten wel , dat iemand
van vreemden oorfprong , wiens voorvaderen nergens zulk een
goed onthaal genoten en zoo vele burgerlijke en godsdienlilge vrijheden fmaakten, als juist te linflerdam, zich, tot
dankbaarheid daarvoor, er een feest van gemaakt heeft, om,
in de algemeen gelezene taal , ons voormalig Behoor, onder het Gemeenebest, vooral te „In,tferdaus , als de erghle tirannij , als de uitoefening van niets dan willekeur uit te krijten, en ons aan de Verguizing van Europa bloot te Hellen.
Wij weten wel , dat ons oude Gemeenebest en deszelfs Regering thans ten doel (laat aan de befchimping van bewonderaars van het vreemde, die buiten Engeland of Frankrijk
geen heil vinden. Maar wij weten ook, dat deze zucht voor
het vreemde ons juist onze Nationaliteit heeft doen verlie•
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zen , waaraan gewis de oude 4ristocratie , als zoodanig, geene fchuld heeft. Het was onder deze Aristocratic, dat zich ,

ook uit de laagfie ílanden, talenten en Geniën ontwikkelen , waarop Europa nog met eerbied nederziet, en dat de
RUITERS, TROMPEN en EVERTSENS, zoo goed als de
R OD NEYS eii NELS ONS van het vergode Engeland , den
fchepter des Oceaans zwaaiden; dat een DE w I T T en HEI n s I U , zoo goed als CHATHAM en PITT, over het lot
van Europa befchikten. Wij weten , dat, onder die gehate
Aristocratic, dmflerdam de eerfile kooptad der wereld,
het middelpunt harer fchatten, de fchuilplaats der ver
uit alle gezindheden , het model eener voorbeeldi--drukten
ge regtspleging en tevens der godsdienftige verdraagzaamheid
werd , hetwelk DE SCAR TE S roemde om de volmaakte vrijheid
en veiligheid, die er heerschten voor iederen burger. Was dit
tirannij? of was de !/mflerdammer onder de Republiek mis
ongelukkig, omdat hij geene oníluimige Kiesvergaderin--fchien
gen kon bijwonen, of door zijne uitgebreide handelsbetrekkingen geen' tijd had, om zich, naar de leer der Vrijheid,
met eens anders zaken te bemoeijen ? of was het zulk een
_groot ongeluk. dat nn en dan een roervink, die rust, orde
en welvaart zou hebben in de waagfchaal gefield, een confih um abeundi verkreeg? Elk deed toen het zijne, was eer
vlijtig, en liet aan burgervaders, gelijk de HOOF--lijken
DEN, de BIcxERs , de wlTSENs, de TEMMINcxs en
andere mannen , uititekende door opvoeding, bekwaamheid en
kunde, gerust het beleid van Redelijke zaken over, die dan
ook met voorbeeldige wijsheid beftuurd werden. Men verge.
'lijke Amflerdam in dien tijd met het dntlerdam ten tijde der
Grondvergaderingen, toen eenige burgers, die ziek bemoeiden
met hetgeen hun niet raakte, de Regenten tot in hunne Ver
kwamen beuloken , en naar hunnen wil dwingen;-gaderzl
toen handel, fcheepvaart, en krediet der Wisfelbank, met
raste fchreden , ten ondergang fnelden ! Waarlijk , zoo het
Amflerdam van 1829 niet nog een overfchot bewaard had van
liet aristocratifche Bmfferdam der Republiek, hetwelk de
Profesfor zoo ruimfchoots met Venetië's Staats-Inquifatie vergelijkt, het zou bijna zoo arm zijn als het democrat//eke
Frankrijk, met alle zijne Grond- en Kiesvergaderingen en
Clubs, en ongevraagde bemoeijing met hetgeen de Fran/then
niet raakte , vóór de komst van N As' O L E 0 N! In Engeland
is dit het geval niet; maar het is even zoo verkeerd, om
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overal Engeland, waar toch zeden, gewoonten, denk- en
leefwijze veel van de onze verfchillen, tot een obligaat model te fielten, als het in 1798 was, om nergens heil te vin
dan in twee Kamers en vif Directeurs door de geheele-den,
wereld heen.
Nog een enkel ftaaltje ten befluite , om te doen zien, hoe
de Heer Baron VA N S T A EL, die natuurlijk door de Engelfche Grooten der Oppofitiepartij zeer gefêteerd is, en niets
dan lief en goed van Engelfchen genoten heeft, ,met éénen
pennetrek alle de Engelfchen tot A RI s TI D ES SE N. verheft
(bl. 152) : „ De gedragingen tusfchen menfchen ,en men„ fchen zijn in Engeland vaak ruw, maar toch doorgaans
„ regtmatig, en het gevoel voor regt en billijkheid is aan alle
„ volksklasfen en denkwijzen gemeen. Het, is de aangeborene
„ hoedanigheid; het is, om dus te fpreken , het inilinct van
„ elk' Engelschman." Daar weten wij van te fpreken! Ideatur (om nu niet eens van oude gevallen en van 1780 te gewagen) het jaar 1795, i8o2 , en zoo vele rooverijen , op onze koopvaardijfchepen, zonder oorlogsverklaring, gepleegd! —
De Hemel behoede ons , om weder tot den dwazen haat van.
alwat Engelsch was, die onze Natie na 178o bezielde , te
vervallen ; maar even dwaas zou het zijn , dat Nederlanders
aiwat Engelsch is onbepaald navolgden ,en daardoor, riet weg
onzer oude herinneringen, den weinigen Hollandfchen-werping
burgerzin, die ons nog overig is, tegen eene dwaze dnglomanie gingen verruilen.

Yerliandeling over de Terantwoordeljkheid der Ministers, vol
Te 'sGravenhage, h ij A.-genshtNdrlafcSsegt.
van Hoogflraten, Jun. 1828. In gr. 8vo. Z6 Bl. f : - So.

E

r is niet ligt een onderwerp te vinden , hetwelk, in deze
dagen , tot meer uiteenloopende befchouwingen heeft aanleiding gegeven, dan liet vraagfcuk , betrekkelijk de Verantwoordelijkheid der Ministers. De een heeft deze Ambtenaren aan
eene tweeledige verantwoordelijkheid willen onderwerpen, en
hun rekenfchap en verflag hunner ambtsverrigtingen afgevorderd, niet flechts aan den Koning, hunnen Heer, Meester
en Lastgever (mnandans), maar ook bovendien aan de geheele
Natie, van welke zij echter noch de dienaren, noch de gemagtigden (nrandatarii) zijn. Een ander heeft hen niet al-
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leen van de verantwoordelijkheid aan de Natie , maar ook vol.
flrekt van alle rekenfchap hoegenaamd willen ontflagen ach.
ten. De eeroen, door meer te eifchen, dan rede, flaatswet en
billijkheid medebrengen, hebben een flelCel in het midden gebragt, dat alleen uit overdrevenheid geboren , door hoog opgewondene partijzucht verdedigd, en door verblinden ijver
aangeprezen kan worden; de laattien , door te veel te willen
bewijzen , hebben niets bewezen , maar door hunne averegtfche verdediging de verkeerdheid hunner geheime bedoelingen,
en door het weinig zamenhangende hunner redeneringen hunne
onkunde en onbedrevenheid allerduidelijkst aan den dag gelegd.
Zij , die de Ministers ook aan de Natie verantwoordelijk willen maken, prediken eene leer, welke noch door de letter,
noch door den geest der Grondwet gelaafd wordt. Bij alle
verantwoordelijkheid zal toch wel altijd de eer(te vraag zijn
en blijven: wat fiaat er gefchreven in den lastbrief? en zulks
om de eenvoudige reden, dat elke verantwoordelijkheid tot
penale claufulen leidt, en deze, volgens de een(temmige leer
van alle oudere en nieuwere Regtsgeleerden, uitdrukkelijk
in de wet moeten vermeld flaan, en nimmer, door eene,
het zij declarative, het zij extenfive interpretatie, bij gevolgtrekking daaruit mogen afgeleid, of, zoo als onlangs iemand
niet ongepast zeide , uit onze Grondwet kunnen gedestilleerd
worden. Inderdaad, het is zoo; en het valt dikmaals moei
te begrijpen , hoe mannen , van wier bedrevenheid in-jelik
het flaats- en burgerlijk regt vele bewijzen voorhanden zijn,
eene zoo hoogst ongerijmde helling kunnen voorflaan. De
vraag toch is hier niet , of het nuttig en wenfchelijk zoude
zijn, wanneer er eene verantwoordelijkheid der Ministers, ook
aan de Natie, in de Grondwet voorgefchreven fond; die vraag
zou te pas komen , wanneer de Grondwet nog eerst meest ge.
maakt worden. Maar men zou welligt van de Zuidelijke en
Noordelijke Heeren, die in r854 en 1815 aan de vervaardi.
ging en wijziging onzer Grondwet mede u erkzaam geweest
zijn , en inzonderheid van dezulken onder hen , die nu deze
foort van verantwoordelijkheid zoo dikwerf inroepen, mogen
wenfchen te vernemen , waarom zij destijds niet geijverd en
gezorgd hebben, dat dezelve in de Grondwet even uitdruk
j k en duidelijk vermeld werd , als bij voorbeeld het zoo-keli
heilzame , en, in weerwil der tegenkanting van fommigen ,
Wien de duisternis liever is dan het licht, nogtans aangeno_
iaen voorfchrift , dat alle civile vonnisfen snoeten gemoti eerd
-
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zijn. Wij kennen hen bij name, die tegen dat rnotiv ?ren grworlield, en gel reden hebben voor den eeuwigen nacht in de
tempels der. Regtsgodin , tamquam pro aris et focis; maar,
opzigtelijk de thans zoo veel befprokene verantwoordelijkheid
der Ministers aan de Natie , is, zoo wij te dezen wèl onder.
rigt zijn, niet eens een'voorl}ei gedaan. Neen, de Ministers
zijn , bij de Grondwet, alleen verantwoordelijk geleld aan
den Koning , hunnen Heer, Meester en Lastgever, en alle
verdere of meerdere verantwoordelijkheid is inconílitutioneel,
en, indien de Grondwet, zoo als 't. behoort, de eenige
toetslleen- is en blijft, geheel herfenfchimmig. Dit lijdt geenen
redelijken twijfel. Maar, gelijk wij van deze waarheid innig
overtuigd zijn , even zeer verwijderd en afkeerig zijn wij
van het denkbeeld, dat de Ministers geheel en al zouden vrij
zijn van elke verantwoordelijkheid:. Dit, evenwel,,,is de fotfom der redenering van die genen, in wier gefchrifcen de -Mi
verantwoordelijkheid Jr_ het algemeen, en zonder-nisterél
onderfcheid. of beperking, verworpen - wordt; en -tot dit re'fllaat leiden tnopdwendig alle _die-apologetifche Verhandelingen;
.in welke de Uurdes gefcllijs,. de- flatus questionis, .pnvoll.édig en onduidelijk,. olnfehreven is,.. of die de niet-verantwoordelijkheid der Ministers aan de Natie met verkeerde wapenen
trachten te verdedigen,. Beide deze gebreken .nu worden,
naar het inzien van Recenfent, gevonden in het. voor heila
liggend werkje. De Auteur zegt, „dat zijne Verhandeling het
gewigtig vraagíluk ten onderwerp heeft, of en in hoe verre de
Ministers, of hoofden der Departementen van algemeen beflaur,
voor de daden der Regering verantwoordel jk zijn." -Maar wie
ziet niet , dat deze omfchrijving van het vraagfluk allezins
onvolledig is? Immers zal, aan den eengin kant, wel niet
ligt een wijs mensch beweren,. dat de Ministers aan niemand en in - •geen geval verantwoordelijk zijn; en, aan den
anderen kant, hebben ook zelfs de voorítanders der Ministeriéle verantwoordelijkheid - nooit beweerd, dat . de Ministers collective voor de, daden der Regering , als eener perfona morslis, verantwoording fchuldig zijn. Alleenlijk zeg-gen zij, dat de Ministers , ieder voor de wetten, die tot zijn
-Departement behooren, en met welker. voordragc of uisvoe.
ring bij belast is, niet Hechts aan den Koning, maar ook aan
de Natie, rekenfchap en verantwoording fchuldig zijn. Zij zeg
bij voorbeeld., dat , wanneer de Minister der Marine en Kolo--gen,
niën , als er in de vergadering der Staten- generaal onderwer-

-
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pen, tot zijn Departement behoorende , verhandeld worden,
voorbedachtelijk afwezig blijft, hij, uit hoofde van dit onverfchoonbaar pligtverzuim, niet flechts aan Z. M. den Koning,
maar ook aan de Natie verantwoordelijk zoude zijn. Doch dit
laatfle is geheel denkbeeldig, en rust op geenerlei grondwettige bepaling hoegenaamd. Maar, de Koning heeft het vermogen, om eiken tragen er. ongereeden Minister weg te zen
Dit is onbetwisbaar. Het is en blijft intusfchen waar--den.
heid, dat het moeijelijkheid geeft in de beoordeeling van wetten , wanneer men dezelve niet als de voordragten van ver
mag aanmerken, maar integendeel,-antwordelijkMs
zoo als de Schrijver der voor ons liggende Verhandeling op
bladz. 14 fchijnt te begeeren, de zelve als het onmiddellijk werk
des Konings zal moeten befchouwen. Welnu , de geheele Natie kent en vereert den Koning als een' zeer verilandig- en
helder - denkenden Vorst, en niemand in Nederland voedt den
allerminflen twijfel omtrent 's Konings vaderlijke gezindheden
jegens de Natie. Maar, wanneer er nu echter wetten voor
'worden , die , zoo als het Ontwerp van Strafwetboek ,-gedran
bij geen mensch van gezond verfland of tegtkennis aannemelijk bevonden zijn ? Wanneer men een Wetboek op de
Strafvordering ziet voordragen, waarin , oní' slechts iets bij te
brengen, een befchuldigde , die, naar alle vormen der wet,
reeds eenmaal te regt gefiaan heeft, op nieuw , wegens eene
en dezelfde zaak , na zijne vrijfpraak , aan een ftrafproces zal
kunnen onderworpen worden ? In het thans nog viguérend
Wetboek op de Criminele Inllructie Is uitdrukkelijk verboden,
dat een befchuldigde , die eenmaal vrijgefproken is , andermaal wegens hetzelfde feit zal kunnen te regt flaan. Zoodat
in dit Ontwerp de overbekende regel: non bis in idem, openbaar gefchonden wordt. Wanneer Hunne Edel - Mogenden over
zulke voorflellen moeten beraadfagen, dan valt het bijster
moeijelijk, om dezelve, tegen eigen beter weten aan, voor
het onsniddellijk werk te houden eens Konings, wiens wijsheid en
goedheid a priori de overtuiging geven , dat Hoogstdezelve
zulken onzin niet kan opgetteld hebben. De Heer DE s R o u czERE heeft, in de zitting der tweede Kamer van sr Januarij , geklaagd , dat de Officieren bij de Regtbanken zich allerlei fcheldwoorden tegen de aangeklaagden wegens deze foort
van zaken hebben veroorloofd; zoo iets leest men althans in de
Staatscourant van 24 Jan. 1829, N°. at. Doch , hoe het daarmede ook zij ,de Schrijver van het onderhavige werkje, welks
-
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inhoud en ítrekking elders uitvoerig genoeg aangewezen zijn , om
alhier geene herhaling te behoeven, kan zeer goede bcdoelingen hebben gehad , welke door ons geenszins in twijfel
worden getrokken, maar heeft, naar ons inzien, den Raat
des gefchils niet juist bepaald of omfchreven, en zijn flelfet
met wapenen verdedigd , die , op het zachtst gefproken , ons
zeer zwak zijn voorgekomen.

Hulde aan de nagedachtenis van GERBR AND BAK K ER, Hoog
Geneeskunde te Groningen. Door j. B A A RI'-leraind
DE L A FAILLE, 2. L. IL!. Phil. Med. et 4r't. Obji. Doc tor, Lid enz. enz. Te Groningen, hij T. Oomkens. 1828. In
gr. 8 vo. 65 BI. f : - 7 5.
Proeve van Navolging. Te Leyden, b ij H. W. Hazenberg.
1829. In gr. 8 va. 15 BI. f : - 25.

W

ij hadden reèds de pen in de hand, om ,in weerwil van
eenige onder het lezen bij ons opgerezene herinneringen , aan
deze Lijkrede op eenen zeer kundigen en verdienitelijken Geleerde eenen welverdienden lof te geven, toen ons het vlugfchriftje , Proeve van Navolging getiteld , onder het oog kwam , dat,
behalve eene menigte van toepasfelijke ,feherpe motto's, niets
meer en niets minder bevat ,dan een afdruk van verfchillende
langere en kortere brok[tukken,te zamen omtrent vijfbla !zijden
uitmakende, welke, blijkens de cegenover(telde pláatfen der
Hulde van den Heer LA FAILLE, bijna woordelijk zijn overgenomen uit de Lofrede op H. A. SCHULTE N S van den overledenen JAC. K A N T E L A A R. Deze ongehoorde letterdieverij
is des te onbefchaamder,, daar flechts twee jaren geleden , in
1826, een nieuwe druk dezer Lofrede van K A N T E L A A R bij
de Erven F. B ORN te Haarlem is uitgekomen , in de Rede
van dien verdienflelijken man, door-voeringDcht/luk
zijnen vriend , den Hoogleeraar S I E G E N B E E K, uitgegeven.
Het fpijt ons waarlijk, niet flechts om des onderwerps, maar
ook om des Heeren BAART DE LA FAILLE wil, dat dit
Lid van verfcheidene geleerde Genootfchappen op zulk eenen
ongelukkigen llrooptogt is uitgegaan, waar' hij zoo fpoedig
op heeter daad is betrapt geworden ; want uit andere plaatfen
zijner Rede fchijnt het te blijken , dat hij zich met KANT ELAAR'S veren niet behoefde op te fieren. Doch de ongelijk,
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held van Rijf , die bijna overal merkbaar is, wekt onwillekeurig het vermoeden op ,dat hij hier ook wel hij een' ander'
kan zijn ter leen gegaan; ten minfle wij verbeeldden ons nu ,
bij herlezing, hier en daar oude bekenden te ontmoeten, offchoon wij hen , zoo als dit dikwijls na langdurige fcheiding
plaats beeft, niet wisten te huis te brengen. Het vaderland
: die eens Heelt, blijft altijd een dief, vindt-fehprkwod
dan ook hier zijne toepasfing.
Irtusfchen grieft ons deze ongelukkige ontdekking nietmintler om den Hoogleeraar B A K K ER. Deze hoogverdienifelijke
Geleerde , die zoo onvermoeid werkzaam was , om de nieuwere ontdekkingen in zijn vak vruchten te doen dragen voor
de wetenfchap, en tevens zoo achtingwaardig was als mensch ,
had eenen oorfpronkelijker Lofredenaar verdiend. Maar ooit
uit deze fchets , fchoon met aan anderen ontleende trekken
vervaardigd , kan men genoeg opmaken , hoeveel in hem ver
werd; ' en, bij alle berisping voor zijnen Leerling, die-Ioren
hem op zulk eene ongelukkige wijze vereerde , zal er roem
en lof genoeg voor den Meester overblijven.

Griekenland. Dichtflukjes var, w I L 11 E L M M U L L E rt , door
J. W. ]J N T E M A. Tweede of laatffe Twaalftal. Te l inflerdans , bij G S. Leeneman van der Kroe en J. W. IJntema..
1829. In gr. 8vo. 16 Dl. f: - 30.

R

eeds bij de aankondiging van het vorige twaalftal hebbers
wij gezegd, dat in deze kleine ilukjes van den te vroeg geflorvenen M U L LEE meer ware poëzij gevonden werd , dan in
een aantal ellenlange gedichten, met welke wij over Nieuw Griekenland en deszelfs Helden zijn overllroomd geworden;
en deze tweede levering flaaft onze vroegere bewering ten
volle. Zelfs zij, die blijkbaar door den kwaadaardigiten vit lust gedreven werden , hebben , onwillens en onwetend , den
grootften lof over dezelve uitgefproken, door te zeggen, dat
MULLER flechts Nieuw -Griekfche Volksliederen had vertaald
of nagevolgd; eene onwaarheid, van welke zich ieder overtuigen kan, die f}eehts de verzamelingen van PA URIEL en
anderen in handen neemt; maar tevens een bewijs, hoe diep
M L L L E R in den geest van dit halfruwe , maar hoogdichterlijke
Heldenvolk is ingedrongen. Nogmaals dank hebbe dus de Heer
ij N TE MA, dat hij onze Letterkunde met deze kleine , maar
kostbare dichtpaarlen heeft verrijkt. Zijne navolging moge ,
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door de buitengewone getrouwheid, met welke hij niet flechts
den geest, maar ook de wendingen en de dichtmaat van het
oorfpronkelijke overgebragt heeft, fours minder los daar henen vloeijen ; op weinige uitzonderingen na, heelt hij de ge•
trouwheid der vertolking met keurigheid en netheid van uitdrukking weten te veleenigen.

Tafereelen uit de Nederlandsche Gefchiedenis , dichterljk gefchetst voor de Jeugd; door P E T R O N E L L A M O L N S. Net
Platen. Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1827. In kl.
8vo. 156Bl.fi-3o.

M et volle ruimte mogen wij dit boekje aanprijzen, als een

allerliefst en allernuttigst gefchenk aan jongelingen en meisjes
van meer ontwikkelde vermogens. Ook volwasfenen uit den
middeliland, en alien, die finaak vinden in eenvoudige en
zachtvloeijende dichttafereelen, zullen hetzelve met genoegen
en niet zonder nut doorlezen. Dc jeugdige lezers, voor welke de achtingwaardige Dichteres meer bepaaldelijk fchreef,
hebben haar fpaarzamer doen zijn, dan gewoonlijk, in die
bloemrijke , overdragtelijke uitdrukkingen en telkens weder.
keerende vergelijkingen , welke anders het kenmerkende van
haren dichttrant uitmaken; en waarlijk, dit bundeltje bevalt
ons juist daarom Hechts te beter. De keuze der onderwerpen is zoo gepast mogelgk; en , fchoon men verkeerd zonde
doen, derzelver behandeling te willen vergelijken met de bearbeiding van die zelfde flolfen door onze eerfle meesters in
de poëzij , kunnen wij echter gerust betuigen , dat dezelve
zich door eenvoudigheid , hartelijkheid en welaangebragte zedelijke toepasling onderfcheidt. Moge dit lieve, nuttige boek
algemeen verfpreid worden , en het zijne toebrengen , om-je
de deugden en voortreffelijke hoedanigheden onzer voorvaderen te doen ontkiemen en opbloeijen in de harten der heden
jeugd!
-dagfche

Hebreeutvfche Vertellingen , verzameld en vertaald uit de Schrift.
ten der aloude Hebreeuu fche 1f' zen ; benevens eene Yerhandeling , over de ong^uw(jde Letterkunde der 1lelireërs. Door
,

HIJMAN HURWITZ.
IjUEKDESCIU. 189. NO. 3.
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Ontbreekt u kennis, wat verkreegt gij dan?
Verkreegt gij kennis , wat ontbreekt u dan?
M E D RAS 11.

Uit het Engelsch, wet 4anteekeningen. Te Groningen, bij

W. van Boekeren. 1828. In gr. 8vo. XYIen 359 BI. f 2 - 9o.

D

e Schrijver van dit werk is een geleerd Israëliet, en in
zijn Vaderland gunflig bekend ; terwijl zijn befchaafde en ver
toon , geheel dit werk door, ons achting voor-d:agzme
hem moet inboezemen. In het Voorberigt (b]. III) geeft
IIURW I T Z te kennen , dat hij zijne verhalen , anekdoten ,
enz. verzameld heeft uit de gefchriften der aloude IIebreers ,
die in de vijf eerde eeuwen na de verwoesting van Jeruza1em bloeiden, en bij de Geleerden bekend zijn onder de namen van den Tah:nud, de Media/him, enz. Het is waar,
reeds door fommige joodfclle Schrijvers zijn uit die werken
uittrekfels geleverd, maar in Bene lage en bedolvene taal.
Ook hebben eenige niet - joodfche Schrijvers vertalingen gemaakt, maar met geen zuiver doel. De onderhavige verzameling is dus niet overbodig, van welke het hoofddoel en eind
zedelijk onderrigt is. „ Om hetzelve echter zoo on--ogmerk
„ derhoudend te maken als het (gelijk men hoopt, dat het
,, bevonden zal worden) leerzaam is, zijn er fommige gees„ tige gezegden en verhalen van eenigzins min deftigen aard
„ bijgevoegd." De Heer H U RWITZ heeft zich, bij het ver
gehouden aan het bekende gezegde: inren verbum pro-talen,
verbo necesfe habul reddere, en dit was bij dit zijn werk
hoognoodig. Dit gefchrift behelst vertellingen , geestige gezegden, fpreuken en fpreekwoorden, allen der overdenking
waardig, ook van zulken, die geene Joden zijn. Voor den
opmerkzamen ligt hier meer wezenlijks te ontdekken , dan in
de duizend - en - één stukken van den dag , die men door
vliegt, om ze te vergeten, dat bij fommige nog bet beste is.
])och , behalve dat, Gemmen wij den Vertaler toe, da: e'n ge
als dit belangrijk is , als bijdrage tot regie waardering-fchri
van de letterkunde en denkwijze des merkwaardigflen volks.
En dit gefchrift verdient te meerdere belangtIelling , hoe meer
blijkt, dat toenemend licht zich over dat folk verfpreidc, en
van lieverlede zegepraalt over verjaarde vooroordeelen. Och
waren zij allen Profeten ! mogt II U R wi TZ wel wenfchen;
doch dit is nog niet geheel en al dus gefield. Doch wij hopen en wenfchen, dat dit, ook om der Israëlieten wil,fpoedig gebeure.
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In de Nederduitfche cvertaling volgt, zoo als in het Fngelsch voorafging, Verhandeling, over de nog beffsande voort
Wijzen, na het tijdperk der Mak -breng/lsdHuwfcke
karakter en de verdienfien der aloude on--kabeën;ovrht
Letterkunde in het algemeen , bl. 183Hebreeuwfche
gewijde
261 , gevolgd door Aanmerkingen van den Vertaler, bl. 262359• De I leer H U R W IT Z verklaart in die Verhandeling veel
van de Rabbijnfche geleerdheid vernuftig , en verdedigt die
wijsheid nu en dan , even als B 0 s S U E T andere menfchelijke overleveringen. Doch de Vertaler wijst dit dan ook voldoende aan. Wij verheugen ons over de verfchijning van dit
werk in onze taal, en zullen dit nog meer doen, indien het
in die handen komt, voor welke het door UUR WITZ in de
eerfte plaats beflemd is. Maar, zullen Israeliëten dit werk
aannemen, met die Christelijke aanteekeningen? Non credo.
-

.Merkwaardigheden uit het Leven van beroemde Fran/die Letterkurdigen. Naar liet Fransch van J. N. B 0 U I L L Y. Voigens den r Jfden Druk. 11 Deden. Met Platen. Te Leeurvarden , b ij G. T. N. Suringar. In kl. 8vo. Te zamen FIII
en 4o9 BI. f 3 - 60.
nder dezen titel ontvangt de Nedcrlandfche lezer de ver..
O
taling van Les Encouragemens de la Jeunesfe van den ook in
ons vaderland gunftig bekenden B o U IL I. Y. „ De mensch„ kundige fchrijver had niet derzelver bearbeiding en uitgave
het oogmerk , om jonge lieden in de loopbaan der kunfien
en wetenfchappen aan te moedigen, en hun de fireelende
genoegens, aan derzelver beoefening verbonden, en rijke
lijk opwegende tegen de moeijelijkheden, daarmede gepaard-„
gaande, te doen gevoelen. Tot dat einde fchreef hij deze
belangrijke bijzoncelheden uil het leven dier vermaarde
„ letterkundigen in Frankrijk, wier verdienden ook onder ons
„ beroemd zijn." Tot dusverre het voorberigt, in hetwelk
de vertaler verder goede redenen geeft voor het veranderen
van den oorfpronkelijken titel. Niettegenfiaande het dus alleetl Franfche Ietterkundigen zijn, uit wier leven ons deze
merkwaardigheden worden medegedeeld , maakt het bevallige
van den stijl, het belangrijke der hier voorkomende bijzonderheden , derzelver gepastheid tot bereiking van het voorgetelde
oogmerk, dit werkje tot een nuttig gefcbenk, ook voor onze
Kz
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jeugd. Naar ons oordeel , is het den vertaler zeer wel ge.
lukt, den geest van zijnen autheur zoo wel , als deszelfs
flijl , te bewaren in de overzetting. Wij bevelen dus dit
werkje niet alleen aan jonge lieden, maar duiven met den
Nederlandfchen uitgever verzekeren , dat deszelfs lezing aan
allen, die gaarne iets lezen, hetwelk voedfel verfchaft aan
verfland en hart, nuttige en aangename uren zal bezorgen.

Quinton Mesfrjs, of de Smid in een' Schilder herfchapen. Eery
oud - Nederlandsch Tafereel. Door CAROLINA P 1 C H L E R .
Uit het Hoogduitsch. Te Nijmegen, b ij J. F. Thieme. 18^_8,
In gr. 8vo. Viii en 127 BI. f I -go.
it Verhaal vindt men ook in de Galerij
D
lotgevallen,

van rrrenfchelfJ'ke
in twee deden te Amfterdam uitgekomen, hij

11. FRIJLINK . Dc Schrijffler is ook bij onzen landaard met
roem bekend. Een Nederlandsch Tafereel , hoezeer dan ook met
Duitsch penfeel gefchilderd, lokt zeer zeker uit, daar ook
gefchiedkundige waarheid gedeeltelijk ten grondllag ligt. Waar
de Schrijfiïer van de gefchiedkundige waarheid afwijkt, wijst
de bekwame TE N H 0 Er, in het Voorberigt, aan. „ Q u I N^, T IJ N ME S S TJ S , wiens regie naam was Q UI L TEN
„ M A T S IJ S of M AT S I I S, gelijk hij zich zelf ook teekende,

„ heeft werkelijk in het laatst der Inde en in he begin der
„ 16de eeuw geleefd. — 1-Jij fchijnt ook eerst fmid te zijn ge„ weest.—Wat voorts de bijzonderheid betreft, dat hij met
„ de dochter van zekeren vermaarden fchilder DE VR I ND
zoude gehuwd geweest zijn: hieromtrent is het mij voorge„ komen, dat de Schrijfher te veel dichterlijke vrijheid ge„ bruikt heeft." De tijdrekening is hier in den weg. FRANS
DE VRIEND , gemeenlijk FRANS FL o R is, de eenige fchilder, die door de Schrijfoer kan bedoeld zijn, is ten jare
Iglo , in den ouderdom van So jaren , overleden , 41 jaren
na den dood van onzen man, die in 1529 geltorven is. Doch
onze lezers, die hier geene les in de Gefchikdkunde zoeken,
kunnen deze fout wel over het hoofd zien. Zulke halfilachtige werken mogen dus al Benige gegronde tegenfpraak vinden,
dit verhaal zal desniettegenflaande wel bevallen. Een fmid
wordt om een meisje een uitmuntend fchilder. Dit verhaalt
c. P ic TILER . De lezers , vooral de lezeresfen, zullen nu

wel de toepasfng van zelve maken. Op het graf van den
man is geplaatst een hexameter. Wij zullen er hier een
Pentameter bijvoegen. Het eerfle handelt de Schrijfteer af.
Of het laatfle waarheid behelst, moeten alle belanghebbenden
afwachten. Ziet hier beide:

Connubialis amor de Mulcibre fecit Apellem
Osnnia jam vincit connubialis amor.
Deze regels zal men ligtelijk, ook zonder vertaling, verflaan,

B.ekbefch. bl. I to , reg. - 8 v. o., haat Catrsracta , lees C'retaracter.

BOEKBESCHOU WING.
De Mentch be/chouwd in a jnen aanleg als een den.
,fend, zedelijk , en daarbij gevoelig wezen: ter ontwikkeling der grondbeginf den van alle voor hem mogelijke kennis , in verband met zone ware beflemming.
Door j. J. L E a o Y , Predikant te Oude Tonge. Te
Delft, bij de Wed. J. Mart. 1827. In gr. 8ti o.
XIV, 322 Ill. f g -:
l3efcheidene Bedenkingen, briefswJze voorgedragen aato
den Iloogleerear Me. J. SI NK E R , wegens eene , in
zijne Brieven over het Natuurregt, voorge/lagenc na.
dere wijziging der Critilche II'jsbegeerte. Door d j.
L E R o Y , Predikant te Oude Tonge. Te Delft, by
de Wed. J. Allart. z827. In gr. 8vo. Ylll, pi BI.
4

f
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D e Heer

tt R o r komt ons vorig als een overblijffel
uit vroegeren tijd. In onze feuzd was gansch Duitschland in Kantianen en ouderwetfcher wijsgeeren verdeeld.
Op onzen grond, daarentegen, beftond, als 't ware,
blootelijk eene volkplanting van aanhangers des grooten
mans , die echter met allen bedenkelijken ijver werkzaam
was , om zich uit te breiden. Later ging het K A N T
omtrent als ALEXANIEIt DEN GROOTEN: een
goed deel der (Duitsch lezende) wereld verwonnen hebbende, zag hij, hetzelve, zelfs nog bij zijn leven , in ver
verdeeld. Hier te lande bleven-rehidnfcapj
eclectici;
zij maakten gebruik van
de meeste beoefenaars
hetgeen hun bij K A N T waar en goed fcheen , en, van
rijd tot tijd bekend geworden met hetgeen anderen op zij
grond hadden gebouwd, zullen, vertrouwen wij, al--ne
thans de Hoogleeraars aan onze Akademiën niet hebben
nagelaten , ook van dezen het best mogelijk gebruik te
L
l:OEKBESCIi. 1829. IYO. 4.
L
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maken. De groote voorllander onder ons , r A cJ L u 3
V A N H E M E R T , is de roste ingegaan , na reeds een'
langen tijd , gelijk wij vermeenen , Hechts der praktiCche
wijsgeerte , onder anderen als Secretaris van de Maat
Weldadigheid, bijzonder geofferd te hebben.-fchapijvn
K r N K u ft , naar het voorf'el van zeker geleerd man , de
magister eqi/item , of Generaal - Luitenant dezes Dictators, ontrolt wel nog fomtijds de vaan c'cr Kritiek; maar
zoo , dat uien twijfelen mag , of hij mede wel geheel getrouw aan den grootera veroveraar en zijne beginfelen bleef.
Hetzelfde mag men misschien van een ander voortreffelijk
IIoogleeraar zeggen. Maar onze Schrijver, de Leeraar
van Oude Tonge, is ten even ijverige als regtzinnigeliantiaan , althans voor zoo verre hij hem wèl verf'caat ; waaromtrent wij , in de beoordeeling van een vroeger werkje,
op het daar opzettelijk behandelde punt toonden te twijfelen (*). En zoo getrouw hij is aan 's mans beginfelen, zoo werkzaam betoont hij zich, in de uitgave van
verfchillende ge(chriften , om dezelve uit te breiden.
Verre zij het van ons , dit te veroordeelen , of er ketterij in te vinden. Gelijk wij de eigenlijke wijsgeerte van
K A N T belangrijk voor liet rijk der waarheid , met name
ook voor het Christendom , houden, zoo kennen wij den
Keer L E ft o Y niet alleen voor een ijverig aanhanger van
het Evanie'ie , maar zelfs , uit deze en gene Rukjes ,
voor een o iderwetfcher Godgeleerde , dan men in onzen
tijd bij zoo diepen denker ligtelijk zou zoeken. Wij betwisten hem ook geene bekendheid , ja gemeenzaamheid ,
met de bedoelde Filozofie, noch bekwaamheid , om zich
daarover op cent gepaste wijze uit te drukken. Ons voor
her oogenblik bij liet eerst aangekondigde werk bepalende , waarin de Schrijver een zeker geheel levert, dat,
in zijnen eigen' vorm en trant , den voornamen inhoud
der leere van den Koningsberger moet bevatten , zoo betuigen wij , hetzelve , over liet geheel , niet genoegen te
hebben gelezen. Een paar aanmerkingen neoeten wij echter hierbij maken.
(*) Zie Letteroer 1825. bi. 627
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De eerde is, dat, naar ons oordeel en ondervinding,
hij, die de Kritifchc wijsgeerte wil leeren kennen en
Verf aan , best doet , do werken van K A N T zelven ter
hand te flaan. Stellar dezes begon met de bekende Ifeginfelen , door V A N H E at E R T overgebragt, en was op
het punt, om aan behoorlijken voortgang in dit vak van
kennis te vertwijfelen , toen hij , de Kritiek der reinen
I/ernunft zelf raadplegende, veel meerder licht zag ver
Dit ligt , dunkt ons , in den aard der zaak. Met-fprcid.
den uitvinder der nieuwe verklaring van zijn eigen flandpunt uitgaande, om hein voet voor voet te volgen, elke
rijzende zwarigheid niet hein te vernemen en op zijne
wijze te zien wegruimen, zal men natuurlijk veel minder
eenigen fprong ontwaren , dan onder het geleide van hem,
die, zelf reeds geheel onderwezen, en met andere onderwezenen gemeenzaam geworden , ligt te veel vooronderwelt ; om niet te fpreken van zijn minder helder inzigt
op alle punten en zijne waarfchijnlijk mindere fcherpzinnigheid. Wij gelooven daarom ook, dat de Heer t, r
R o v, indien zoo iets dan waarlijk noodig was , beter
had gedaan , zijn eerfte ontwerp te volgen , de Kritiek
zelve te vertalen , en , zoo het zijn kon , in aanteekeningen , of op foortgelijke wijze, op te helderen ; waartoe
hein , buiten eigene inzigten , liet een en ander van vroegere toelichters , met name van K I N K E a, kon, te Rade
komen.
Onze tweede aanmerking is , dat liet duistere, hier
zoo wel als bij KA N T door ons aangetroffen , van tweederlei aard is. Ilet Gene bellaat in do moeijelijkheid der
bevatting, wat de wijsgeer eigenlijk zeggen wil; het andere, in het gevoelen der juistheid en klem van dc gege.
vene betoogen. I1et eerfte kwam Recenfent, zoo hij meen
oplettendheid en vergelijking doorgaans te bo--de,or
ven; maar ten aanzien van het laat(Ie was hij niet altijd
zoo gelukkig. Dan, liet verfchaft hem cenigen troost
voor zijne eigene vatbaarheid , dat hij juist die flellingen ,
in het vervolg, door bevoegde mannen hoorde betwisten. Zoo leerde G AR V E hem reeds , dat de verdeeling
L2

T^2 J. J. LF, r.nr
dc r Rede in cene thenrctifche en ;ira ?;ri c1ie in den aard
der zaak niet volftrekt gegrond is. Zoo erkent K I nIK n It, volgens het tweede hier behandelde werkje , dat
wij aan de vrijheid, die wij alleen als noumenon , maar
als verfcliijntél in de rij der dingen niet bezitten, inder-

daad niets hebben. Zoo wezen andere weer andere zwak Ice plaateen in het gebouw aan, die hen menigmaal noop
te halen ; gelijk wij -ten,hgafc,{itomver
0
s
gefchiedenis
van het Mysticishadden we B 0 R G E k
de
hand,
ligt
met vele zoude
mus op liet oogenblik bij
kunnen aantoonen. Zoodat wij erkennen moeten , ook
nog na de lezing van L r It o Y, in menig opzigt onze
omtrent de juistheid van al het gef{el--kernovtuigd
dc te zijn gebleven.
Over No. 2, de brieven aan den Hoogleeraar, reeds
zco dikwijls genoemd ,kunnen wij inzonderheid kort zijn.
Zij blijken een gevolg te zijn van 's mans Brieven over
het Natuurregt , waartoe wederom een gefchrift van
B I L D E K D IJ K, over ditzelfde onderwerp, aanleiding
had gegeven. Wij weten niet, dat een van beide in dit
Tijdfchrift is beoordeeld, hetzij dat er geen exemplaar
was ingezonden, of dat men zich niet deze hooge en
moeijelijké Hukken, tusfchen twee zoo groote geesten
betwist, liever niet wilde inlaten. Recenfent bezit echter
bet laatfle werk, en was dus in de gelegenheid , hetzelve
met de Bedenkingen van L E It o v te vergelijken. Wat
zal hij er van zeggen? Een tijdlang komt hein de rede
Luikfchen Hoogleeraar (wiens fcherpzin--nerigvad
nigheid hij uitermate hoog Waardeert) zoo helder , zoo
klemmend, ja wegflepend voor, dat hij het een waarachtig
genot acht, door hem als in eerre hoogere wereld van
denkbeelden te worden ingevoerd. Maar dan doen er zich
toch ook weir tukkeh voor, op welke ene dikke fchemering rust; zoodat hij bijna niet weet, wat hij ziet,
veel min zijne oogera regt durft vertrouwen. Het onderwerp des verfchils 'behoort tot dit min zekere. Gelijk wij
vroeger aanduidden , K I N K E R houdt zich niet bepaald
aan de leer van Ií A N T hij beweert hier de noodzake-
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lijl;heid , om 's mans ftelfel , in het praktifche , door ontwikkeling verder uit te breiden. Doch niet alleen dit denkbeeld, ook de ganfche voordragt der zedelijke wijsgeerte, zoo als die hier voorkomt , fchijnt L E R o Y antilíantiaansch. En , flrikt genomen , fchiint hij ons hier
te hebben. Ook zouden wij, met hem , vree--inreft
zen, dat K t N K E R's filozofie ligt tot fchadelijke uitkom
voor het zaligmakend geloof zou kunnen voeren.
-ilcn
Op andere punten , echter, fchijnt ons het verfchil van
minder belang. Of wij, b. v. , de wet der praktifche
Rede, die ons onvoorwaardelijk gebiedt op zekere wijze
te handelen , en dus ons vermogen daartoe vooronder
een onmiddellijk gegeven der zelfbewustheid, als-flet,
't ware een inwendig gevoel noemen, dan of wij dezen
naam aan dat vermogen, der vrijheid , zelf geven , komt
ons voor weinig verfchil te maken. Wat intusfchen de
boven aangevoelde bevatting dier vrijheid betreft, als
voor ons , in deze wereld der verfchijnfelen , al of niet
van waarde, wij erkennen , dat L E R o Y's voorflel dezer
zaak ons vrij wel voldoet , maar dat K A N T 's eigene taal
inderdaad dat begrip bij ons achterliet, waarvan K i N K E R
hier bekentenis doet.
Ook zijn wij wel eens met K i N K E Kt van hetzelfde
gevoelen. Wanneer hij , h. v. , de zedelijkheid onzer
daden in eene zekere algemeene doelmatigheid zoekt, dan
gelooven wij , dat hij juister, en zelfs meer in den geest
van K A N T , denkt , dan wanneer men den kategorifchen
imperatief , het bevel onzer Rede, voor een bloot ondoorgrondelijk iets, eene foort van redematig inftinct, houdt.
Wij bell uiten, niet de bezitters en lezers des boeks van
K 1 N K E R ook dit werkje aan te prijzen. Even als wij
daarvan zeiden, betuigen wij ook hier fomtijds vele hel
goede redenering gevonden te hebben.
-derl)in
IIoe gelukkig is het intusfchen , dat men ten aanzien
van deze geestelijke wetenfchap , even als van aardfche
goederen, kan zeggen: De mensch heeft maar luttel noodis !

154

J.

FELL

Toe/praak aan Christenen van alle Geloofsbelijdenisfen ,
na manen overgang uit de Roomfiche tot de Euangelifche .Kerk, van j o z E F F E L L, voorheen Pastoor
te Bamberg, vervolgens Cooperator aan de Leonards kerk , Infpector der Selectee Jongensfchool, en Leeraar
in de Godsdienst b ij de vier bovenfle klas/en aan het
Gymnafium der vr ije /lad Frankfort aan den Mein.
Uit het iloogduitsch vertaald, door J. C. A. S A N DE R.
Te Arnhem, bij C. A. Thieme. 18z8. In gr. 8.
VIII, 212 Bi. f2-:
en niet onbelangrijk boek , dat wel geen e onbekende
E
dingen aan het licht brengt , maar toch 11rekken kan , oei
denkende lezers te bevestigen in de overtuiging , dat de
geest , die van Rome uitgaat , zichzelven fleeds gelijk
blijft. Liefdelooze beoordeeling fchijnt aanleiding tot het
fchrijven van den Heer FE L L gegeven te hebben. In de
I leiding vermeldt hij kortelijk de uitwerkfelen van zijnen
overgang uit de Roomfiche kerkgemeenfchap. Voorts herijt hij , I. hoe hij tot het Protestantismus is gekomen.
De Schrijver doet hier de volgende verklaring: „ Juist
door mijn beroep en mijnen íland was ik in de noodzakelijkheid, het Protestantismus te onderzoek=en; en zoo
heb ik ingezien, dat hetzelve, niet regt of met onregt,
al naar men het neemt, dien naam dragende , eigenlijk
het Katholicismus is en zoo behoorde te heeten , of neen
moest het regt , waarom het niet zoo genoemd wordt ,
daarin gegrond vinden , dat hetzelve gaarne van deze benaming afziet, uit hoofde dat zij door het gewone bijvoegfel Roomsch verontreinigd en om deze reden geheel niet
wenfchelijk is." — Bij den aanvang zijner theoloQifche
fludién ontflond eerst twijfeling aangaande het kerkelijk
flelfel, en dien ten gevolge aan het gehcele Christendom,
bl. i6. Twijfel wekte den lust tot onderzoek, en onderzoek leidde tot Protestantismus. Merkwaardig is hetgene de Heer r L i van zijnen fours moeijelijken firijd
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vermeldt. Zoo was hij , zonder te willen, reeds gedeeltelijk ,zoo als hij zelf bl. 27 het uitdrukt , protestantsch
geworden , dewijl hij tegen zone vroegere vooroordeelen
(prak. Hij wil liet Katholicismus liever Romanismur
genoemd hebben, en wijst in Afd. II aan, hoe/ij hetzelve
verlaten heeft. Ook hier komt menige lezenswaardige
aanmerking voor , onder anderen over oor/prong en doel
der Roomfche kerkplegtigheden. In III worden tegen
beantwoord, en vooral over den ongehuw--bcdenkigu
den (twat gegronde aanmerkingen gemaakt. Afd. IV be
helst opgave der geiindheden, waarmede hij het Romanis
mui verlaten heeft. Onder V vindt men wederlegging
dier menfchen , welke andere gezindheden bij den Schrijver
vooronder/lellen. VI behelst het berigt van Benige bijzonderheden , die bij den overgang uit het Bene in het andere Kerkgenoocfchap plaats hadden. (Naar het oorc'eel
van Recenfent , minder belangrijk.) Het opfchrift var.
VII is: Floe Jlaat het tegenwoordig met verland en hart ?
„ Even zoo als men — lezen wij hier onder anderen —
in de ruime natuur zich ligchameiijk beter leert bewegen,
dan in de kamer, en daarom in de eerstgenoemde de krtchten eer zullen toenemen, dan in de Iaatflc; zoo beweegt
men zich meer en beter in dien grooten vorm des Christendoms (Protestantismus), dan beide in cenigen meer
bepaalden vorm van C it R I ST us' godsdienst zou mogelijk zijn; derhalve moet de geest van zulk Genen
man, als wij voor ons hebben , na zijnen uitgang uit het
Romanismus , flerker zijn , dan hij te voren was." In
Vl11 deelt de Schrijver nog oenige aanmerkingen mede
over den overgang van -Priesters uit het ecnè Kerkgenoot.
fc-hap in het audcre.
Op taal en stijl zou zeer vee aan te merken zijn. Vcr,taler verontfchuldigt zich deswege ii de Voorrede. Mis
hier en daar de overzeting wel iets vloeijeu--fehinad
der kunnen zijn , en welligt ook duidelijker. Wat is b.
v. bl. 189, de tegen woordlaheid in de voorledenheid?
Zou bl. 91 , reg. 12, 13 , au.Ccr wel liet regte woordl'
zijn? Voorts wordt het woord lic; 'te veel gebruikt; b. v.
lieve Christ ecîi , lieve men, che3 2 liege tegenpart:J' "dcï s Y
-

1$6

J.

FELL, TOESPRAAK.

lieve vijanden, enz. Dit klinkt, in onze taal althans,
niet goed. Over het geheel is de fchrijfwijze van den heer
T E L L niet zeer duidelijk. De langgerekte volzinnen
maken het lezen moeijelijk. Hier en daar floot men op
uitdrukkingen, die geen Schrijver, bij de behandeling van
zoo belangrijke zaak, zich moest veroorloven, b. v. bl.
88; Zij zullen nameuk heel gaauw komen opzetten met
den /lelrtgel; bl. u6: 11'J zullen hooren, wat deze
paddengeest, enz.; bl. 143: 111 hetgeen, wat onbehouwene koppen aan het ver land en hart van hen, die zich
aan hunne leiding hebben overgegeven, hebben wijsgemaakt; voorts gewawel en dergelijke meer. Ook (baalt
er weleens zekere luimigheid door, welke hier niet past.
Bovendien zou Recenfent gaarne op eenige plaatfen mina
der fcherpheid in den toon des Schrijvers gevonden heb ben. Trouwens, de, man gevoelde zelf . dat hij foms
te iierk zich uitdrukte. Althans hij legt, bi. 1117, den
tegenfpreker eerie tegenwerping in den mond , dat in zijn
gefchrijf cane b jtigheid en zucht . om naar alle kanten
uitvallen te doen, al te duidelijk doortralen; en tot zijne verontfchuldiging antwoordt. hij ter zelfdg plaatfe, dat
hes fysthema, hetwelk men verlaten heeft, tot verbitteri ig breng: en zoodanlg prikkelt, dat men hevigheid
Iaat bleken,, zelfs wanneer men het niet wil. Omlian•
digheden kunnen buiten twijfel veel invloeds hebben op
iemands wijze van fpreken en fchrijven. Misfchien zou
de gewezen Pastoor beter gedaan hebben, met zijne toefpraak nog een weinig te wachten, tot dat hij de heftig
die hem van het Paufelijk flelfel nog eigen was, wat-heid,
meer had gematigd.
Gadsdlen/glge Redevoeringen, door Sir W A. L T E R
S C 0 T T, Uit het Engelsch. Te Rotterdam , bij
L. Vermeer. í8a8. In gr. 8vo. PVII en 56 6!.
f :.80.
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eze Redevoeringen ,of Leerredenen, zijn merkwaardige
voortbrengfels van den beroemden Romaníchrijver. De
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aanleiding, welke de Schrijver had tot het optellen van
deze tukken , is even buitengemeen. Hij wilde, namelijk, een' jeugdigen vriend, die zijne godgeleerde fludiën
nog niet volbragt had, toonen, dat eene beredeneerde en
praktikale redevoering over eenen bijzonderen tekst Bene
taak was, die gemakkelijker kon vervuld worden, dan
zijn vriend, in zijne natuurlijke angstvalligheid, op dien
tijd scheen te kunnen gelooven. De uitgaaf dezer Leer.
redenen werd verlangd door dien jongen vriend, en dezen
hiertoe de vrijheid gegeven, „ Daar gij echter van gevoelen fchijnt te zijn, (bl. VII) dat de uitgave u veel
, voordeel zou kunnen aanbrengen , heb ik er verder
., ook niets tegen , en het zal mij verblijden te hooren ,
„ dat gij met dezelve uw oogmerk bereikt hebt."
De eerlte Leerrede behelst eene vergelijking tusfchen
de Christelijke en de Joodfche bedeeling , en heeft tot
tekst M A T T H. V& 17. De tweede , en in ons oog ver
beste, handelt over de gelukzaligheid der-rewgd
Regtvaardigen, naar Pfalm I.
Over het algemeen mag men van beide de (lukken ,
Inzonderheid van de tweede Redevoering, zeggen, dat er
ook in ons vaderland wel preken van minder gehalte uit
gedrukt zijn. Dit is voorzeker eene gun--gefprokn
flige getuigenis aangaande dit den Schrijver anders zoo
vreemde werk. Wij deelen intusfchen ook in zijne vrees,
„ dat zij , die deze bladen in hoogs verwachting zullen
„ openen , zich deerlijk te leur gefield zullen vinden."
Meer willen wij van deze Redevoeringen niet zeggen;
naar wij wenfchen, dat zij, die uit nieuwsgierigheid
of uitl Scottomanie (want ook iedere Romanfchrijver heeft,
even als de fuikerperen, zijn' vasten tijd) deze Redevoeringen in handen nemen , wezenlijke dichting bij het le.
zen zullen hebben. „ Niet zoo zeer," met deze woorden des Vertalers (bl. VIII) eindigen wij, „ de eigen.
„ dommelijke waarde van deze flukjes, als wel de lust,
,, om onzen landgenooten den thans zoo zeer gezochten
Schrijver ook van eene andere , meer ongewone zijde
„ te doen kennen , was oorzaak , dat aan het aanzoek ter
vertaling voldaan werd."
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Onderzoek nopens de Gele Koorts. Eerre, door de fier
Regering van Oldenburg in IS22 uitgefchre--toglijke
vene, en door de Geneeskundige Faculteit te Berlin
der bekrooning waardig gekeurde , Verhandeling. Naar
het Hoogduitsch van c. C. M A T T H t1 E i, gevolgd en
medegedeeld door H. S. H IJ MA N S , Doctor in de tI Jsbegeerte, Genees- en IIeelktande, enz. en praksiferend
Geneesheer te Rotterdam. Te Rotterdam, b ij J. Hen
drikfen. 1828. In gr. 8vo. 466 Bl. f 5 -:
-

,
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nder alle de voorwerpen , die gedurende Bene lange
reeks van jaren de gezette aandacht der Geneeskundigen
hebben bezig gehouden, verdient voorzeker de eeríle plaats
die verfchrikkelijke ziekte , welke wij onder de benaming
van Gele Koorts hebben lecren kennen; eene ziekte, die,
om haren fnellen en onverwachten aanval, allerhevigften
voortgang , en meestal doodelijken afloop , voor geene andere tot hiertoe bekende, zoo in kwaadaardigheid als
gevaarlijkheid, behoeft te wijken.
Veel werd hier en daar over deze ziekte te boek gefteld, en niet zelden door verdienftelijke Geneeskundigen ,
die in de gelegenheid waren , den aard , het belang en de
toevallen derzelve van nabij gade te slaan ; waardoor dan
ook veel licht, zoo over de ziekte zelve, als omtrent
hare meest doelmatige geneeswijze, is verfpreid geworwen : doch het bleef altoos ten uiter[ie moeijelijk, uit
hoofde van het zoo zeer uiteenloopen der verfchillende
gevoelens , zelfs van de beste Schrijvers , tot een vast
refultaat , zoo wel ten aanzien der juiste bepaling van een
geneesplan, als ook in 't bijzonder ten opzigte van het
groote punt, de al- of niet-befmettelijkheid namelijk, to
komen.
Wij mogen het alzoo als een geluk befchouwen , niet
alleen voor de aan deze ziekte lijdenden , maar ook voor
dezulken, wier betrekking het medebrengt, die ongelukkigen in liet een of ander opzigt te moeten bijtaan,
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dat het der Hertoglijke Regering te Oldenburg heeft mogen gebeuren , op hare uitgefchrevene prijs(loffe• een werk
te ontvangen , als hetgeen thans voor ons ligt, en hetwelk door de Geneeskundige Faculteit te Berlijn waardig
gekeurd is , boven zeventien andere Verhandelingen , niet
goud bekroond te worden.
Het oorfpronkelijke werk is van meerdere uitgebreid
dan hetgeen aan het Nede-landsch publiek wordt-heid,
aangeboden ; hiervoor echter heeft de Vertaler wijze redenen gehad, waaromtrent wij, kortheidshalve , hemzelven zullen laten fpreken : „ Het werk beflaat oorfpronkelijk
nit twee deelen : liet tweede deel bevat eene korte gefchiedcnis van al de tot hiertoe waargenomene Epidemiën en enkele uitbar(l:ingen der Gele hoorts van het
jaar 1494 — geenszins eene chronologifche opfommin; ,
maar eene opgave van het ontílaan , de verbreiding, den
afloop en de bijzonderheden tot 1822. Ik hem gemeend ,
dat de bijvoeging van deze gefchiedenis , benevens het
aanhangfel, hetwelk de oorfpronkelijke plaatfen , welke de
Schrijver ter having van zijne gevolgtrekkingen opgeeft,
gemakkelijk konden weggelaten worden. Het eerfie is
voor den natuuronderzoeker en geleerden geneeskundigen
navorfcher zekerlijk van veel belang, echter minder voor
den Geneesheer, welke fechts de op de ondervinding gevestigde ftellingen, hoedanig den loop der befmettelijke
Gele Koorts te fluiten, tracht te lceren kennen; het
laatste bepaalt zich alleenlijk tot den prijsbeoordeelaar,
om hem zijne wijze van onderzoek en beoordeeling gemakkelijker te maken. De litteratuur heb ik met het eerfle
deel vercenigd , en op iedere bladzijde de aldaar behoorende
werken naauwkeurig opgegeven." — De litteratuur, waarvan de Vertaler hier gewaagt, is van die uitgefrrektheid,
dat men bezwaarlijk een tweede voorbeeld van zulk eene
uitgebreide lectuur over hetzelfde onderwerp in denzelfden Schrijver zonde kunnen aanwijzen. De Auteur zegt
hieromtrent in zijne inleiding, gedurende eenige jaren , in
alle de landen , waarin de Gele Koorts tot nu toe geweerscht had , last gegeven te hebben , om op ecne vol-
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ledige wijze de letterkunde daarvan te verzamelen , en alzoo
zonder fchroom te kunnen beweren , dat er nog nooit van
zulk eene rijke , volledige en naauwkeurige boekverzameling over de Gele Koorts is gebruik gemaakt geworden,
als die, welke voor het onderhavige werk heeft gediend.
Moeten wij ons nu grootelijks verwonderen over de
halen vlijt van den hoogstverdienítelijken rr A T T Ii A E I
in het lezen van alle die gefchriften ,niet minder lof komt
hem toe over de wijze, waarop hij van dit alles gebruik
heeft gemaakt, om , met de meeste naauwkeurigheid en
onpartijdigheid , de zoo zeer uiteenloopende gevoelens
van zeer velen dier Schrijvers uiteen te zetten, te wik
te wegen.
-ken
Wij zullen aisnu den lezer eenigzins nader met den
inhoud van dit werk bekend maken.
In de eerfte plaats handelt de Schrijver over het outilaan der Gele Koorts , en de begunf'igende omílaudigheden, welke derzelver ontwikkeling befpoedigen. In 't
algemeen behoort zij te huis in heete luchtftreken , en in
plaatfen , die meer zee- dan landwaarts gelegen zijn ; en
men is zelfs zeer lang in het denkbeeld geweest, dat c1
eene warmte van 72 graden Fahrenheit vereischt werd ,
om de Gele Koorts te doen geboren worden. Latere ontdekkingen hebben echter overtuigend doen zien, dat bij
tenen veel minderen graad van warmte die ziekte zich
ontwikkelen, en in meer noordelijk gelegene landen dezelfde verwoestingen aanregten kan.
Omtrent het tweede punt van behandeling in dit werk, de
geneeswijze namelijk, zal men dezelfde moeijelijkheid en
fchroomvalligheid ontwaren , die men genoegzaam bij alle
onpartijdige en onbevooroordeelde Schrijvers over de Gele
Koorts ontmoet. Wij vinden hier de twee, vooral in de
laatlle jaren door velen beproefde, geneeswijzen opgegeven
en aan de ondervinding getoetst , die echter beide even min ,
als de tegenovergefhelde , in Raat geweest zijn , genoegzamen tegenftand tegen dien alvernielenden vijand te bieden.
De eeríie dier aangewende geneeswijzen bellaat in het
toedienen van kwikmiddelen , zelfs tot thlivatic ; doch ,
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hoe hoog ook dit gencesplan door fomniigen is opgehe
meld, heeft echter de ondervinding het nut daarvan niet
gellaafd , daar zelfs verfcheidene voorbeelden voorhanden
zijn , dat menfchen, om andere redenen tot falivatie ge
Gele Koorts aangetast en weggef eept zijn-bragt,doe
geworden.
De andere geneeswijze rust op bloedontlastingen. Men
meende de aanleiding daartoe te vinden in de opmerking,
dat jonge cn volbloedige menfchen het meest door de
ziekte worden aangevallen ; doch de voorilanders dezer
Indicatie hebben zich ook in hunne verwachting te leur
geheld gezien. In de behandeling der Gele Koorts zal
natuurlijk fnelle hulp de beste zijn, en het geneesplari
naar het bijzonder gestel des lijders moeten gevormd worden; terwijl intusfchen verfche lucht en reinheid twee onmisbare zaken zijn, om, zoo mogelijk, den voortgang
der ziekte te fluiten.
De Schrijver gaat vervolgens over tot het beantwoorden der hoogstgewigtige vraag: Is de Gele Koorts al dan
niet befinettelijk ? en in het behandelen van dit punt niet
de meestmogelijke naauwkeurigheid en onpartijdigheid te
werk. Na in de eerfle plaats de argumenten derzulken
te hebben opgegeven, die de niet - befmettelijkheid dezer
verfchrikkelijke ziekte voorflaan, Iaat hij de bewijzen vol
voor het tegendeel pleiten. De Heer MA T--gen,di
heeft
, zoo ver wij hebben kunnen nagaan ,gee T HAE i
ne opgave verzuimd van eenig bewijs , hetwelk vóór of
tegen de onderhavige zaak in de fchriften over de Gele
Koorts is bijgebragt geworden. Wij zagen daarom ook
met des te meer genoegen de béilisfende uitfpraak van dezen onpartijdigen regter, dat de Gele Koorts befinetteli jk
is; en wij twijfelen geen oogenblik , of ieder, die dit
boek zonder vooroordeel in handen neemt en niet gezette
aandacht leest, zal door de menigvuldige en veelal onwederfprekelijke bewijzen , die hier vóór de befinettelijkheid pleiten, niet het gevoelen des Sdhrijvers ten volle
inilemmen.
Na dit gewigtig punt te hebben afgehandeld , wordt
.
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wijders dool den Auteur gevraagd : Is de Gele Koorts
in de vrije Staten van Noord - Amerika en in het Zuiden
van Europa geheel overeenkomstig met de Gele Koorts
van de Keerkringslanden, en ontfpringt zij uit dezelfde
oorzaak? Ook dit punt wordt wederom met de meeste
duidelijkheid en uitvoerigheid behandeld, en, na het aan
menigvuldige onwederfprekelijke bewijzen, de-voerna
beantwoord.
toellemmend
vraag
Eindelijk ontmoeten wij nog de vraag: Zoude de Gele
Koorts ook niet, in de heete zomermaanden aan de zeekusten van liet Noordelijk Europa , en in het bijzonder
van het Noordwestelijk Duitsc/eland ontflaan , en zich
aldaar epidemisch verbreiden kunnen ? Na het een en ander hierover gezegd en bijgebragt te hebben, erkent de
Schrijver de mogelijkheid van hetgeen in de vraag wordt
bedoeld, en fpreckt in dit gedeelte zijns werks , gelijk
op vele andere plaatfen van hetzelve , een zeer ernil;ig
woord ter waarfchuwing tegen de ftellingen van de voor
niet - befinettelijkhcid, als die alle maatregelen-ftanders
van voorzorg als overbodig, en alzoo fchadelijk voor de
vrije communicatie achten,: zonder dat daardoor, huns bedunkcns,, eenig nut geflicht wordt. Wij kunnen ons niet
onthouden van het overhemen dier belangrijke woorden,
waarmede de Schrijver zijne redenering over dit onder
zal er borg voor blijven, (zegt hij)-werpbluit:„GV
dat de vereischte graad van warmte en de overige onbekende voorwaarden in de verhouding van klipmaat niet
eens niet de aankomst van een fchip zich zullen vereenigen , op hetwelk nog een zieke aan de Gele Koorts ligt,
of waarop de finet(tof nog niet vernietigd was? Wie zal
het wagen , om eene waarfchijnlijke vooronderstelling , elke
voorziening , welke men tegen eene mogelijke invoering
der Gele hoorts in threken , waar zij tot hiertoe niet Uitbrak, aanbeveelt en aanwendt , te misprijzen , en als nutteloos te verwerpen ? Welk Geneesheer huivert niet bij
de gedachte, dat de Regeringen zich door zijnen raad
hadden laten verleiden , alle en elke toebereidfelen en inxigtingcn rot voorzigtigheid achter te laten, en de Gele
;
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Koorts brak echter uit , en rigtte verwoestingen aan , zoo
als in Philadelphia, in Kadix enz. ? Liet zich nog
wel immer een vaste grond aanvoeren, die de onmogelijkheid bewees, dat de Gele Koorts in het Noorden van
Duitschland kan uitbreken? Eene naauwkeurige bekendheid van het voorwerp zal altijd Hechts deze vraag met
neen te beantwoorden hebben."
Wij hebben onder het lezen van dit werk , en vooral
van dat gedeelte, -hetwelk over de al- of niet-befinettelijkheid der Gele Koorts haedelt, meermalen gedacht aan
onzen beroemden landgenoot T HO M A S SE N 1 T n U
E S SI N K , die, in zijn Verlag over dit punt in 1822,
en in zijn nader Onderzoek deswege in 1825 uitgegeven ,
insgelijks vóór de befinettelijkheid gepleit, en dezelve, na
,een uitgebreid en' fchcrpzinnig onderzoek, op de zeker(Ie
gronden bewezen heeft. Zijn Hooggeleerde geeft in zijn
Verflag eene ontleding der Verhandeling van den IIeer
C R O I SS A N T over de Gele Koorts , die in de gele
geweest, haar in de IPestindiën, gedurende-genhids
langen tijd, van nabij gade te haan, en zich ook van de
befinettelijkheid dezer ziekte ten volle overtuigd heeft.
Wij lezen daarin., onder anderen , deze hoogstbedenkelijke en
huiveringwekkende woorden : „ Is de Gele Koorts niet
befinettelijk , hoe kómt het dan , dat zij juist alleen op plaatfen waargenomen wordt, welke met Noord en een gedeelte
van Zuid-j1merli4a in handelsbetrekkingen ƒlaan: en hoe
komt het, dat, naar mate de cornmunicatie van dit werelddeel neer algemeen niet andere Ianden wordt, deze
frequentie in een klaarblijkelijk verband Raat met de vicelvuldige Epidemiën der Gele hoorts, welke men niet van
eeuw tot eeuw, maar thans van jaar tot jaar ziet toenemen, en niet fchrik, alleen in Europa van i8o8 tot en niet
I82o achtentwintig malen waargenomen is ; daar men dezelve over liet geheel na de ontdekking van fImerika van
1492 tot 1500 driemaal, in de i6de eeuw flechts vijf
eeuw twintigmaal, in de i8de eeuw-mal,inde7
reeds honderd vierendertig malen , en in het kort béflek
van de twintig jaren dezer eeuw honderd acht malen , en
-
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hiervan alleen in 1804 negen malen in Europa de grootfle
verwoestingen zag aanregten?"
Ons verflag hier besluitende, vermeenen wij genoeg gezegd en bijgebragt te hebben , om eiken Geneeskundige te
overtuigen, dat dit met de meeste orde en duidelijkheid ge
werk de hoogfte aanprijzing verdient , en te allen-fchrevn
tijde eene zeer gewigtige bijdrage tot de kennis van dien
vreesfelijken geefel des nienschdoms blijven zal.
Eene, achter het werk gevoegde , Kaart geeft , met een
opflag van het oog , een overzigt van die landen , waar
de Gele Koorts haren zetel van verwoesting gevestigd
heeft. Men zal zich daardoor overtuigen, hoe ver noordelijk van de linie zij Deeds waargenomen werd, en zich
meestal flechts langs de zeekusten hield.
Wij be Janken den naauwkeurigen en verdien[lelijken
Vertaler voor den aan dit werk beleden moeijelijken, doch
tevens zeer nuttigen , arbeid.
A R T E St t D D R U S in het Romeinfche Rik, door C.
K U F F N E R. Uit het Hoogduitach , met Aanmerkin.
gen, door STERNnERGEN VAN GOOR. Ilde en
IIIde Deel. Te Leeuwarden, b f Steenbergen van
Goor. I827. In gr. 8vo. Te zamen 835 Bi. f 8 - 95.
No. VI, hebben wij een
I n onzen jaargangvanvanhett827,
eerile Deel dezes werks, het-

verlag gegeven
welk, met eene vrij groote, wel eens vermoeijende uit
Romeinfche Rijk, of althans den Ro--voerighd,t
meinfchen Staat , eerst in deszelfs diepe vernedering onder N E R o , en dan weder tijdens deszelfs hoogflen bloei
onder T R A J A N U S, zal voor oogen Rellen. Wij waren toen nog naauwelijks het voorportaal van dien nieuwen tempel, aan de vernielende Godin Roma toegewijd,
ingetreden; thans komen wij reeds nader aan het heilig
tweede Deel, nogtans , houdt zich met voor -dom.Het
niet regtflreeka tot het onderwerp be--werpno,di
hooren , die wij althans niet gedurende het verblijf der
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reizigers in Sicilië zouden gewacht hebben. Wij vinden
hier, namelijk , een overzigt der Gefchicdfchrijvers van
Oud -Rome, zoo in de Griekfche als Latijnfche taal,
tot op J u L 1 u S C E S A R , wiens leven en daden nu in
verfcheidene anekdoten en in twee historifche tafereelen worden voorgefleld , d. i. in vertalingen uit V E I. I. E j u s
PA TER CU LUS en F LO RU s; welke laatfie , als onder
H A DR IA N U S geleefd hebbende, naauwelijks aan A RT EM ID O RU S , die in hoogen ouderdom gerekend wor It
onder T R A JA N U s te leven , kan bekend geweest zijn.
Vervolgens wordt nog de lof van c E S A R medegedeeld
in de lange redevoering van A N T O N I U S volgens n I o
c A s SI u s; eene declamatie , die hier als een voorbeeld
van echte welfprekendheid wordt aangehaald. In hoe verre
zulks waarheid is , beoordeele men , na eene vergelijking
derzelve met de bezielde , gepaste en echt natuurlijke
taal in de omflandigheden , die s H A K E s P E A R E in den
Julius Ce/ar aan zijnen A N T O NI U S ïn den nion.1
legt. Alsdan bekomen wij cone kenfchetfing van c E S A R als Gefchiedfchrijver, en dan, ten flottc, nog tafereelen uit zijne oorlogsgefchiedenisfen , zoodat wij fomtijds twee, drie, ja vier malen hetzelfde met andc.e
woorden te lezen bekomen. Doch hiermede wordt nu
plotfelijk van de Romein/che G-efchiedfchrijvers affcheid
genomen , en wij lezen niets vans A LLU S TI US, v an L Iv I u s, van VELL E JUS PATERCULUS en zon
vele anderen , die allen nog vóór N E R o's tijd (om niet
te zeggen , vóór den tijd van T R A j A N U S) hebben
geleefd. Zal de Schrijver dezen niet vermelden? Waarom
niet? Zoo ja , waarom dan hier afgebroken , en die beroemde mannen elders gekenfchctst ?
Het vierde Boek begint met de komst van eenen nieuwen Romeinfchen Stedeliouder , L U C I L 1 U S, in Sicilii, den leerling en vriend van s E iv E c A. Dit geeft
aanleiding tot eene kleine bloemlezing uit de gcfchriften
diens Wijsgeers ; waarop men dadelijk tot de Fortuin der
Romeinen, haren eerdienst en lievelingen overgaat. Als
volgt , tot inleiding voor Rondes Gefchiedenis en-dan
M
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Oudheden, een overzigt van Oud - Italic , deszelfs vol
talen, en in 't bijzonder van Rtriirië, voorname -ken
uit dat land-lijkoverdwgchanofpeli,
herkomflig, met eene waarlijk vervelende langwijligheid.
Misfchien in navolging van den i1riacharfis, wordt nu
de draad plotfeling afgebroken , en fpringt men op liet
.komeinfche treurfpel , bepaaldelijk van s E N E C A, (den
oenigen hunner Tragici, die ons nog overig is) die naar
verdienfle in zijne gezwollenheid, onnatuurlijkheid, de
ijsfelijkheid en woestheid zijner tooneelen gekenfchetst
wordt, waarmede men in de zeventiende Eeuw nog zoo
hoog liep, dat L I P s i u s de langdradige en wreedaardige Troas goddeljk noemde , dat c o it N El t. L L, v o Nn EL en verfcheidene andere Nederland/che Dichters deze
Rukken vol declamatie en zonder gevoel nabootflen, en
dat hierdoor dus aan den echten fmaak een groot nadeel
gefchied is (*).
In het derde Deel begint het Historisch kfrch.eologifche tafereel van Oud-Rome. Wat betreft het gefchiedk undige gedeelte , dat is over en .over bekend , en nu onlangs door N 1 E B U H R weder op eene paradoxe wijze
behandeld ; zoodat wij hiervan niets zullen zeggen, dan
dat de Schrijver geenszins in die gevoelens deelt , en ook,
althans in den perfoon van zijnen A it T E n11 n 0 It u s,
daarin riet kon deelen, vermits toen nog fchaars iemand
twijfelde aan de waarheid dezer oudile Gefchiedenis. De ver
zelfs dier twijfelingen heeft, zoo als de Vertaler te-melding
regt aanmerkt, eene te moderne tint. Maar het oudheid
gedeelte is van belang, vooral de uiteenzetting-kundige
van alles , wat den Romeinfchen Senaat betreft. Ook omtrent de Ridderfchap , zoo wel volgens de oorfpronkelijke inrigting als ruiters, als volgens de latere als pachters, — omtrent de belastingen en het krijgswezen komen hier gewigtige ophelderingen voor. jammer, dat het
-

(*) Regtvaardigheid en onzijdigheid gebieden echter te
zeggen, dat de heerlijke Rei in den Palamedes: Het dim ge.
zaaid ge/tarnt' verfchiet, enz. eene vrije vertaling alt s ENECAis.
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laatfis weder zoo gerekt is, (meer dan 114 bladzijden)
en tot nietige bijzonderheden afdaalt, die flechts den oudheid- of krijgskundige an beroep kunnen interesferen ,
maar ook zelfs dezen niet of naauwelijks, daar de manier
van wapenoefening zoo geheel veranderd is , terwijl de
eerstgenoemde die van elders beter weet. En het boek is
immers voor het groote Publiek gefchreven? Hoe voortreffelijk heeft B A R T H E LE M Y dit altijd in 't oog gehouden, zonder daarom grondigheid of naauwkeurigheid
te verzaken

!

Wij hebben meermalen met genoegen de berigten des
Schrijvers en de aanmerkingen des Vertalers gelezen, die
meest alle van belezenheid en oordeel getuigen; nogtans
hebben wij een aantal misflagen of gebreken meenen te
ontdekken, of lof gevonden tot aanmerkingen , welke
wij zoo vrij zijn, hier onder het oog van den Vertaler
te brengen, die zoo wèl in iaat is, dezelve of dergelijke in 't vervolg in zijn origineel te verbeteren. IIde D.
bl. 7, reg. 4 van ond. Vroomheid, zuiverheid van gemoed, eerbied voor de deugd en zucht voor orde en
rust omgeven het ganfche werk (van D I o N Y s I U s van
Halikarnasfus) als eene , hetzelve omwolkende hemels
waaruit zede- en /laatkundige bPfcl^ou--blauwe(thr,
wingen , als de vermanende flem eerier Godheid, ons TOEKLINKEN . Dus is de Romeinfche flrch^tologie van DI oN Y si U S een dondertag uit Bene heldere lucht! Winderige, zwellende , en bovendien geheel valfche taal. — Op
bl. i3 lezen wij een valsch denkbeeld van de algemeene
Gefchiedenis, als die alleen aan het Ideaal der historiIche
kunst zou beantwoorden. Latere gewrochten van onílerfelijke Meesters in de kunst, zoo wel als de vroegere van
THUCYDIDES, XEN OPIiON, SALLUSTIUS en

zoo vele andere monographiin, hebben de valschheid dezer flelling bewezen. Maar, P 0 L Y B I u s heeft het gezegd ! Hij heeft niet gezegd , dat de algemeene Gefchiedenis het eigenlijke Ideaal der historifche kunst verwezcnlijkte. — Op bl. 34 heeft er ftrijdigheid plaats. Slechte Historiefchrijvers worden berispt, omdat zij meenep
M2
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niets meer noodig te hebben , dan hetgeen gefchled is op
het papier te brengen ; en dadelijk daarna toont men hun
in de bijzonderheden aan , dat zij meer willen doen , dan
hetgeen gebeurd is eenvoudig te vermelden. — BI. 35
reg. 3 van ond. Een kamergeleerde , die al, wat men
heit verhaalt , op het woord af gelooven moet, deugt vol
niet tot ee1a' Gefchiedfchrjver. Dus waren dan-flrekt
HUME, ROBERTSON, GIBBON, en zoo vele andere nieuweren , zoo was dan zelfs L iv I U S geen --e
K u F r N E R! waar zult gij clan blij--fchiedrjv?o
ven ? — B1. 36. Offert h ij echter de waarheid op, dan
zal hij het zich ook gereedelijk ten regel maken , op zifne tijdgenooten geen acht te
maar voor zulken
te fchrijven, die hem in volgende t ijden zullen lezen ;
en men haalt daarop de bekende plaats van T n U C Y D ID E s aan , waar deze zijn werk een xrcce e; cm , een
duurzaam goed, noemt. De Schrijver zal toch niet beweren , dat T H U C Y D I D E s de waarheid opgeoferd ,
maar juist, dat hij die gezocht heeft. Het zal dus wel
zijn : Offert h ij aan de waarheid, hetwelk een' vlak tegenovergeftelden zin geeft. — Op bl. a9 wordt de geboorte van H E R o D 0 T U S, 8 jaren na den flag bij Marathon , waarfchijnlijk door eene drukfout , op 242 na Rames flichting gef'eld, lees s72. — Bl. 5. Waar !laat
het, dat CE SAR ep eigen gezag tegen nt I T H R I D nT E s is opgetrokken ? — Op hl. 57 wordt de zeer ware
en juiste aanmerking gemaakt, dat c n s AR nietdoor zijne
vijanden, maar door Zijne onvoldane en onverzadelijke vrienden vermoord is, bij welke men echter, behalve M. B F UT u s , bijna niet dan lage beweegredenen kan onder1 ellen.
— Op bl. 81 zegt de Schrijver, dat , zoo o DI r fE J us
vóór den burgeroorlog gellorven ware, hij zijn aanzien onverminderd en ongefchonden in de andere wereld zou heb
Daar zijn toch geene Confuls noch Im--benovrgat.
peratorsl—B1.89.CAjus P 0MPE j US, leesCN2E US,
of liever , de beide zonen van Y o ni p r j u s, C N JE us
en S E h T U S. — BI. 94. In het verhaal der Gallifc/ie
oorlogen van c E s n r. is een vol(lrekt onverftaanbare-zin,

1/aan

,
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waar van een' Koning gefproken wordt , die nog niet genoemd was , en het ook naderhand niet wordt , of liet
noest A,R I 0 VI S T US zijn ; maar dan is het zeer onduidelijk. — Op bl. 96 laat men C E s A R tot in Iialedo,rië
of Schotland trekken. iIij is nooit verder geweest dan
de fireken van den Teems. — BI. 97 , (noot.) De Loire
heette niet Liris , maar Liger. — Op bl. i I2 , bl. 246,
gelijk op bl. 3o8 van het Hlde Deel , leest men gedurig
verguisd , in plaats van vergruisd. Zoo dit eene drukfout
zij , dan is de herhaling derzelve toch zonderling. — Bij
gelegenheid der vermelding van c E s A R's dood (bl. I22)
lezen wij eene zonderlinge Epifode over de wijze, hoe
de Romeinen en Grieken in hunne taal den dood verzacht
hebben. Het verwondert ons , dat de Vertaler daarbij de
fehoonc leerrede van B 0 R G E R over dit onderwerp niet
aangehaald heeft. — Op bl. 129 wordt de geheele rede
A N T 0 N i us bij CE S AR 's uitvaart , op-voeringa
het gezag van SUETONIUS en APPIANUS, door
den Vertaler in twijfel getrokken. Naar ons denkbeeld
mag men den tijdgenoot C I C ER O meer gelooven , die
daarvan ftellig gewaagt. — Wij vreezen , dat de Schrijver
zich geweldig vergist heeft, door P o in P n I u s in éénen
veldtogt JIrmenië , Pontus , Arabië , Syrië , de Alba
,aiërs, Iberiërs, de landen tot aan den Caticafus en'IIyrkanië , de Numidiêrs in Libyci tot aan den zuideis ken
oever , ( waar is die ?) ja het oproerige Spanje tot aan de
JItlantifche Zee te doen onderwerpen. Deze landen zijn
naauwelijks in éénen zomer te bereizen. Ook is de zaak
deze : Als jongeling onderwierp P OM P E j U s Afrika,
dat onder n o nI IT I US fond, aan s Y L LA; als jongman ,
5)anje, datonder SER TORIUSeI1PEItPPNNAfond,
aan den Raad; als man, Azië aan Rome. — BI. 2,31.
A N T o N I U s heeft zich nooit alsjongelinggffenaeenfchappeliik met O C T A V IA N U S vermaakt. Hij was wel
twintig jaren ouder dan O C T A VI A N us. — Op bl.
25o—a56 leest men eene lange aanfpraalc van c E S A R
aan zijne Overllen vóór den aanval op de .Helvetiers ,
die blijkbaar cso jaren later uit liet brein vals B i o c A s-
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s 1 u s is voortgekomen : want de groote Veldheer zelf
zegt er niets van, dan alleen de twee woorden : cohortrtus fitos (hij vermaande de zonen tot moed). Kon
D 1 o C A s s i u s betere berigten hebben? — Op bl. 259
(noot) ulaat 117idden -1t alié , lees Neder - Italië. — Op
b]. 277 worden verkeerdelijk de landverhuizingen der Galliérs naar Italië vóór die der Grieken geplaatst, welke
toch ouder waren, zelfs al omhelst men het gevoelen van
i,tvius, dat de Galliërs ten tijde van TARQuiNtus
p r. i s c u s Opper - Italie hebben veroverd. De derdc
hier opgenoemde volksverhuizing, die der IYeneters , was
juist de oudste. — De vazen, op welke men Grieklehe
Goden en helden afgebeeld ziet , en die men lang , en
ook hier nog, voor Etrurifche gehouden heeft, zijn
thans als waarfchijnlijk Griehfche erkend. — Bl. 319.
Zou z 0 R 0 A s T E R vijfduizend jaren vóór den Trofaan.
fchen oorlog geleefd hebben? Waar Raat dit vermeld ? —
Bl. 465 (iaat tweemaalcERMArticus,leesnRiTANN i c u s. — Op bl. 5 van het derde Deel leest men den
volgenden volzin : „Gloeijend vertoonde zich de Dad der
„ Romeinen in haar ont(laan; gloeijend herrees zij voor
de tweedemaal uit den Gallifchen brand, en overwel„ digde, vuur en vlammen fchietende, den ganfchen aardbodem, nadat zij reeds in hare wording met de , in magt
„ en befchaving haar verre overtreffende ,nab urige volken,
„ even als 11 E R a u L E s in zijne bakermat met de flan.
„ gen, gekampt had." Verongelukt poëtisch proza.—Zou
Rome waarlijk van de verovering van Italië af tot op de
Regering van A U c U S T u s den met bloed gemesten
aardbodem door eenen algemeenen vrede verzoend hebben?
Het zal moeten zijn , onder de Regering van A u c U ST u s ; maar dan is er eene gaping van weder 230 jaren. — Op bi. 19 wordt r R o c A s , do vader van rr u,
Di 1 TOR en A n1 UI. r us, ap negenhonderd jaren vóór
C. G. geteld. Volgens welke tijdrekening ? Althans niet
volgens de gewone; want Rome werd nog bij N U ti lT o R's leven, 753 jaren vóór C. G., gef icht. — Van
bl. 17-5o vinden wij Bene belangrijke noot van den Ver-
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taler omtrent dc magt der oude Koningen van Rome.
Hetgeen op bi. Ito gezegd wordt, moet eene drukfout
zijn, dat er te Rome in het jaar 245 130,000, en in
256 reeds omtrent 700,000 burgers waren , daar men in
279 hechts weder 130,000 burgers telde, en dit getal in
Romes hoogtlen bloei en magt ten tijde van c I C E R o
en P o M P E i u s (683) niet meer dan 900,000 bedroeg.
Men leze dan ook, op de bedoelde plaats, honderdv?jftigrluizend zevenhonderd (namelijk werkzame burgers boven de 16 jaren.) — Dat de huwelijken tusichen Patriciérs en Plebejers na een oproer der laatflen , in 3o$ ,
zoude toegeftaan zijn , is niet juist. Dit was eigenlijk in
310 , eerst vier of vijf jaren nadat die gemeenfchap door de
wet der XII Tafelen flellig verboden was. Doch juist die
uitdrukkel jke flaying van een jlilzwijgend gewoonteregt
fchijnt het Volk wakker te hebben gemaakt. — Op bl.
219 moest , bij de gefchiedenis der Romein/die belastingen ,
ook vermeld zijn de affchafiing dier belastingen voor alle
burgers door de verovering van het rijke Macedonié. —
Op bl. 242 ftaat van de Samniten, dat zij na eenen
v^fjarigen oorlog en vierentwintig Romeinfche zegepralen onderworpen zijn ; lees vijftigjarigen. — BI. 245
wordt de overwinnaar van H A N N I n A L C N IE u s s c it' i o genoemd, lees P U B LI U' S . — Op bi. 246 Raat
1Eolifche oorlog , lees IEtolifche. — Bl. 248. P o AX P Ej u s bedwong de Cilicifche zeeroovers niet na den Mithridatifchen oorlog , gelijk hier that, maar vroeger; zie
C I C F. R o 's Oratio pro lege Manilid. — BI. 250. Het
tweede driemanfchap vormde zich niet in 809, maar in
711 na Romes flichting. — A u e u s T u s kon (zie bl.
290) de Veteranen niet in 758 tot den oorlog tegen A NT 0 N I U s oproepen, die zich in 723 reeds gedood had;
lees dus 721. — Op bi. 296 , in de noot , Plutarchus
in Crasfo et in flntonio , niet in Demetrio. -- Dat x z Rzs enDARIUS(HYSTASPIs en CODOMTANNUs)

ivoor legers zouden gelagen zijn , die naauwelijks het
vierde gedeelte der hunne bedroegen , (zie bi . 311) is
Bene veel te zwakke evenredigheid. De Grieken te lfara-

172

C. K U F F N E R, ARTEMIDORUS.

s, te Arhelcn bedroegen het
thon, te Salamis, te Is/us,
tiende, foms het twintigfce gedeelte der vijandelijke ongeregelde mac/a. — Het is bekend , zegt x u F F N E R ,
(bl. 324) dat A L E X A N D E R het _plan had gevormd,

om eerst de Karthagers t' onder te brengen , en clan
zijne overwinnende wapenen tegen de Romeinen te heeren. Wij twijfelen hieraan; zelfs L Iv I u s geeft het
1lechts als eene onderCtelling op (zie L. IX. C. r7-19.)
Ten tijde van T H E o P H R A S T U S, na A L E X A N
D E it 's tijd , leerden de Grieken de Romeinen eerst eigenlijk kennen. — BI. 329. MA R c u s C U R T I U S
DF_NTATUS, IeeS DIARIUS CURIUS.
De Vertaler heeft zich foms aan Ciootende Germanismen fchuldig gemaakt, zoo als beteken voor omkoopen
(II. bl. 21, reg. 7) , misfel jke toe/and voor gevaarlijke
(III. bl. 139), goedigere en dergelijke. Ook is zijne fpelling
Toms hinderlijk, zoo als tank/en en konfekwent. Dit
1_aatfle is waarlijk taalverbastering! Men weet , dat S I EE N B E E K tegen zulk misbruik van zijn flelfel ten flerk11e geprotesteerd heeft.
IIet plan van den Irtemidorus is ons nog niet duidelijk. Zoo veel is zeker, dat K U F F N E R geenszins de
illufie heeft weten te bewaren, die ons A N A C H A Rs 1 s telkens als reiziger en ooggetuige van het geheele Griekfche leven vertoont; dat men gedurig den Duit
Geleerde ontmoet, die ons de vrucht zijner nafpo--fchen
ringen in Verhandelingen mededeelt , welke hij aan eenen
A R T E DI I D 0 It U S in den mond legt, die ons (na de
bevallige inleiding) genoegzaam vreemd wordt, zoodra hij
den voet heeft gezet in Sicilië. Ook brengt hij ons tusichenbeiden in gezelCchap niet mannen, die wij nog niet
kennen, (P L I N I U S, P L U T A R C II U S en anderen) om(l at hij zijn later verblijf te Rome onder T R A JA N U S
niet bekwarnelijk met het eerfle onder N E R o heeft weten
aaneen te fchakelen. In één woord, de reis van AR T E rI ID OR us in het Romeinfche Rijk is geen A N A C E A us r s over Rome.
(
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,Prins van Oranje. Door J. P. VAN CAPHaarlem,
b ij V. Loosjes. 1828. In gr. 8vo.
BE L L E. Te
263 Bl.f3-:

FILIPS WILL E bI

V V el mogen wij den kundigen Schrijver van dit aangekon.
digde werk nazeggen: „ Terwijl de namen der overige le„ den van het Vorilelijk Geflacht met gulden letteren in 's Lands
Historie liaan gelpeld, en de nakomeling trotsch het hoofd
„ verheft op eene heldenlinie, hoedanige in geen ander deel
„ der wereld wordt aangetroffen . is de naam van F I LIPS
„ W I LL EM naauwelijks tot het oor der menigte doorgedron
„ gen , en de nadere kennis van zijn leven tot nog toe eeniglijk bewaard voor den diep grondigen Gefchiedonderzoe„ ker." Niet moeijelijk voorzeker is het, tot verontfchuldiging van het Volk, van deze te groote onkunde de ware
reden op te delven. Want , hoezeer het gevoelig Nederland
met verontwaardiging en fmart de treurmare vernam der gruwzame opligtipg des oudllen Zoons van 0 R A N JE, in vijftien
ouderdom , door het geweld van VARGAS ,op last van-jarigen
A L v A en F 1 L I t's, zijnen Doopi'ader, van de Hoogefchool
te Learven, niet zonder fchennis van regt en eeden, naar
Spanje weggesleept, en uit deszelfs loopkring den tijd van
volle 28 jaren gerukt, — deze wandaad en willekeur ,waarbij
men Godsdienstijver huichelde, moest noodwendig van den
beginne veler aandacht van F I LIP S WI L LE M aftrekken , en
ten laatfle den Vorst meer als eenen Spaanfchen Prins, dan
wel als den Zoon van den toen reeds vermoorden Grondlegger der Nederlandfche Vrijheid doen befchouwen, in het midden der beroerten en oorlogen. Wij behoeven hierover niet
meer te zeggen , of aan de uitnemende verdienflen van deszelfs doorluchtige Broeders, den lande bewezen, hier te
herinneren , om de onzen te verontfchuldigen , wien des Prinfen komst met Aartsli ertog A L B E R T en is A B ELL A te Brusfel
achterdocht en wantrouwen baarde, daar men zich van deszelfs opvoeding aan het IIof van Spanje weinig goeds voor
het Gemeenebest beloven korde. Wel verdient derhalve de
Heer v A N CAPPEL LE onzen dank, die , wat tot dusverre ,
wij vertrouwen zulks gaarne, buiten eenig doel of fchuld,
door onze Vaderen verzuimd was, door deze zijne Levens
F IL I PS WI t. LE den Zoon des Ongeluks-gefchidnsva
van Vader WIL LE M I , herheld , en de aangelagene taak
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met lof voleindigd heeft. Dank zij den kundigen man , die
voor zijne tijdgenooten en den nazaat den flagboom heeft
weggenomen, welke den toegang voor velen affloot tot de
kennis omtrent den Eerstgeborenen van den Stichter onzer
Onafhankelijkheid, in weerwil van alle nadeel van zijnen aanleg, in de harde fchool van wrangen tegenfpoed en bittere
grief, opgewasfen tot eenen Vorst en Held, zijnen nooit vol
Vader en doorluchtig Stamhuis niet onwaardig. Zeer-prezn
verblijdt ons dus de uitgave van dit oorfpronkelijk vaderlandsch
werk, dat wij om bevallige voordragt, zuiverheid van taal
en echt Historifchen ftijl , welke aan hetzelve eene letterkundige waarde toevoegen, niet minder prijzen, dan om
dcszelfs gewigtigen inhoud, uit onze aloude gedenkboeken
en uitheemfche bronnen zamengefteld, met aanteekeningen en
onuitgegevene fiukken of weinig bekende bijlagen ter ítaving
verrijkt, en met eene gezonde oordeelkunde bearbeid. Wij
moeten ons vergenoegen met eenige trekken uit hetzelve mede
te deelen.
Bevreemding moest het baren , dat de fchranderheid van
Vader W I L L E M , daar hij door eigene vlugs zich voor den
Dwingeland in Duitschland bergde, zijnen oud(ten Zoon te
Leuven achterliet; hier vonden wij , door juiste voorflelling
van zaken en omftandigheden, het raadfelachtige toegelicht ,
en met den meesten nadruk O R A NJ E verdedigd.
Uitvoerig fchetst en overweegt de Schrijver de wreede mis
waaraan de jonge Vorst, in de vaag en kracht-handelig,
zijns levens, gedurende achtentwintig jaren was blootgefleld;
vervolgingen, waarbij de Dwingeland, zijn Doopvader, hem,
ja , voor de Kerk van Rome behield; maar die de edelaardige
beginfelen, alreede in hem gelegd vóór het noodlottig vijftien_
de jaar , geenszins verftikken konden , maar aan zijne liefde
voor dat Vaderland, waarvoor zijn doorluchtige Vader llreed
en ílierf , veeleer voedfel gaven en eene onuitwischbare kracht.
Eerst na dien gruwelmoord, welken de Zoon des Onge.
laks natuurlijk met ontzetting en bittere treurigheid hoorde ,
verwierf men ten Hove zijne vrijlating, het herilel in zijne
regten, en in de voormaals verbeurdverklaarde erfgoederen
zijns Vaders; en wordt hij door Spanje naar de Nederlanden
gezonden met den Aartshertog A L B E R T, zijnen weldoener.
Door HOOFT, DE GROOT, VAN METEREN, en anderen
onzer beroemde mannen , was dit voor onze Gefchiedenis meest
;Iangelegen gedeelte van 's Prinfen leven, zijn verblijf te Brus-
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fel, latere komst in 'sHage, onderhandelingen met de Staten,
en lang aanhangig verfchil met zijne Familie ter fcheiding van
l]unne aanzienlijke bezittingen, niet onvermeld voorbijgegaan.
Maar, behalve het te zamenbrengen en aaneenfchakelen van
meer- of minder uitvoerige narigten , in hunne werken ver
reil , bleef er te dezen veel te verlangen, te vergelijken en-f
te toetfen over, om in onzen tijd een geheel te leveren, dat
F Ir. I P S WI L LE M, en deszelfs gedragingen in menigen neteligen toeland , met de meeste naauwkeurigheid en waarheid
Inogt leeren kennen. Het geloofwaardige Tafereel, gefchreven door D E LA P I S E, eenen tijdgenoot en bekende des
Prinfen (*), was hiertoe voor VAN C A PP ELLE van ongemeen
nut; en, daar hij bovendien toegang verkreeg tot onderfcheidene echte en zelfs onuitgegevene Hukken, bevond hij zich
hierdoor tot zijnen arbeid bij uitftek toegerust, en heeft
hij dezen met eenen fchat van danteekeningen en Blagen
verrijkt. Noode wederhouden wij ons van tot bijzonderheden
te komen, fchoon daar vele zijn, die den Prins vereeren,
andere, die des Schrijvers onzijdigheid, en befcheidenheid
tevens in het vermelden van deszelfs gebreken en zwak
ons gezegde wegens-hedn,ato.Trvign
de Bijlagen, noemen wij slechts het tweetal zijner Brieven
aan 0 LD £ N n A R N E VELD, die getuigen , hoe zeer de Vorst
met dezen grijzen Staatsman, zijnen vaderlijken Vriend, ingenomen en bij denzelven geacht was, en welke tevens voor
den beoefenaar der Gefchiedenis veel ftof tot nadenken geven. Trouwens, door minzaamheid, belangeloosheid, gastvrijheid , zachtheid van zeden en Vorflelijke deugden , verzekerde zich deze Telg van O RA NJ E niet alleen de volksgunst
te Brusfel en in zijn Prinsdom, maar won hij tevens de achting
der aanzienlijken, die hem omringden, was hij geliefd in zijn
(*) De titel van het werk is: Tableau de l'Histoire desPrinces et Principauté d'Orange. Vermoedelijk is het, gelijk in
Aant.
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gezegd wordt, dat de Schrijver FILIPS WILLEM

perfoonljk gekend heeft: echter uit Aant: 107 blijkt duidedelijk, dat ziijne narigten over den Vorst vooral rusten op gezag van zijnen Vader, die een tijdgenoot des Prinfen geweest
is en onder de Aanzienlijken van ORANJE behoord heeft,
welke hem aankleefden, en altoos toegenegen betoond hebben
te zijn. — Buiten de gelegenheid om het Tableau na te slaan,
kunnen wij omtrent deze kleine duisterheid niets beflisfen.
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eigen I-IoIgezin , en gedroeg hij zich , ondanks den lastigen
familietwist, altoos goed en broederlijk ten aanzien van
zijne naastbeflaanden, tee,ierhartig vooral jegens zijne volle
Zuster. Door taai en onbezweken geduld, in de fchool van
tegenfpoed hem eigen geworden , overwon F IL I PS W I L LE Ill
veIer:ei zwarigheid , bereikte hij het langgewenschte doel der
fchciding met zijne Broeders, en zag hij zich ten laatile, tot
vreugd zijner, door regeringloosheid en uitmergeling van on.
trouwe Sredehouders, verdrukte onderdanen, nadat zijn eigen
leven aldaar belaagd, en hij door Fi•azsku jk was gedwarsboomd
geweest, in het bezit geteld van zijn Prinsdom Oranje, door
eene hoogstaanzienlijke echtverbindtenis te fluiten , naar den
wensen van Koning t END Iz I K IV. Nu vooral kwamen des
Vorilen deugden treffelijk uit, in het fchenken van vergiffenis aan
wederfpannigen en oproerigen uit het volk; door herflel van
orde en regt, in het ftrengelijk te keer gaan , vol(lrekt ver
ook beletten der toomeloos in zwang zijnde twee--biedn
gevechten ; en vooral in die wijze verdraagzaamheid jegens onderfcheidene godsdientlige Gezindheden, die van zijne opvoedling in het aan den Pans en Ronie verflaafde Spanje wel niet
te verwachten was, maar tot zijnen lof getuigde, op welken
prijs het voorbeeld van zijnen doorluchtigen Vader bij hein
iiona. Voorts, offchoon hij , verwaarloosd in zijnen aanleg,
geenerlei krijgskundige vorming ontvangen had , betoonde hij
nogtans, bij herhaling , eenen moed , zijn Stamhuis waar
Gaarne deelen wij hiervan eene enkele proeve aan onze-dig.
Lezers mede , in het verhaal van des Prinfen dapperheid bij
het beleg van Calais in April 1596, naar luid der narigten ,
Uit VAN MET ER EN en D E LA I' is . ontleend , in dezervoege
door onzen Schrijver verhaald: „ De Aartshertog liet zich aan de
„ inneming dier (tad veel gelegen zijn. I-lij omringde dezelve
met eene aanzienlijke menigte krijgsvolk , en trok vervol
„ gens in perfoon derwaarts met een' achtbaren ftoet van
Vor(ten en Bevelhebbers. F i t. I P s w IL I. E M vergezelde
„ hem , en in den dadelijken firijd zag men hein, met onbe.
„ zweken moed , waar het vuur het heetile was. Geweldig
inzonderheid woedde men van wederzijde bij de beflor.
ming en verdediging van een ravelijn , aan de oostzijde
van de haven door de Franfchen gebouwd. Een kanonkogel,
„ uit de ('Lad geworpen , doodde met een' enkelen flag drie
edele Spanjaarden , die zich in de nabijheid des Prinfen
van Oranje bevonden , zoodat het bloed en de herfeneta
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„ op zijn gelaat en lijf fpatteden , terwijl hij onwrikbaar (land
„ hield, en, wel verre van te luisteren naar de vermaning
„ om zijn' perfóon in' veiligheid te Rellen, dit antwoord gaf
„ Ik ben van te édelen Huize , om te vreezen voor den dood,"
Intusfchen d'ezè koenheid en ftandvastigheid van geest,
welke de Vótst in het gev-aar-en in de hitte van den ftrijd
vertoonde, bleef hein niet bij in meergevorderden leeftijd; en
onder dé ` hévighéid van herhaalde 'ji-clltpijnen. Daarbij bezweek zijn 'ihoed,, -en fchonk hij een overdreven vertrouwen
aan zijnen waanwijzen Geneesheer, die hem in zijne ftrártert
eenige verligting wist aan te brengen, maar tevens het zw.ilc
des Lijders fehatidelijk misbruikte. -Eene kinderachtige vreeze
voor den dood greep hem nu aan: bijgeloovig beáibgtligde hij
zich tegen het-zddgenaanide rnoordjaaï, en, na het bereiken
van zijnen 64(tèn- -verjaardag, weet hij allen dank den Arts
alleen, vierde -te `Breda, en in zijn Prinsdom, dien blijden
ítond met' uitbur^dtge vreugde, en 'vborrpelde zich voorts in
Brusfel een lang etf onbekoninTerd Hofleven; waaraan echter de onhandigheid.- eens •Heelmeesters, tot droefheid van
velen, te fpoedig een einde tnálakte.
-

De Reneis van PUBLIUS VIRGILI'US MÁRO, uit het Latáijn in Nederduitfcite Perzen nagevolgd, door Mr. A. W. E NGELEN. Ijl e Deel. Te Croningen, b ij W. van Boekereu.
1823. In gr. avo; 189 Bladz. f 2- 80.
nze Letterkunde , thans met goede vertolkingen der beide
O
Homerifche I-Ieldendichten verrijkt, mist nog eene fierlijie,
getrouwe en echt dichterlijke navolging van dat meesterfuik ,
waarop de Latijnfche Literatuur- roem draagt, van de Ieneis
van vi E.G IL I. U S; want de arbeid van 'v o N DEL, zoo wel
als die van Mevrouw VAN STREEK, de eenige van naam,
welke wij bezitten , (om van den verdien(lelijken , malr onvoltooiden , van P . VAN WINTER niet te fpreken) zijn
beneden het middelmatige. tillen lof verdient derhalve de
poging van den Heer ENGELEN om- deze behoefte te
vervullen, en ware dezelve gelukkig geflaagd, dan zoude
deze onderneming hem' met eer en -roem gekroond hebben.
Vi It GIL I U S toch, de Zanger tiit het hoogbefchaáfd'e
tijdvak van AUGUSTUS,
AUGUST die den zuiverí'en fivaak en
de vlijtigile beoefening van al het fchoone, dat er bij
vroegere Dichters gevonden werd, vereenigde niet de

173

A. W. ENGE1.EN

hoogstmogelijke fierlijkheid der uitdrukking en de diepfle kennis van het menfchelijk hart , zal wel altijd de Lievelingsdichter blijven van alle natiën, die tot eene aanmerkelijke hoogte
der befchaving zijn opgeklommen, en ook bij ons in oneindig
meerdere gelijkgeítemde harten ingang vinden , dan de , bij
alle hunne fchoonheden, toch altijd ruwe zangen van II oMERUS.

V I RG ILIU S is dus in zeker opzigt gemakkelijker te ver.
tolken dan zijn Griekfche voorganger; zijne zangen voegen
beter in onzen maatfchappelijken toefland , en zijne denkbeelden en uitdrukkingen komen meer overeen met de onze ; terwijl de eenvoudigheid van den Zoon der Natuur, van ii oM E R u s , in onze kieskeurige en al te verfijnde nieuwere
talen nimmer kan worden wedergegeven. Doch aan den anderen kant levert VI R G I L I US ook weder bijna onoverkomelijke zwarigheden op, zelfs voor den dichterlijkfien vertolker, door de onnavolgbare fierlijkheid van zijnen fchilderenden dichtftijl, in welken ieder woordje eene penfeellireek is,
die meerder leven en hoogere beduiding geeft aan het geheel, zoodac men zelfs in de uitvoerigfie tafereelen nog de
kernachtigheid der uitdrukking moet bewonderen, welke zelfs
geene lettergreep overtollig gebruikt. En toch is de Aeneis
nog onvoltooid, en was zelfs zoo gebrekkig in het oog van
derzelver vervaardiger, dat hij op zijn flerfbed bad , haar
aan de vlammen te offeren. Ware er de laatlle befchavende
hand over gegaan , welk een kunstliuk zoutten wij dan niet
bezeten hebben!
Maar dit onvolmaakte ftuk kon flechts gebrekkig fchijnen in
het oog van den fmaakvollen en fijngevoelenden V I R G I L I U s;
de volgende eeuwen hebben hetzelve eenflemmig voor een
meesterftuk erkend, liet werd in alle befchasfde talen on.
derfcheidene keeren vertolkt, en elke vertolking bleef onein.
dig ver beneden het oorfpronkelijke. Het zoude dus zeer
onbillijk zijn, van den Heer ENGELEN iets te vorderen, waartoe niemand in staat geweest is; en eene befcheidene kritiek
kan alleen vergen, dat hij zijn model flechts van verre nadere, hetzelve, wat den gang en de denkbeelden betreft,
getrouw overbrenge, en ten minne een groot gedeelte der
fierlijkheid behoude , door welke hetzelve zich zoo bijzonder
onderfcheidt. Heeft hij aan deze vorderingen voldaan? — dit
is de vraag, welke wij zoo gaarne toeftemmend wenschten te
beantwoorden, doch waarop wij het ja of neen gerustelijk
*

nr netstelt.
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IM' onze Lezers overlaten , nadat zij de volgende aanmerkinken zullen hebben gewikt en gewogen.
De eerfie pligt van den dichterlijken vertolker is, dat hij
den zin van zijn oorfpronkelijke getrouw overbrenge. Niemand betwist hem eenige meerdere vrijheid, boven den prozaist, in het verfchikken en de keus van andere uitdrukkingen; doch het denkbeeld moet in allen gevalle worden wedergegeven. Hierin zondigt ENGELEN echter dikwijls op
eene onvergeeflijke wijze. Wij zullen uit vele flechts eenige
haaltjes opgeven, en, om den Lezer regt naauwkeurig te
doen zien, wat VIRGILIUS zegt, de proza-vertaling van
VONDEL, daar , waar het noodig is , verbeterd , gebruiken.
I Boek, vs. I4¢. Cimothoé en Triton , te gelijk aanduwende , zetten de fchepen af van de fcherpe rotfen ; Neptunus zelf ligt ze met zijnen drietand, baant eenen uitgang uit
de ontzettende zandplaten, en hilt de zee.
ENGELEN heeft:

Op 't hoog bevel des Gods,
Ligt nu Cymothoè de fchepen van de rots,
Door Triton onderfieund. Hij zelf bedaart de golven ,
Ontblootend met zijn' flaf de klippen, nog bedolven.
Hier misfen wij geheel dien korten, fchilderachcigen trek: Levat ipje tridenti ; en daarenboven laat E N G E L E N den Zeegod met eenen flaf, iets, dat nooit tot zijne attributen behoorde, de bedolven klippen ontblooten, hetwelk voltrekt
van geen nut kon zijn voor de fchepen, die op het drooge
zaten. bastas aperit fyrtes, zegt V I R G I L I U' S; hij baande
voor dezelve eenen uitgang uit de zandplaten.
I. vs. 639.
Men ziet in 't ruim der zalen
Piet kostbaar VOETTAPIJT en 't heerlijkst purper pralen.
Dit is meer dan onnaauwkeurig. V I RG I L I U S fpreekt van
de kostbare fpreijen , met welke men de aanlegbedden of
zitplaatfen oppronkte. Voettapijten kende men in de Herolfche
tijden niet.
II. vs. 33oá. Anderen houden aan de opengezette poorten
wacht, met zoo vele duizenden , als er ooit van Mycenen
kwamen; anderen laan fchrap , en bezetten gewapend de naau-
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we Piraten ; men biedt het fpits met bloote degens, gereed
om toe te flooten.
ENGELEN, bl. -2:
Een deel van 's vijands magi bezet alre de poort
Met zoo veel duizenden, als immer van Mycenen
Tot Trojes ondergang aan deze kust verfchenen
Weêr andren houden ginds, in drom bij drom gefchaard ,
De poorten naauw bezet, daar 't opgeheven zwaard
Bereid is tot den moord.
Dit is wel de ergerlijklle en woordelijkile herhaling, welke
ons immer voor oogen kwam. En hoe kon EN GELE N in
dezelve vervallen , daar V 1 R G IL I us zoo duidelijk iets geheel anders zegt?
III. vs. 424. Maar Scylla, die flechts het hoofd [utt het
water] fleekt en de kielen rukt op de klippen , zit overigens
verborgen in de donkere fchuilhoeken eener fpelonk. Van
boven heeft zij een menfchelijk aangezigt, en is tot haar
midden eene maagd met fchoonen boezem ; maar van onderen
is zij een ontzettend zeegedrogt, welks wolvenlijf eindigt in
den haart des dolfijns.
Van uit der waatren kuil
Verheft de Scylla zich met opgefparden muil,
En lokt de fchepen en verbrijzelt ze op haar klippen.
Van boven fchijnt ze een vrouw met maagdeljke lippen
En fraai gevormde borst; maar verder op ontwaart
Men 't ligchaam van een' wolf en een' dolfijnenftaart.

Die opgefparde muil en die maagdelijke lippen voegen al
zeer netjes bij elkander; wij zagen die nooit te zamen in
één aangezigt. Overigens is de befchrijving van S c' LL A (de
kon er hier gerust af, daar VIRGILIUS van een levend wezen en niet van eene rots fpreekt; men zegt niet de flatje,
de Leentje) geheel anders dan bij den Romein ; daar zit zij
flechts met het hoofd uit de fpelonk, maar hier laat de fchoone zelfs haar dolfijnenllaartje zien.
III. vs. 533. Wij , dien nacht in het bosch verfcholen
moeten dat ontzettend wondergeraas doorflaan, en kunnen
niet zien, wat de oorzaak is van dit geluid; want daar fcheen
geen licht noch eene heldere ('tar aan den hemel; hij was vol
van donkere nevels, en de onfluimige nacht bewimpelde de
maan niet eene wolk.

1I

D£ ALNáIS.
ENGELEN, bl. I39.

Wij flijten in het woud, door dikken nacht omhuld,
De kruipende uren en ZIEN die ortzetbre wonderen
Vol angst en fiddring aan , en hooren t vreeslijk donderen
Des bergs, met de oorzaak van dit fchouwfpel onbekend.
Geen enkle star toch blonk aan 't neevlig firmament;
Geen maanlicht flraalde omhoog met vriendelijken luister;
Geheel het aardrijk lag gehuld in 't aaklig duister.
Waarlijk , in de vertaling is het hier zien en niet zien, licht
en duister te gelijk. Vi R c IL I us hield zich bij het niet zien
alleen, en dat was ook de eenigfle verflandige partij. Hoe
kan men bij de herlezing zulken onzin laten (laan , vooral
wanneer men, om den Lezer goed in te flampen, dat het
pikdonker was , dit nog ééns meer zegt dan V I R G I I u s,
en dus zeker eens te veel?
IV. vs. eo5. Almagtige Jupiter, wien thans het Mauriraanfche volk , neêrgelegen op de veelverwige aanlegfprei feestvierende den offerwijn plengt, ziet gij dit met goede oogen
aau? Of vreezen wij u, o Vader! zonder de minfte oorzaak,
wanneer gij den blillfeui flingert? Of flikkert het weerlicht,
dat ons doet beven , llechts bij toeval in de wolken , en
waakt de donder flechts een ijdel geraas ?
ENGELEN, bi. I61.
Almagtig Opperheer I
Voor wien tie Mauritaan, met lreilge kerkgebaren,
Den offerfeestwijn plengt op kostbre zoenaltaren
En zich bij t oermaal BESCHILDERD (! !) nedervlijt,
Aanfchouwt ge, o Vader! dit , en de off rs u gewijd t
Of vreezen we u vergeefs, wanneer gij uit de wolken
Uw blikfems Ilingert, en tot fiddering der volken
Uw donders klettren laat?
De vertolker moest ons eens zeggen, welke nieuwe Reisbefchrljver hem verhaald heeft, dat de Mauritanen zich befchilderden of tatorreerden. V IRGILIUS kent deze veelverwige hoedanigheid flechts aan hunne banktapijten (aanleg
om met V ON DE L te fpreken , toe. Dat driemaal-fpreijn),
offer klinkt hier ook zeer onaangenaam; en, terwijl wij met

heiige kerkgebaren , kostbye zoenaltaren, en ofera u gewijd,
£bE•EJIESC".
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van WClke VI R G I LI U S geen woord fpret , om deg lieven
rijnts wille en voluloppenderlvijze, befclionken worden, zijn
de drie laatfte regels zoo onduidelijk en zoo onvolledig ver
-tald,
dat men er zelfs den zin niet van kan begrijpen.
IV. vs. 2ti. Wie ik het ulrand overgaf, om te beploegen,
en het gebied over den grond.
ENGELEN, bl. I62.
Die dorre velden kocht tot Ilichting harer muren,
Aan wie ik wetten gaf bij 't moeilijk volksbeflnren.
Flier was ENGELEN blijkbaar zijn Latijn vergeten ; de
noot van it E Y N E had hem toch zoo fpoedig kunnen leeren ,
dat loci leges bier voor loci imperium gebruikt werd.
Doch wij meenen reeds genoeg gezegd te hebben , om aan te
toonen , dat E N G E LEN het oorfpronkelijke dikwijls zeer ge.
brekkig, wat de denkbeelden en zaken betreft, vertolkt, en
dat hij hetzelve foms in het geheel niet fchijnt te hebben beg epen. Wij zonden daarvan nog meerdere ftaaltjeskunnen aan
doch wij haasten ons , om een ander vereischte der-voern;
vertolking , de f erlijkheid , te befchouwen.
Geene grootere heiligfchennis kon er tegen v I R GIL T U S,
die , gelijk wij vroeger reeds aanmerkten, geen enkel woord
overtollig gebruikte , bedreven worden, dan dat men zijne
kernachtige regels met flopwoorden overlaadt, en zijne heerlijke tafereelen door geheele flopregels ontzenuwt. Intus.
fchen heeft dit hier maar al te dikwijls plaats.
BI. ee. Gelijk in houding, kleed en zwier en wapens ,neê
Aan een Spartaanfche maagd.
BI. 25. Maar meld mij op uw beurt ook , wie gij zijt, in't end.
BI. 112........ Verneemt uw lot in 't end.
BI. 38. Want Venus zelf had haren zoon , verlreugd ,
Met blonde lokken en den purpren glans der jeugd
Vereerd.
Bl. 57. Bereid om in zijn list te hagen welgemoed.
Bi 73- Ook held Korebus, die, in vuurge liefde ontfeken,
Kasfandra ! voor uw fchoon ,nu door die min geroerd,
Een' wakkren legeriloet naar Troje had gevoerd.
BI. 79. \Veêr andren houden ginds , met uitgetogen zwaarden ,
De binnen poort bezet, waar z ij zich rondom fchaarden.
BI.. 8e. 'k Zag droeve Tleltuba, (rampzalige vertooning!)

Ibid. (0 srIrwlen, hooit gehoerd!)
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ills 132. Maar droeve Andromaclté (prak, hevig aangedaan,
.. , . , .... de ontroering deed haar beven.
BI. 165. Beweegt geen roemzucht u tot verdre heldendal n ,
En zijt g ij koud voorde eer van zulk een grootsch beflaan .
enz. enz. Het is dus geenszins te verwonderen, dat het eer
Boek in de navolging 14o regels, dat is een vijfde om -fEe
meer dan het oorfpronkelijke, begaat; terwijl het met-tren
de andere zangen bijna eveneens gefield is. En , niettegen,,
tlaande alle deze omfchrijvingen , zijn er dikwijls belangrijke
trekken, ja zelfs geheele regels van het oorfpronkelijke overgedagen of vergeten ; h. v. (om ons flechts tot het lVde
Boek te bepalen):
vs. 418. Puppibus et laeti nautae impofuere coronas.

597. Turn decuit, quum feeptra dabas! —
6o3. Verum anceps pugnae fuerat fortuna. — Fuisfet.
626. Nunc, olim , quocumque dabunt fe tempore vires.
643 ... .... macullsque trementes
Interfufa genas.
Op het weglaten van den eerst bijgebragten regel zouden wij
niet bijzonder vallen, dewijl hij flechts een bijkomend fieraad
is; maar de andere zijn juist de gewigtigile uit de tafereelen , tot welke zij behooren, en toch vindt men die zelfs
niet aangeduid in de vertaling. Maar hoe is het mogelijk,
vraagt men welligt, dat, bij zulke verkortingen van de slof,
de vorm toch zoo veel langer zij? Het antwoord is gereed:
omdat het niets ongewoons is , hier eenen regel in drie, en
zes in elf of twaalf vertaald , of liever verwaterd , aan te treffen. Zoo zijn bij de vier Hexameters I. vs. 657-66o tot
zeven Alexandrijnen geworden, bl. 42; de vijf III. vs.477
481. tot acht, ja zelfs de zes III. vs. 84-89. zijn in elf en
een' halven regel omfchreven. Men kan begrijpen, hoe flap
en zenuwloos dezelve zijn moeten , vergeleken met de krach -

tige en fchilderachtige verzen van vi R G I LI Us.

Maar ook in die plaatfen, in welke de vertolking niet n.ank
gaat aan ongetrouwheid of gerektheid, zal men de fierlijke
kernachtigheid, de levendige fchildering van m n R o meestal
te vergeefs zoeken. Wie herkent dezen heerlijken uitroep,
I. vs. 407:

Na
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Quid natuur toties, crudelis to quoque, falls
Ludis imaginibuc? cur dextrae jungere dextram
Non datur, ac s'eras audire et reddere vocesP
in deze waterachtige regels :
Waarom me , o wreede! fleeds door valfchen fchijn bedrogen ?
(Dus fpreekt hij) waarom op uw' zoon zoo zeer verVoord,
Dat hij a nooit omhelst, uw eigen flem niet hoort ?
Wie denkt niet, dat hij plat proza leest in (lede eenerdichterlijke vertolking van den lierlijktien Zanger der Oudheid
bij een verhaal als het volgende? (bl. 36:)
Vergun ons Hechts , dat thans de vloot aan deze kust
Ilerítel í worde, en op nieuw met riemen toegerust :
Dat wij daartoe in 't woud geboomte vellen mogen:
Opdat — zoo we onzen Vorst, aan 't doodsgevaar onctogen ,
Eens wederzien met ons verloren vriendental —
De vloot haar koers vervolg' naar d'Italjaanfchen wal.
cf. V I jt o. I. vs. 551-554.

En wie, eindelijk, herkent in de volgende gewrongene en
als 't ware telkens gehakte vergelijking:
Dus zien we een (lang — geheel den winter door in do aarde
Verborgen — die den gloed der nieuwe lente ontwaarde,
Nu jeugdig weer, (daar zij , door giftig kruid gevoed,
Van vel verandert) — en in Febus heldren gloed
Met opgeheven borst zich over de aarde Vrekken,
En met gefplitfte tong den bek al fchuiflend lekken.
die fierlijke fchildering, met al de betoovering der heerlijkfle
en volmaaktile uitdrukking overgoten (II. vs. 471.):

Qualls ubi in lucem coluber,, mala gramina pastus etc.
of in deze treurige regels:
Met waggelende fchreden
Ontvlugt ze voor het oog van Trojes eedlen Vorst,
Die diep „eroerd d.i.l - /Zond , haar niet u eëi/p, eken dorst
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En tod: der droeve vrouw nog zó6 veel wilde zeggen.
Haar vrouwen gaan flraks tot de Koningin , en leggen
Haar matte leden op de 'purpren legerfteê.
de keurige kortheid der in hare eenvoudigheid altijd nog fier
uitdrukking:
-lijke

Linquens multa metu cunctantem et multa parautem
Dicere.
Doch , welk eene menigte aanmerkingen wij nog in gereed
mogen hebben , zoo houden wij dezelve terug , daar de-heid
kritiek thans haren pligt vervuld heeft. Wij befeffen de moeije
lijkheid van de onderneming des Heeren EN GEL r N te diep,
dan dat wij niet gaarne zouden erkennen, dat zelfs onze grootite Dichters hier dikwijls moesten ftruikelen ;'maar tevens moeten wij betuigen, dat deze vertolking nog al te veel te wenichen overlaat. Ook £ N G EL E N is in Raat , dezelve beter te
leveren; hiervoor flaan ons fommige welgeflaagde brokfiukken ,
van welke wij er een tot proeve zullen geven , borg; doch als
moet hij de moeite niet fchuwen van zijn werk herhaal -dan
te arbeiden ,en, gelijk V IR G 1 LI US , met wien hij-delijkovr
in het flrijdperk trad , de verzen , welke hij eerst'vlugtig neder
lang befchaven , omzetten en inkrimpen, tot hij-fchre,zo
dezelve in het kleinst mogelijk aantal regels heeft zamengedrongen (*). Want juist in de gerektheid, door vulwoorden,
flopregels en omichrijvingen veroorzaakt, beflaat het hoofd
dezer vertolking,
-gebrk
Met genoegen zagen wij , dat de tweede zang, reeds vóór
eenge jaren onder den titel van Trojes Ondergang uitgegeven ,
op fommige plaatfen aanmerkelijk is verbeterd, en dat ENGELEN zich de teregtwijzingen , hem toen gegeven , heeft ten
nutte gemaakt. Mogt hij door deze onze minder gunftige beoordeeling niet worden ontmoedigd , maar integendeel aange.
fpoord , om zijnen geheelen arbeid nogmaals herhaaldelijk te
herzien, en trachten zich op de edelfle wijs aan zijnen Recenfent te wreken, door hem later de gelegenheid tot grove

(*) Traditur quotidie meditator mane plurimos verfijs dictare
folitus, ac per toturx diem retractando ad paucisfirnos redigere,
non abfhrde carmen Jè urfae more parere dicens, et larrbende
de! are ein2gere. 1)0NATI Vita VIRGILII, C. 9.
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berisping af te fnijden 1 Niemand zal zich daarover meerder
verheugen dan de [teller van deze kritiek, dewijl hij eene goede vertolking der Aeneis befchouwt als het kostbaarfte en aan.
genaamuie gefchenk , dat aan onze Letterkunde kan gemaakt
worden. Nogmaals herhaalt hij , te gelooven , dat de Heer
ENG G L E N die zoude kunnen leveren, mits hij met eene ijzeren flandvastigheid tegen de zwarigheden worftele, en het
nonum prematur in annum in het oog houde; dit blijkt op
fommige plaatfen , en vooral uit zijne overbrenging vara. de
kunfiige beCchrijving der Faam, bl. 16o. verg. V I R G I L I U S,
IV. vs. 174.
De Faam, de fnelfte plaag, die ooit werd voortgebragt,
Groeit onder 't gaan, en krijgt bij iedren voetftap kracht.
Eerst klein uit vrees, verrijst zij firaks voor 't oog der volken ;
1 laar voet betreedt den grond, het hoofd bergt ze in de wolken.
Haar teelde uit wraakzucht de Aard, toen 't Godendom weleer
Heur broedren, 't Reuzenrot, plofte op het aardrijk neér.
-

De twee laatfte regels zonderen wij van onze tamelijke goed
uit. V I RG I L IU S zoude zich wel gewacht hebben,-keuring
om hier Aarde zoo fpoedig in eene geheel verfchillende beteekenls, eerst van Godin, en vervolgens van aardkloot, te
gebruiken. Hij fpreekt dan ook van dat nederploffen geen
woord; maar zegt alleen: dat de Moeder Aarde (Terra Parens), vergramd over de wraak der Goden, haar vlug te voet
en met fnelle wieken het laatfle baarde na Cons en Enceladus. Dat pedibus celerem et pernicibus alis is geheel over•
gelagen. Doch wij vervolgen:
Een groot, mismaakt gedrogt, dat zoo veel luistrende ooren
En waakzame oogen , die door 't duister henenboren,
En fchelle tongen heeft, als pluimen tot haar vlugt.
'tNachts zweeft zij tusfchen aard en hemel door de lucht,
Sluit nooit haar oog ter rust, noch wordt vermoeid van 't waken;
Bij dag zit ze op den trans der hoogverheven daken,
Of op een' toren , die zijn (pits ten hemel firekt ,
Verbaast de lieden door hetgeen haar mond ontdekt,

Befpiedt alwat gebeurt met nimmer /Iuimrenyle oogen ,
Verkondlier even zeer van waarheid als van logen.
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Deze plaits is eene der beste uit het geheele werk, en duidt
talent aan; doch de Lezer zij tevens verwittigd, dat al hetgene wij onderfchrapt hebben, uitbreidingen en toevoegfelen
zijn van den navolger, en zie eens aandachtig na, of dezelve
ook veel tot de kracht en kernachtigheid toebrengen.
Regten van den /norst op het Publiek Onderwijs. Uit het
Fransch vertaald. Te flrnflerdam , hij J. C. Sepp en Zou!!.
1828. In gr. 8vo. Xh1 en igo bl. f i - $ o.

I

n den tegenwoordigen tijd , waarin liet hier behandelde onderwerp, bijna geheel Nederland door, aan de orde van den
dag is , moet dit gefchrift van den Hoogleeraar R A 0 U r, zeer
welkom zijn. Het is eigenlijk eene verdediging van de regten
des Konings op het publiek onderwijs tegen eenige drogredenen en verdraaide voorftellingen desaangaande in fommige
nommers an het tijdfchrift Catholique dyes Pays-Bas van 1827.
Wij hebben geen plan, de opzettelijk ? verwarde voorftelli.nget , de telkens, ook na bekomene inlichting, herhaalde Vermenging van publiek en godsdienflig onderwijs, en de echt je_
zuitfche manier van bewijsvoeren , door verdraáijing en ver
aan te roeren. Prof. R A o 'U L heeft dit alles vol..-minkg,
doende aangetoond ; zoodat wij hiernaar flechts kunnen en
Wroeten verwijzen.
Over het geheel kunnen wij de verklaring des Vertalers wel
overnemen (bl. VI) : „ Uit eene Roomfche pen gevloeid ,
„ gefchreven voor Roomschgezinden, en waarom ook nies
„ voor Protestanten , handelt het over een regt, dat den Ko„ ning toekomt; een regt , met hoeveel zweem van waar„ beid weêrfproken, zoo .helder aan liet licht gebragt, dac
ieder eerlijk man, om her even welke belijdenis hij moge
„ zijn toegedaan, daarvan de billijkheid zal gevoelen niet
„ alleen , maar met inwendige overtuiging erkennen , dat, in„ dien het, in een tegenovergefteld geval , anders ware, de
„ rampen en onheilen eener geheele natie niet zouden zijn
„ af te meten , welke , andermaal gedompeld en teruggevoerd
„ in de flavernij van domme onwetendheid en onkunde, zich
„ allengskens dezelfde kluisters zou zien aanleggen , die zij
„ eenmaal zoo fier als grootmoedig heeft afgeworpen. " Dit
is tot aanprijzing van dit gefchrift, voor den weetgierigen en
vaderlandfchen lezer , genoeg.
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over het ook hier behandelde onderwerp, in de duizenden - een petitiën van hetzelfde maakfel met vreemdfoortige
onderwerpen Hechts vermengd , , wordt , dunkt ons, (of dit
opzettelijk gefchiedt, bepalen wij niet) de Grondwet te een
alsof het volk alleen regten bezat, de Vorst-zijdgbefchouw,
Hechts pligten had te vervullen. Zoo wel Koning als volk
heeft beide in het oog te houden. Is men het op dit punt
eens, dan zal het overige wel woordenfpel zijn in het oog
derzulken, die niet van Jezuiten geleerd hebben met woorden
te fchermen , om met zaken te fpelen , en met heilige regten
en pligten wreedelijk te fpotten. Aan de vrucht kent men
den boom. Maar gelukkig hij , die, zonder van de wrange
en bittere vruchten te proeven , zich van fchadelijke boomen
geleerd heeft te wachten !
Wij meenen voor onszelven vrijzinnig genoeg te zijn , om
vrijheid in denken en fpreken voor te haan, en voor ons
en anderen als regt te eerbiedigen en te begeeren ; maar
het ornne nimis nocet, de ultra's deugen nergens. Wie
zal zoo vrijzinnig zijn , om zijn huis voor niemand te fluiten , en hen alleen met geweld daaruit te jagen, die getoond
hebben dieven te zijn ? En als dit nu eens onmogelijk is geworden ? .... Het is eene vreemde leer, dat hoogere magt
geen kwaad mag voorkomen , wel beteugelen of bedwingen. Tot
vrijheid behoort voorzeker vrij licht en vuur. Maar mag geen
belluur wetten maken , om door fchouwen en huiszoeking
brand voor te komen ? Moet er zoo lang gewacht worden ,
dat de brand reeds uitbaat? En wat is brand, in vergelijking
van het onherftelbaar gevaar, dat de voorflanders der vrije en
losbandige drukpers zonder verantwoordelijkheid , willens of
niet, voorftaan ! — Deze fraaije woorden, zonder iets smeer,
zullen, vertrouwen wij, onzen vrijzinnigen Koning niet hinderen in het volvoeren van die voornemens , welke hij aan die
van Soignies heeft geopenbaard. Tantum !
Don CA R L 0 s , Prins _van Spanje, een Onderzoek naar de oor
gevangenneming en dood. Door j. P. A R E ND,-zakvndeslf
Lector in de Hoogduitfche en Enge Jèhe Talen en Letterkunde
aan de Doorluchtige School te Deventer. Te Deventer, bij
A. J. van den Sigtenhorst. 1828. In gr. 8 vo. 79 Bl. f: - 75.

\Tanneer iemand, met BAY t. it, de zekerheid en geloof
wilde in twijfel trekken, die-wardigheGfcns

J.

P. A REND, DON CARLOS.

139

Sonde voorzeker de gevangenneming en den dood van Don
Los , Zoon van F I LIPS II , wel met eenigen fchijn tot
verontfchuldiging van zijn fcepticismus kunnen bijbrengen. Er
is misfchien geene gebeurtenis uit den nieuweren tijd , of uit
de nieuwere Gefchiedenis, welke meer de verwondering van
den tijdgenoot zoo wel; als van de nakomelingfchap, heeft
tot zich getrokken ; geene , welke de pen van zoo vele Schrijvers en Dichters heeft onledig gehouden; geene, die tot meer
gisfingen heeft aanleiding gegeven , dan deze. Uiteenloopend
zijn de berigten en bijzonderheden , welke ons de Schrijvers,
ten aanzien dezer gebeurtenis, hebben medegedeeld; en even
zoo verfchillend zijn ook de oogpunten, waaruit zij dezelve
befchouwd hebben: deze toch heeft den Zoon, gene den
Vader verdedigd of gelaakt. De Heer AREND heeft beproefd,
of hij uit dien chaos van gisfingen en gevoelens ; welke deze
merkwaardige gebeurtenis heeft doen geboren worden, met
eenige waarfchijnlijkheid de oorzaak korde ontdekken der
rampen, welke Don CARLOS getroffen. hebben.
Tot beter verfland der zaak, heeft .de I leer A x END vooraf
den levensloop van dien ongelukkigen Prins gefehetst. Hij
heeft zich bij dit levensberigt van alle dichterlijke en romantifche gedachtenbeelden te regt onthouden, en Zich uitlluitend bepaald tot het vermelden dier lotgevallen, in welke
de meeste Schrijvers met elkander overeenflemmen, en die
niet tegen de zwaarheid fchijnen aan te druifehen. De Schrijver toont al dadelijk, dat hij geenszins tot die verwaande Gefchiedfchrijvers behoort , naar wier hooggeflemde meening alle
vermelding van autoriteiten, alle aanhaling der bronnen, uit
welke zij geput hebben , nietsbeduidende pedanterie is. Hij
geeft dadelijk de hoofdbronnen op, uit welke hij het levens
berigt van Don CARL 0 S heeft ontleend. Allen heeft bij
dezelve wel niet gekend, en uit de wijze, op welke hij
ST R A DA aanhaalt, zoude men al ligtelijk op de gedachte
komen, dat hij dien fikfchen, hoezeer dan ook in vele opzigten partijdigen Gefchiedfchrijver, niet zelf gelezen heeft.
Op dr leveusberigt volgt, in de tweede plaats, eene opgave
der punten van, befchuldiging, welke tegen Don CA R L os, naar
de vrij algemeene opgave, in het midden gebrag[. zijn; te weten : i. Zanienfpanning met de oproerigen in de Nederlanden
en in Grenada. a. Toeleg op liet leven des Iionirgs. 3. Minnehandel niet zijne Stiefmoeder, F LIZ A B E T II VA N V A L 0 1 S.
De Heer A R END heeft zich bevlijtigd , deze befchuldiginCA R

-
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zoo wel aan het gezond verfland en de onbevoároordceide rede, als aan de gefchiedkundige berigten , welke hij
desaangaande heeft kunnen raadplegen, te toetfen. Maar,
wat verflaat hij toch wel door liet woord oproerigen , wanneer hij van de Nederlanders fpreekt ? Dit is eene uitdruk
welke geenen echten zin heeft, wanneer er gefproken-king,
wordt van dien heiligen flrijd , welken de Nederlanders tegen
de bloedplakkaten van den trotfchen Spanjaard beiiaan en
zoo roemvol voleindigd hebben.
De eerlte dezer befchuldigingen komt den Schrijver voor,
als geheel van waarheid ontbloot te zijn.
Le tweede wordt door niemand ítellig beweerd, behalve door
L L O R E N T E, in zijne Gefchiedenis der Spaanfche Inquif tie.
Doch men moet hierbij in het oog houden, dat LLORENTE
alleen berigt geeft van hetgene er in de aanteekeningen der
Inquifitie geboekt ítaat. Maar tusfchen deze Notulen en de
waarheid der daadzaken vindt een ,hemelsbreed onderfcheid
plaats; en S T R ADA Zelf, wel verre van den ongelukkigen
Prins te bezwaren , brengt alles bij , oni hem te verontfchuldigen.
Wat het derde punt betreft , hetwelk in Don C A R L OS en
zijne Stiefmoeder de gefchiedenis of fabel van Phaedra en
Ilippolytus doet . herleven, daarvoor heeft men (zoo als de
lieer AREN D met regt aanmerkt) even min, als voor de bei
andere befchuldigingen, ooit eenig deugdelijk en proef-de
bewijs te berde gebragt; en hij gelooft niet reden,-houden
dat STR A D A gelijk heeft , wanneer deze de oorzaken van
de rampen , die Don C A R L os troffen , in iets anders , dan
in de opgegevene , wil gezocht hebben. S TR AD A heeft het
wel geweten, maar was te voorzigtig, om alles te willen zeg gen, wat hij wist ; hij zal gevreesd hebben, door het openbaar maken van dat geheim, de algemeene rust (en meer nog
zijue eigene veiligheid) te veel in de waagfchaal te brengen.
Maar, Wat STRADA wederhield zich openlijker te verklaren ,
had wi L L E M DEN I niet teruggehouden. In de verantwoording van dien doorluchtigen Vorst meent de Schrijver de juiste beweegreden te vinden , waarom Don C A R L os ter dood
gebragt werd. WILLEM verwijt, namelijk, den Koning openlijk , dat hij, tijdens deszelfs huwelijk met iI A It I A VAN
r O RT v G A L , de Moeder van Don C A RL OS ,gehuwd was met
Donna ISABELLA OS ORI0, bij welke hij twee of drie kinderen had verwekt; een huwelijk, door R U Y GO M E Z, Prins
-
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van Eboli, gefloten, en waardoor deze in Spanje tot zulk een
aanzien geraakt was. Daar dus de vereeniging met de Prinfes van Portugal, volgens Goddelijke en menfchelijlke infrellingen , geheel onwettig was , zoo maakte F 1 LIPS naderhand
er eene gewetenszaak van , oenen bastaard , waarvoor hij Don
CAR ro s moest houden , als zijnen erfgenaam achter te la.
ten ; en dit was de ware reden van 's Printen dood. „ Indien
„ de Prins ;" zegt WILLEM, „ wezenlijk fchuldig geweest Ware aan misdaden, die den dood verdienden, behoorde
men het dan niet aan ons , zijne toekomende onderdanen,
„ overgelaten te hebben ? Kwam het regt van verhooring,
„ en van her doodvonnis uit te fpreken tegen den erfgenaam
,, van zulke uitgeftrekte Staten , aan monniken en geloofsonderzoekers wel ooit toe?" — Wat de wijze betreft, op welke
Don CAR Lo s veroordeeld werd en het leven verliet, deze is
ongewis. De Schrijver houdt liet echter voor tamelijk zeker,
dat die Prins , zoo al niet door het zwaard, evenwel op eene
geweldige wijze , op last zijns Vaders , omkwam. En dit
alles verdedigde F I L I eS als gefehied uit ijver voor den Godsdienst en uit vaderlijke zucht voor zijn Volk! Zoo vindt een
wreed tiran altijd drogredenen, om zijne misdaad als eene
treffelijke verrigting te doen voorkomen.
Zulke gefchiedkundige onderzoekingen, als dit gefchriftvan
den Heer AREND, verdienen lof; en het is te hopen, dat
de kundige Lector gelegenheid zal vinden, om aan meer gelijkfoortige floffen zijnen tijd en arbeid te koste te leggen.
,

Mijn verblijf op het Kasteel Bracebridge. Naar het Engelsch

Door STEENBERGEN
VAN GOOR. 11 Deden. Te 4mJlerdam, by C. L. Schleijer. 1828. In gr. 8vo. Tezamen 661 Bl. f 7-20.
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eden, gewoonten en volksbegrippen naar waarheid befchreven, derzelver invloed op het huifelijk en burgerlijk leven treffend geteekend, zijn altijd belangrijk , als eene bijdrage tot menfchenkennis ; maar klimmen nog in belangrijk.
heid, wanneer, deze befchrijving een volk ten onderwerp heeft,
hetwelk zulk eenen aanzienlij ken rang bekleedt, als het Engelfche
volk. Wij zijn meest gewoon onze befchouwing van Enge
en deszelfs bewoners te bepalen tot dat land als Zee--land
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mogendheid, en dezelve te vestigen op deszelfs prachtige
hoofdf ad, talrijke oorlogse en koopvaardijvloten en rijke volk
daardoor reeds op zichzelf eene aangename-plantige.Hs
afwisfeling, dat WASHINGTON IRVING ons, uit het gewoel der meer geruchtmakende werkzaamheden en meer fchitterende verrigtingen , geleidt op het Rille land , en ons Engeland voorftelt, als een , ook in dit opzigt , fchoon en gezegend land. De Engelfclse landedelman , zijn geluk vindende
in de genietingen, die de natuur hem in zijn vaderland aan
en zijne fchatten befiedende, om geluk onder zijne-biedt,
he omringende landgenooten te verfpreiden , verfchijnt hier,
benevens dezen, in een beminnelijker licht, dan de Brit,
als kampioen in het groote worftelperk• der ftaatk-ende en van
den wereldhandel. Reeds de, ook onder, ons met roem bekende, naam van den Schrijver deed ons iets goeds verwachten; en inderdaad, wij vonden ons na de lezing niet te leur
geteld. Vooral verhoogt liet de waarde van deze tafereelen,
dat derzelver vervaardiger op nieuw toont een meester te
zijn in het fchilderen van menfchel.ijke karakters , ook door
het in 't licht flellen van kleine bijzonderheden, welke door
den gewonen , oppervlakkigen befchouwer naauwelijks zouden
zijn opgemerkt , maar welke den nadenkenden diepe en juiste
inzigten verfchaffen in het binnenfte van het menfchelijk hart.
Als Noord - Amerikaan verantwoordt W A S H I N G T o N 1 Rv I N G zich , ten aanzien van zijne bevoegdheid, om over
Engeland en deszelfs bewoners te fchrijven , op volgende
wijze : „ In een nieuw land geboren en opgevoed , — aan
„ oorden gewoon , die , in zeker opzigt, nog eerst eene ge„ fchiedenis moesten erlangen, — lag er voor mij in de be„ fchouwing van kolosfale, van ouderdom grijs geworden en
in puinhoopen wegzinkende gebouwen iets onbefchrijfelijk
treffends. Die grijze overblijffelen van vroegere eeuwen
„ verfpreiden over het oord, waar zij zich bevinden, eene
„ grootfche , fombere , voor mij geheel ongewone bekoor
Voor mij bevattede alles even overvloedige flof-„lijkhed.
tot befchouwing en befpiegeling; overal waren de fporen
,, der gefchiedenis zigrbaar, terwijl de dichtkunst over het
„ land geademd, en hetzelve, als ware het , geheiligd had.
„ Zoo doorkruiste ik Engeland. Gedurende het grootfle ge.
„ deelte van den tijd, welken ik daar heb doorgebragt, heb
ik daar al de koelheid en veronachtzaming ondervonden ,
„ welke het algemeene lot des vrcemdeiings in dat land is.
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„ Neem ik deze omflandigheden in aanmerking, en herinner
„ ik mij , hoe dikwijls ik mijne pen met eene, zekere onver„ genoegdheid en een neêrgeflagen gemoed opgevat heb, dan
„ kan ik waarlijk niet gelooven , dat mijne fehilderij te voor.
„ deelig is uitgevallen. Wat ik nopens het Engel%he karakter gezegd heb, is het refultaat van eene bedaarde , on.
partijdige , veelzijdige befchouwing. Geenszins is dat lea,, rakter van dien aard, dat men liet fpoedig kennen kan ;
„ want het heeft voor den vreemdeling in her eerst Reeds
iets onaangenaams, terugflootends, ongastvrij. Wie derhalve
, mijne fchilderingen voor te partijdig houdt, die befchoun'e
„ dat volk zoo fcherp en bedaard, als ik het gedaan heb.
Van één ding ben ik ten minfle genoegzaam overtuigd, na„ melijk, dat ik rondborflig en eerlijk in mijne verhalen ben
geweest." -- Voor meerdere uittrekfels ter proeve is dit
werk niet gefchikt, daar het meest beflaat uit verhalen of
befchrijvingen , die telkens één zamenhangend geheel vormen.
Wat taal en flijl betreft, heeft de Vertaler zich , naar ons
oordeel, loffelijk van zijne taak gekweten. Wij aarzelen
niet, te verklaren ,dat wij de overbrenging van dit werk befchouwen als een gefchenk, door hetwelk de Heer S T EENBER GEN VAN GOOR aanfpraak heeft op den dank van ons
lezend publiek.

Briefvicfeling tusfchen jonge lieden uit den befchaafden fasrd,
gehouden vóór en ná hun huwelijk. Door j. E. D E W......
Te Delft, hij de Wed. J. Allart. 1827. In gr. Svo. VIII en
270 Bi. f 3 -:

E

en regt bevallig werkje, hetwelk zich door deszelfs levendigen, afwisfelenden flijl , fniaakvolle en onderhoudende
behandeling der onderwerpen allezins aanbeveelt. De Schrij_
ver heeft zijnen arbeid in twee deelen gefplitst. Onder het
bovenfchrift: Godsvereering, Deugd, Liefde en Vriendfchap,
levert hij 3o brieven, gefchreven door jongelingen en jonge.
dochters uit den befchaafden (land, vóór hun huwelijk. Het
tweede gedeelte van het boek bevat, onder het opfchrift:
Deugd, Pligt, Huweljksliefde en Vriendfchap . insgelijks 30
brieven tusfchen mannen en vrouwen uit den befchaafden
(tand, na hun huwelijk. Alle deze brieven handelen meestal
over de aangelegenheden van hunne harten , fours echter ook
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over andere hun voorkomende omfiandigheden , welker mede
wetenswaardig is. Offchoon de voorltelling levendig-deling
is , is het echter flechts de eerbare , zedige , deugdzame lief.
de, welke hier aan het licht wordt gefield. Eene enkele aan
Schrijver ons ten goede. Het hindert ons,-merkinghoud
namelijk , eenigzins , dat 0 V E R D 0 R P zoo, tot in alle bij
zijn heure du berger met de beminnelijke-zonderht,
CAR 0 L I N E aan zijnen vriend overbrieft. Het is waar, daardoor ontvangen nu de jongeling en het meisje uit den be.
fchaafden fland hier onderrigt in het op eene gepaste wijze
doen , ontvangen en beantwoorden van eene liefdesverklaring,
Maar, indien de natuur hun hier niet reeds leermeesteres genoeg is, is het aantal boeken, waarin men dergelijk onderrigt
in rijm en in onrijm vindt, legio. Evenwel de onreine koope
het boek niet in de hoop op een Saterstooneel. Niets, dat
daarnaar gelijkt, is hier te vinden. Het teedere onderwerp
is met de meeste kieschheid behandeld. Zelfs valt, als een
verhaal , aan den lezer gerigt, datgene weg, wat ons-voudig
hindert , als mededeeling , aan den vriend , van het vertrou.
weliikt e oogenblik met zijne geliefde, door den minnaar.
Want zelfs de deugdzaamtie liefde heeft haar heiligdom, hetwelk gefloten moet blijven, ook voor de innigfte vriendfcbap
tusfchen mannen Deze aanmerking ontneemt niets aan den
lof, welken wij aan dit boek, over het geheel, toekennen.
Wat in onze fchatting deszelfs waarde nog verhoogt, is, dat
de menfchen, met welke wij hier in de belangrijke betrekkingen van liefde en vriendfchap worden bekend gemaakt, echt
Nederlandfche karakters bezitten, en zoo wel vrouwen, als
mannen, datgene zijn, wat, bij het behoud van vaderland
zeden en denkbeelden , en bij een behoorlijk gebruik-fche
van hetgeen ook ons vaderland oplevert tot veredeling van
liet hart en tot befchaving van het verfland , de Nederland-

fche man of vrouw van den befchaafden fland kan en behoort te zijn. Wij weufchen dus den ons onbekenden Schrijver, in een gunitig onthaal van dezen zijnen arbeid, de noodige aanmoediging toe, om in dit vak nog meer aan zijne

landgenooten te fchenken.
Letterfchoof, of landelijke vruchten voor vertand en hart.
Te dm/lerdarn , b ij Schalekamp en van de Grampel. t828.
in gr. Soy. P7, 183 BI. f a -40.
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Volgens het Voorherigt, beaat dit werkje nit cenige voo„brengfelen van letterarbeid, door Landbewoners rervaardigd,
en die meestdl gediend hebben tot Voorlezingen en Bijdragen
in eenen landslijken Vriendenkring, federt eenige jaren, ter
beoefening van Lf'etenfcltappen en Fraaije Letteren , vereenigd.
Vanhier buiten twijfel de eenigzins zonderlinge naam van
Letterfhoof. Geen der vervaardigers (die van één tlukje uit
behoort tot den geleerden fland. Wordt deze eer--gezondr)
[te proeve gunflig ontvangen, lezen wij verder in het Voor
eerlang een tweede Deeltje,-berigt,zovfchjnwl
waartoe reeds genoegzame voorraad voorhanden is. —Wij heb
deze verzameling, over het geheel, met genoegen gele -ben
mogen wel lijden, dat goede aftrek tot uitgave van-zen,
anderen dergelijken letterarbeid aanmoedige. Wij achten dit
werk bijzonder gefcliikt voor zoodanige Leesgezelfchappen,
waar men , in plaatfe van onbeduidende Romans, iets meer
degelijks verlangt. De Lerterfchoof is verdeeld in de volgende
rubrieken: I. Verltandelijke en zedelijke Befchaving. inhoudende eene Voorlezing over de gezellige verkeering, benevens
drie Dichttukjes, getiteld: Dc weldadige invloed der befc,iaving , Blik op de Verlichting, en : Het vermogen der befchas'ing. II. Neigingen en Hartstogten , behelzende eene l'oorlezing over de Eerzucht en haren weldadiger invloed op onze volmaking; voorts , in poëzij : Job III, dan het Mededoogen ,
De Pharizeër en de Tollenaar , en: De verlatene Moeder aan
haren Zuigeling. III. Levenswijsheid, waartoe gebragt worden:
Voorlezing over drie van de kleederen ontleende Spreekwoorden, en
een dichtítukje. IV. Natuur-, Gefchied-, Land- en Volkenkunde , drie (lukken : hoorlezing over de heilzame jirekking voor ver,/land en hart , gelegen in eene opmerkzame waarneming der meest
in het oog loopende Natuur ver fchnfelen , Iets over Griekenland
en de Grielen van vroegeren tad, en : De kust van Guinea en
derzelver bewoners. V. iViengelingen , onder deze opfchriften : hij is zoo gek niet , als hem de muts wel jtaat ,
Fragment eener zarnenfpraak tusfchen eenen onver fchilligen en
eenen opmerken, Osfian, De kleederen maken den man niet,
Uitboezeming b ij den val van Misfolonghi, Troost der Voorzie
Lentezang, Het Jongsken en zijne Moeder.—Uit deze-nighed,
opgave van den inhoud der Letter fchoof kan men ten naasten bij zien, wat er zoo al is te vinden. Even min , als op liet
veld , kan men hier verwachten , dar alle aren even goed beladen
zullen zijn. Tot een moniter diene het volgende:
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Als het zuidern ndje blaast,
't Nijver bijtje gonst en aast,
Duizend bloempjes 't veld verfieren,
Duizend voglen tierelieren ,
't Rund in weel'ge weiden graast;
Als de leeuwrik, hoog gellegeu ,
't Landvolk boeit aan 't vrolijk lied,
Gras en loover opwaarts fchiet,
Milde wolken, zwaar van regen,
Druppelen op twijg en aar —
o! Dan is de Lente daar.
Minst van allen beviel ons het laat(ie hikje. Men biede liever vrucht van eigen akker, en hinde geene ligte , van elders
aangevoerde, aren met het zwaardere graan, dat men zelf
bouwde, in dezelfde fchoof.

Eduard en Louize, of de Hand der Yoorziénigheid. Een Nederóandss•h Tafereel, door G. V A N M A A R S E V E E N. Te Dordrec;zt, bij F. Boekee. In gr. 8vo. a88 Bl. f
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en vindt in dit werk niet dat wonderbare , die opeenIIapeling van verwarringen, welke den lezer naauwelijks den tijd
gunnen, om met aandacht te lezen , maar hem jagen naar liet
einde, om de ontknooping te weten. De fchrijver wilde, in
een, uit het dagelijksch leven genomen, tafereel, aantoonen:
dat het vertrouwen op de Voorzienigheid nimmer befchaamd
wordt; dat zij alle dingen voor hem, die op Haar vertrouwt,
doet medewerken ten goede , en hein , onder welke omftandigheden des levens ook, befchermt en bewaakt , en veilig
zijnen weg doet bewandelen. Het verhaal , dat ons hier gegeven wordt , maakt ons bekend met twee deugdzame eclrtgenooten , en behelst hunne levensgefchiedenis , welker lotgevallen wel niet buitengewoon zijn , maar toch de belang
lezer allezins waardig zijn -fielngvad,richen
omdat het Nederlandsche karakters, Nederlandfche gebeurtenisfen en natuurtooneelen zijn , door welke voor de afwisfeling gezorgd is. Niettegenftaande deszelfs eenvoudigen voort
afloop, houdt deze roman den leeslust op Bene aan -gane
wijze levendig, en is gefchikt , om het doel te be--genam
reiken , hetwèlk de fchrijver zich had voorgefteld. Welmeenend wenf'chen wij hein dus dat gun ('rig onthaal, hetwelk hein
ten prikkel kan zijn, om nog verder in dit vak zijne krach.
ten te beproeven.
In de Boekbefc,'h. No. III, bl.
voor dien regel wegvallen.
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BOEKBESCHOUWING.
Christendom en Regtzinnigheid. Door J. C. A. s A NE R en J. G. L I E R N U R. Ijle Stukje. Te Arnhem, b ij C. A. Thieme. r828. In kl. 8vo. 86 Bl.
f:_6o.
nder dezen titel ontvangen wij vier kleine vertoogen,
O
net de volgende opfchriften : I. Hoe de Bijbel de groote

gefchilpunten in de zedekunde beflist. II. Het Christendo m de leer der volkomen/le vr ijheid. III. Regtzinnigheid. IV. .Het Christendons is eerie inrigting (,) die
enkel met den geest te doen heeft, N. I en III zijn
met de letter L. , II en IV met S. geteekend. In het
korte voorberigt zeggen de Eerw. S A ND E R en L IE Rr u R , Predikanten bij de Evangelisch - Lutherfche Gemeente te Ilaarlenz , dat zij beiden afkeerig zijn van het
in 't licht geven hunner leerredenen, als zoodanig;
maar dat zij onderwerpen, vroeger op den kanfel door
hen behandeld, thans in anderen vorm uitgeven, dewijl
dezelve, naar hun oordeel en dat van anderen, inzonderheid in dezen tijd van zoeken , woelen en onzekerheid
in het godsdienflige (het zijn de eigene woorden der
Schrijvers), Bene nuttige bijdrage tot de regte fchatting
van het Christendom , voor een uitgebreider publiek ,
zouden kunnen zijn.
In het eerfle vertoog wordt de bekende gelijkenis van
den barmhartigen Samaritaan behandeld , ten einde
door dit ééne voorbeeld te doen blijken , hoe de Bijbel
Ie groote gejchilpunten in de redekunde beflist. Hier
komt menige goede aanmerking voor. De Schrijver tracht
te bewijzen , dat men in de Heilige Schrift geene weten
beantwoording van allerlei zedekundige vra--fchapelijk
gen, maar alleen voor het werkzame leven bruikbare
lesfe.I der wijsheid moet zoeken. Hij doet dit op zijne
wijze, en gebruikt wel eens uitdrukkingen, die misfchien
0
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voor fommigen vreemd zullen klinken. Zoo lezen wij
bi. z van een fchadel jk vooroordeel, alsof elke vlaag

der zedekunde met eene Bijbelfpreuk te beantwoorden
ware; een vooroordeel, dat de weldadige werking van
Liet Bijbeltezen aanmerkelijk zou verlammen , en den
vr lieid-ademenden geest des Christendoms door een' dooden (de) letter doen vervangen worden. Is dat een
vooroordeel ? en is het een zoo fchadelijk vooroordeel ,
dat iemand in den Bijbel uitfpraak omtrent alle aangelegenheden des levens meent te vinden? De Schrijver
laat immers zelf terftond daarop volgen , dat de Heer den

1/eiste! ter oplosfing der zedekundige gefehilpunten aller
zijn onderwijs geeft, waar hij van 's menfchen-wegni
pligten (preekt. Dus moeten daar dan toch ook voorfchriften te vinden zijn , welke op alle omflandigheden
toepasfelijk gemaakt kunnen worden. Dat men geene
wetenfchappel jke behandeling der zedekunde in de Heilige
Schrift te zoeken hebbe, zal wel ieder, die op het doel
der Goddelijke Openbaring ziet, erkennen. Rec. meent
hier en daar bij den Schrijver uitdrukkingen opgemerkt
te hebben, die, al zijn ze misfchien dan ook wel te
verdedigen, nogtans ligt misduid zouden kunnen worden ;
b. v. bl. 18: Het omvaardeerbaar boek (de Bi,3be1)

(lelt den mensch niettemin te leur, als hij er de antwoorden op zone moeijelzjke zedekundige vragen in
zoekt, als hij zelfs Hechts de noodzakelijke gegevens
begeert , om daaruit door middel van redenering de
antwoorden op te maken. Dat nieuw gefinede woord gegevens klinkt niet wel, en zal door gewone lezers kwalijk verCtaan worden. De Heer L IE R. N U R geeft zijn
gevoelen nader te kennen, daar hij onmiddellijk laat volgen: In de plaats daarvan vinden wij in den Bijbel,

en met name in het hier overwogene antwoord des fleeren aan den WWetgeleerden, eene aanwijzing, die voor
deze , te vergeefs gezochte , antwoorden rijkelijk fchadeloos felt. (Dus zijn er dan toch data , of gegevens ,
die boven ontkend worden.) Dezelve komt hierop ne=
der : n G§y hebt, 0 mensen ! nopens uwe pligten, gee^a
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Bander antwoord noodig , dan dat gij zelve (zelf met
nw gezond verland en een welwillend hart vinden kunt,
en het antwoord , dat g ij noodig hebt , kunt gij in eiken
toefland des levens gemakkelijk vinden. Wat gij zoudt
verlangen, dat men Voor u was of deed, moet gij voor
anderen zin of doen....... hoor het overige handel
eerst overeenkomJlig uwe, naar dien regel zoo duidelijk
aangewezene, pligten vóór dat gij er over redeneert:"
,

Welligt had de meening des Schrijvers duidelijker uitgedrukt kunnen worden; zoo als de woorden hier (laan,
zoude het kunnen fchijnen, dat L IE R N U R, in zekeren
zin, de waarde des Bijbels te gering voorftelt, om denzelven naderhand, op zijne wijze, te hooger te ver.
heffen. Leven wij in eenen tijd van woelen en zoeken,
gelijk in het voorberigt wordt gezegd , men zij dan
behoedzaam, zoo op den kanfel , als in openbaren gefchrifte , oin alle misveriand te voorkomen. Is ook wel in
het algemeen het redeneren, waartegen hier wordt gewaarfchuwd , zoo zeer af te keuren ? en doet de Bijbel
dit? Wanneer de tijd van handelen daar is, moet men
handelen, en niet enkel redeneren; maar redenering behoort toch de handeling vooraf te gaan. Ja, de menfehen hebben in het algemeen befef van betamelijkheid
en onbetamelijkheid; maar bij velen zijn de begrippen
van pligt wel eens verward, omdat er over de zedelijk
doen en laten te weinig wordt nagedacht.-heidvan
Moge het , gelijk de Schrijver bl. 17 verzekert , niet

zelden gebeuren , dat men onedeler handelt, in evenredigheid dat men over zone pligten, derzelver gronden en grenzen , en toepasfing op het leven , meer boeken heeft gelezen meer leerredenen of verhandelingen
gehoord en meer gefprekken gehouden; en dat het begin
van een ernfliger onderzoek, nopens de moeijelijke vragen der zedekunde, het begin eener misdadige poging
is, om zich van zone pligten te ontjlaan, — zoo,

danige menfchen, in wier hart geen ware godsvrucht is,
zullen, ook zonder redeneren , wel traag en nalatig in
het vervullen hunner pligten blijven. Door nadenken
O2
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worlt de overtuiging van het betamelijke of onhetamelijke eener zaak levendiger en krachtiger. Gefchiedt dus
het redeneren over onze pligten in den geest des Christendoms , zoo zal het heilzamen invloed op derzelver
gemoedelijke behartiging hebben, en wel in evenredigheid van het duidelijker befef der verpligting.
In het tweede vertoog wordt, naar aanleiding van 2
Kor. III : 17, beweerd, dat het Christendom volkomene
vr held aan deszelfs belijders laat in de keus van infigtingen des levens , van uitwendigen eerdienst en van
geloofsllel%el. De Schrijver onderfcheidt de inrigtingen
des levens in fiaatkundige en in huifelijk,. Tot de eerften
behoort de regeringsvorm, tot de laatflen het huwelijk,
de Jlaven/land en do vaderljke magt. Ree. kan zich
niet vereenigen met den Schrijver, die bl. 29, na
over genoemde punten geredekaveld te hebben , tot dit
befluit komt : Het Chrisóendom heeft dus nooit gemaakt
maken eenige verandering in den
noch wil (wil/en
der
menfchelzjke betrekkingen
vorm
uitwendigen
want
deszelfs rijk is niet van deze wereld. Beteekent deze
Schriftuurplaats , wat dezelve hier moet beteekenen ? Is
ook de weldadige invloed des Christendorns niet kennelijk in verbeterde wetgeving en regering ? En zou niet
eigenlijk zoodanige verandering bedoeld worden? Uit
bepalingen waren in dezen geens--drukelijnfg
zins noodig. Wanneer een echt Christelijke geest de overheld bezielt, is elke regeringsvorm goed; ontbreekt die,
zoo kan elke regeringsvorm misbruikt worden, fchoon
de eene ligter, dan de andere. Slaven(lanl moet ophou
ieder zijnen medemensch behandelt, gelijk-den,zora
hij zelf zou wenfchen behandeld te wonden. En geen vader, die in den geest van het Evangelic denkt, kan , al
laat de burgerlijke wet dit toe, zijne vaderlijke magt misbruiken. Deze verbeteringen in het burgerlijke en huifelijke teven, offehoon dan niet uitdrukkelijk genoemd, zijn
uitvloeifels van Christelijke beginfels , en werden buiten
twijfel bedoeld. — Dat voorts aan Christenen geen bepaalde vorm van eerdiciust wordt vi orgefchreven , is be,
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kend , en ligt in den aard der zaak. Zoo lang d, theucratifche huishouding in liet land der belofte duurde ,
moesten j E z u s en de Apostelen de Mozai7che wetten
op den eerdienst in kracht laten. Met Jeruzalemrls ver
zouden dezelve ontbonden worden. Hierop-woesting
wordt in het gefprek met de Sanaaritaan/che vrouw gedoeld. De Eerw. S A ND E R íchrijft wel , hl. 3 , dat
Hij (j E z u s) niet zegt : „ De Vader wil alleen , maar :
de Vader wil ook hebben , die IIem alzoo aanbid„ den ;" doch als men de woordvoeging in het oorfpronkelijke raadpleegt, zou deze uitlegging bezwaarlijk te
verdedigen zijn. Naauwkeuriger en bijkans woordelijk kan
deze plaats aldus vertaald worden : Immers zoekt de 1ader zoodanigen , die Henn aanbidden , of zoodanige aan
gelijk ook de cenigzins vrijere over zetting van-biders,
Prof. VAN DER PALM heeft: en zulke zijn toch de
aanbidders , die de harle- zoekt.
Vertoog III loopt over Regtzinnigheid, welke bier tegen eene vrijere denkwijze overgeheld wordt. Maar is
dan niet juist die vrijere denkwijze , in den echten geest
des Christendons , de ware regtzinnigheid? Misschien
ware liet goed geweest , dat de Schrijver meer bepaald
had te kennen gegeven , wie of wat eigenlijk regtzinnig
genoemd moet worden. Ieder, die ter goeder trouwe
handelt, meent , dat zijne gevoelens op den inhoud van
het Evangelie ftcunen; en hij zou alzoo van zijne regtzinnigheid mogen fpreken : maar het woord heeft allengs ,
door het gebruik , eene andere beteekenis gekregen. Regtzinnig noemt men hem , die zich houdt aan heltaande
Kerkicer — onregtzinnig, die er van afwijkt. Iu dezen
zin kan iemand kerkelijk onregtzinnig zijn, dewijl hij
menfchelijke meeningen verwerpt , en alleen de duidelijke
leer der Goddelijke Openbaring eerbiedigt. Deswege beviel aan Ree. minder, wat hier wordt gezegd van de
regtzinnigheid van j n z v s. Hoe goed het woord op
zichzelve zijn moge, fchijnt liet echter min gepast, j I z us (bl. 41) een regtzin171g Israëliet te noemen. Volgers
1, .I t; R r u 0. , bi. 5',, Wroet Graristcl 7e t cgtzircni hcid in-
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nige gehechtheid aan de godsdienst der vaderen zijn.
Maar, wat is dan toch godsdienst der vaderen? Ver
hierdoor het Christendom, zoo zal ieder het-fiatmen
toettemmen ; doch kunnen en zullen de woorden niet ligt
in eenen anderen zin opgevat worden , alsof godsdienst
der vaderen zich bepaalde tot het Kerkgenootfchap , waarin men werd geboren en opgevoed? Onder het lezen zou
men wel eens in verzoeking kunnen komen, om te twijfelen, of de Schrijver niet hier en daar eenigermate fpeelt
met woorden. Hij wil, dat men gehecht zijn moet aan
de beljdi'nis der vaderen, dat men oude woorden en vormen gebruike , dat men behoude , wat door oudheid geheiligd is geworden ; hier fchijnt kerkelijke orthodawie,
in den gebruikelijken zin des woords, geleerd te wore
den : dat echter de bedoeling niet zoodanig is , blijkt ten
duidelijkfte, daar wij bl. g6 lezen That\ echter met dien
geest (des Christendoms) /lrjdt, wat Hechts van menfchelijken oor/prong is, willekeurige en kleingeestige uitzonderingen en bepalingen omtrent waarheden, voor
beloften, wat niet yan.God kan zijn, om.-fchriteno
dat het mét zi1n woord niet overeen kan gebragt worden , wat niet tot . God kan brengen, of wat vccn Hem
verwijdert;' — daarvan heeft háj (de regtzinnige Christ) eenen afkeer, en hij verzet er zicl tegen, al
werd het ook algemeen voor regtzinnig gehouden, al
werd liet ook door kerkelijk gezag onder. /leund. . Volgens dezen regel zal er nog al eerige afwijking van
vroegere begrippen, leuzen en. vormen, van datgene,
wat den vaderen dierbaar was, plaats moeten hebben ;
doch waartoe dan die verheffing van het oude en die
aanprijzing van godsdienst der vaderen P Daar, van
de dagen der Apostelen af tot op onzen tijd, de denkwijze der belijders van het Evangelie gedurig veranderde,
zou men ook kunnen vragen, in welke eeuw dan de ware
regtzinnigheid werd, gevonden , aan welke men zich -moet
houden ; en wijst ons de Kerkelijke Gefchiedenis -op de
oorfpronkelijke eenvoudighéidL. des geloofs; werkende in
liefde, bij de opkomst des Christendoms, zoo zou de vrij
onbepaalde uitdrukking van godsdienst ster vaderen hier
-
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ípaai'za ner hebben kunnen gebruikt worden. Gaarne onderíchrijft Ree. overigens , wat bl. 56 en ,7 gezegd
wordt : De fchoon/le trek, in het karakter eens regtzinnigen Christens , is de overeenfe,nrning van zijne
zuivere regtzinnige denkbeelden, aangaande de godsdienst, met zin leven en wandel. Zin geloof is geene
koele befpiegeling van het bovenzinnelijke, maar eerie
aangelegenheid des harten; deugd is hem geene dorre
leer van repten en pligten , over welker bepalingen en
gronden hij gaarne redeneert, maar is heen liefde uit
een rein hart, enz...... in één woord , bij den regtzinnigen Christen is zijn leven de fpiegel zijner godsdienflige overtuiging , gelijk deze de fpiegel is van desa
it'aren geest des Evangelies.
Niet liet minst belangrijk gedeelte van dit boeksteen is
No. TV, waarin veel goeds gezegd wordt , en onder anderen , bl. 84 , deze aanmerking voorkomt : Indien het
Christendom geen heilige geest ware , dan zou het niet,
na meer dan achttien (rekent men de vestiging des Christendoms van het Pinktlerfeest na Hemelvaart , zoo is liet
bijkans achttien) eeuwen, ondanks de verbasterde gedaante , waarin het voorgedragen is , nog beftaan, en Bene
menfchelijke befchaving bevorderen, die, de menschheid
moge zoo onvolmaakt zijn, en blijven, als zij gril, toch
maar den boventoon houdt boven de fchaamtelooshcid der
ondeugd. Inderdaad! het Christendom is in de afzigtigfle omkleed/els voorgeficld , en wordt ook nog lieden wel
ep eene wijze voorgedragen, die tegen deszelfs , in den
bijbel aan te wijzene, natuur flr.
dt. liet fete jut echter, dat, voor zoo ver in die onderwijzingen nog iets
van den waren Evangelifchen geest behouden is , dit in
de harten overgaat, middeleri' y1 de overdrijvingen niemand, die eenigzins gezond denkt, ontrusten , of door
e oo,nte allen prikkel verloren hebben en naauwel(ks
;,neer gehoord worden. Zonderling (leekt weder hierbij
af, hetgene op de volgende bladzijde beweerd wordt:
[let zou zeer gedenkbaar (dit woord is niet in gebruik)
zijn, dat door gemoedelijk Christelijk ondér,vrjs, opzig^
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tell; de ware belangen des levens en de betrekking, waarin de mensch tot God jlaat , eene Christelijke befchal,•inb
wierde voortgeplant zonder Babel en Doop, als het nu
helaas ! waarachtig is , dat vele Bijbelbezitters en gedoopten onchristenen zijn, nademaal geen heilige geest
een hooger leven in hen heeft opgewekt. Dat vele Bij
gedoopten zich niet laten leiden door Gods-belzitrsn
I Ieiligen Geest , bewijst niets tegen de noodzakelijkheid
van Bijbel en Doop. Ree. heeft altijd gemeend , en meent
nog , dat de Kerkelijke Geschiedenis , vooral die der Fiervorming, en wat dezelve voorafging, de nuttigheid van
het Bilbellezen genoeg heeft bewezen. Het is jammer,
dat hier en daar gewaagde tellingen , die ligt misduid
zouden kunnen worden , in het anders niet onbelangrijk
werkje voorkomen. Wat verder den Doop aangaat , de
Schrijver neme in aanmerking, hetgene i Petr. III: at
-

wordt gelezen.

Redevoering over 2 Chron. XXIII: 11b Uitgc/?roken
op den 24 Aug. 1828, den 56flen verjaardag des Konings , door c. V A N E P e: N, Leeraar bij de Nedlerdiiitfche Protestantfche Gemeente te Maastricht. Te
.Maastricht, bij J. Straatmans. i8a8. In gr.8vo IV
en23 BI. f: -3o.
Leerrede, ter godsdienfige viering van den verjaardag
vara Z. M. den Koning der Nederlanden; uitgefprohen den 24 Az'. i8a8, door H. c VAN DE N ES ,
Theol. Doet. en Predikant te S'asferheyn. Te Amjlerdaln , bij W. Brave , Jun. 1828. In gr. Svo. IF en
34 Bl. f :-40.
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eide deze leerredenen zijn op denzelfden dag gehouden , bij eene gelegenheid , welke de Nederlander vurig
wenscht, dat nog dikwerf zal terugkomen. Als gele
vorderen zij geene uitvoerige aankon -genhidslr

-dign.
De Eerw. v A N E P E N, tot tekst gekozen hebben dc — de Koning leve! behandelt zijn onderwerp oh vol
wijze: I. „ Wij zuilen ," zegt hij bl. 5 , „ de-gend
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„ voorgelezene woorden, in derzelver verband, kortelijk
„ verklaren , en u daarbij tevens doen gevoelen, hoe veel
„ redenen T o j A D A en liet volk van J'ida hadden , om
hartelijk te wenfchen , dat de Koning j o A S mogt le„ ven. II. Om, in de tweede plaats, u te doen befef„ fen, dat wij Nederlanders nog meer redenen hebben ,
„ dien hartelijken wensch den onzen te maken, niet be„ trekking tot onzen Koning. III. En eindelijk zal ik
u aanwijzen, dat die wensch ons moet opwekken, om
ook (cui bono dit ook hier dus gebruikt ?) God te dan„ ken en om de vervulling van dien wensch te bidden."—
Dit laatfle (tuk , als gedeelte der redevoering te kort, voldoet aan de belofte bij de opgaaf niet. De Heer v A N
E P E N zal de gegrondheid dezer aanmerking erkennen, al
voeren wij de tien eerftc regels van hl so niet aan. Op
het overige hebben wij minder aan te merken.
De Ileer V A N D e N E s behandelt Pfalm XXI. „Naar
„ onze meening," dus leest men bi. 12, „ hooren wij
„ in de zeven eerfie verzen van denzelven de priester„ fchaar in naam des volks Jehova voor de aan v A V ID
„ verleende zegepraal danken , en in het We en de 5 volgen„ den den Koning de overwinning over al zijne vijanden
toewenfchen , terwijl eindelijk in het iade vers aan al
„ het verzamelde volk cenc bede om vervulling der uit„ gefprokene wenfchen in den mond gelegd wordt. I. In
de cerCte plaats zullen wij de zeven eerfle verzen van
„ den Pfalm en liet lofofFer van Israël voor deszelfs Ko„ ning befchouwen , om u, naar aanleiding daarvan , tot
dankzegging voor het heil aan onzen Vorst bewezen
„ op te wekken. II. Daarna zullen wij onze aandacht op
„ de wenfchen en " gebeden voor Israëls Koning , in
het overige van den Pfalm ontboezemd , vestigen, en
u alzoo tot eerbiedige en hartelijke wenfchen en gebc„ den voor onzen Vorst trachten te flemmen."
Beider geest en firekking zijn overeenkomftig met liet
gewigtige en heugelijke onderwerp. Welk volk heeft ook
meer redenen, dan Nederland , om, bij eiken verjaardag
zijns Konings , hartelijk te bidden Langlelie de Koning ! ?
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Redevoering, naar aanleiding van , joh. XlJ7. 6. behelzende eenige nuttige wenken in den tegenwoordige(n)
Kerkjlaat ; van een Lidmaat der Hervormde Godsdienst belijdenis. Door F. C. nz E ij E R. Te flmjlerdam ,
bij J. B. Julio. r32?. In gr. 8vo. 24 BI. f : 40.
-

O nze man heeft nog al vele vrienden, en hiermede
wenscht Recenfent hem geluk. Die vrienden zijn op de
-aken, in deze redevoering vervat, verliefd. Ook dit
is natuurlijk. Van zijne vrienden kan hij dit alleen ver
Hij gelooft, dat de verkondiging van het Evan--wachten.
gelie niet zeer moeijelijk is. Dit moet ieder denken , die
eene preek ontvangt van een lidmaat der gemeente. Doch
na volbragte lezing zijn wij van oordeel geworden , dat
zulk preken , als onze man in deze redevoering doet ,
niet zoo gemakkelijk is , als hij (uit nederigheid ?) wel
meent. Althans gelooven wij , dat dit onzen v A N DEP.
PALM, om geene anderen te noemen , zeer bezwaarlijk
zou vallen. M E IJ E R heeft het oog niet zoo zeer op
den vorm, als wel op den kern. BI. 8 doet hij volgend
verzoek : „ Terwijl ik uw , waarde Lezers en Lezeres„ fen ! wel mag aanbevelen, mijn gebrek in dezen, door
„ een heilige achterdocht te vervullen." En , onder vele
andere dergelijke fchoonheden , vindt men nog , op b).
io, de volgende fpreuk: „Op repten rijst het ligt al„ t:jd." Ten Plotte nog dit (taaltje, bl. 14 voorkomen de: „ Dat wij met de uitwendige (?) geleerdheid zoo
„ veel niet noodig hebben, hoe noodzakelijk zij ook wezen moge ! als de geleerde wiens ampt het is , zal een
„ verllandig mensen niet ligt in liet hoofd komen , an„ fiers diende wij alle, hoofd voor hoofd wel geleerd
„ te worden, hetwelk onbeftaanbaar zou wezen met de
„ welvaart van de Maatfchappij. Wij hebben reden, om
„ de Goddelijke Voorzienigheid over ons te, danken , die
ons zulke mannen heeft verwekt, waardoor wij , in de
„ ons noodige kennis , even zoo wijs kunnen worde.i als
zij." Zoo lang had onze man met zijn preekje wel
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mogen wachten. Evenwel is zijne meering goed. IIet
Benige, dat wij dus opregtelijk doen kunnen, is, dat wij
hem bedanken voor zijne goede intentie; zoo als wij zijn
doende bij dezen.
11pothekers - Handboek , of Begin/den der 4rtfenijmengkitude; door A. CHEVALLIER en P. I D T, fipo-

the kers en Leden van ver fchillende geleerde Gesuootfchappen. Uit het Fransch. II Deelen. Te Deventer,
bij A. J. van den Sigtenhorst. In gr. 8vo. Te zamen
XXII, 884 BI. Buiten Inteek. f io-:
1 ^T a.u• waarheid zegt de Vertaler , dat , hoe noodzakelijk de kennis der Schei-, Kruid- en Natuurkunde ook
voor den Artfenijmenger is , deze kennis alleen en op
zichzclve hem nog geenszins aanfpraak geeft op den
naam van een bekwaam Apotheker, zoo hij niet tevens
een goed werkman is; en dat derhalve een werk, hetwelk gefchikt is, om den leerling daartoe op te leiden,
zeer belangrijk moet geacht worden. Naar zijn oordeel
hadden wij gebrek aan zoodanig werk; want, zegt hij,
alle Artfenijmengkundige werken , welke er in onze taal
(tot Junij í82G) zijn uitgekomen, hoe belangrijk zij
ook wezen mogen, laten, zelfs dan als men die alle te
zamen neemt, nog iets zeer belangrijks te wenfchen over;
en dit is — Bene gefchikte handleiding ter bereiding der
geneesmiddelen. In hoe verre dit algemeen oordeel van
den Vertaler meerder of minder gegrond is, laten wij
daar. Genoeg, hij meende , dat er behoefte aan zoodanig werk beilond , en , om daarin te voorzien , befloot
hij , het voor ons liggende werk te vertalen. De vraag
is alzoo , of dit werk gefchikt is , om dat gebrek aan te
vullen , en wel ten behoeve van Nederlandfche Apothekers.
Na de beide deden met de meeste aandacht te hebben
gelezen , kunnen wij deze vraag niet anders dan ontkennend beantwoorden. De orde, in dit werk gevolgd,
-
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wordt gezegd dezelfde te zijn als die, welke door
x r•. N R v bij zijne lesfen wordt in acht genomen ; zij is
echter, naar ons inzien, niet de beste, en geeft uit
haren aard aanleiding tot herhalingen. Dan , dit daar
zal men het toch met ons eens zijn , dat-gelatn,
naauwkeurigheid in befchrijving en duidelijkheid in bepalingen en uitdrukkingen hoofdvercischtcn in een dergelijk werk zijn ; en hierin laat hetzelve veel te weníchen over. Het is ons voorgekomen met overhaasting
te zijn opgefteld, en dat men geenszins de onderwerpen
altijd eerst goed doordacht heeft; f'ommige zijn zeer
oppervlakkig, andere weder met eene groote en, mogen
wij het zoo eens noemen, overtollige uitvoerigheid behandeld. Op de verklaring of omfchrijving van vele
kunstwoorden, en in de P1,armacie gebruikelijke uitdruk
valt mede nog al wat aan te merken. Ver[chei--kinge,
hebben
wij gevonden, die hier in ecnen anderen
dene
worden
, dan waarin zij bij de Apothekers ,
zin gebezigd
althans bij ons, voorkomen. Het is toch niet de vraag,
wat wij meenen , dat de woorden kunnen beteekenen ,
of in welken zin zij, naar onze denkbeelden , behooren
gebruikt te worden; maar, welke heteekenis zij door het
dagelijksch gebruik hebben verkregen. Indien then h. v.
aan een' Apotheker vroeg , wat hij door rrittre ki;g
verflaat, en welke bewerkingen hij daartoe brengt , twijfelen wij zeer , of het antwoord ook van verkalking ,
verkoling , ophejng enz. melding zoude maken. Een
Handboek van bijna goo bladzijden mogt men verwachten, dat zich althans door volledigheid zoude aanbevelen; dan ook hieraan ontbreekt zeer veel. Ilet is ten
aanzien van onderfcheidene Franfche werken meermalen
opgemerkt, dat zij onkunde verraden aan hetgeen bij
andere volken gedaan is en wordt ; en deze onkunde
firaalt ook in dit werk ten duidelijkfle door; wij misten althans hier en daar nog al het een en ander, dat
ons van elders bekend was. — Bij de befchrijving der ver
bewerkingen voegen de Schrijvers eenige voor -fchilend
bereiding van deze en gene geneesmiddelen,,-lchriftne
-
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tot nadere opheldering van liet gezegde. Wij achten
dit niet alleen goed en nuttig, maar zelfs noodzakelijk;
doch meenen tevens , dat de gekozene voorbeelden moeten
zijn, i °. gefehikt om datgene op te helderen, wat zij
ophelderen moeten, en 2 , dat men dezelve kieze uit
die bereidingen , welke dagelijks, althans niet zeldzaam,
plaats hebben ; want welk nut toch kan een leerling
trekken uit hein aangewezene voorbeelden , die of nimmer,
of althans ten uiterfte zel izaam , in een Artfenijmengkundig Laboratorium voorkomen ? Het is mogelijk, dat de
meeste hier aangevoerde voorbeelden veelvuldig door
Franfche Apothekers behandeld worden; maar van zeer
vele is dit het geval bij ons niet.
Wanneer wij dus ongunstig over dit werk oordeelen,
en van gevoelen zijn, dat hetzelve niet had behoeven,
ja zelfs niet had behooren vertaald te worden, moet
men daaruit niet afleiden, dat wij er niets goeds en nuttigs in zouden hebben aangetroffen. Wij houden ons
verzekerd , dat onderfcheidene Apothekers er hier en daar
nog al iets in zullen vinden, dat voor hen nieuw is;
maar, om het goede en nuttige van het minder goede en
minder nuttige, of fours geheel verkeerde, te onder
behoort meer kennis en ondervinding, dan men-fcheidn,
onderuiellen mag bij leerlingen; en voor dezen is het in
de cerf'ce plaats beíiemd.
Tot flaying van ons oordeel, en ons den Lezer nader
met het werk bekend te maken, zullen wij den inhoud
zoo kort mogelijk opgeven, en daarbij eenige aanmerkingen voegen; want alles mede te deden, wat wij onder het lezen hebben aangeteekend, zoude ons beltek
verre te buiten gaan.
Behalve eene korte inleiding, bevat het werk zes afdeelingen, handelende i°. over voorafgaande bewerkingen, 2 °. verdeeling, 3 0 . uittrekking, 40. opplosftng,
5 0 . vermenging, 60. verbinding. Iedere afdeeling is
weder in onderfcheidene hoofdtukken verdeeld.
ifte Afdeeling. a) Keuze der droogo-erijen; waarom
gezegd wordt , dat inen dc beste mi->et kiezen, en-tren.
0
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daartoe met derzelver eigenfchappen en kenmerken bekend
zijn. Tot opheldering vinden wij hier de befchrijving
van tien ftoffen, waaronder rabarber, kina, mofchus en
castoreum, beflaande gezamenlijk naauwelijks twee blad
dus hoogst oppervlakkig. b) Zuivering van-zijden;
eenige droogerjen, als vet, was , harfen , gomharfen ,
enz.: de laatfte moeten , volgens de Schrijvers, in brandewijn worden opgelost , doorgezegen en uitgedampt ;
eene wijze van handelen , die wel geene algemeene goed-.
keuring zal vinden. Wij treffen hier ook eene befchrijving aan der zuivering van ruwe kamfer door opheffing;
deze bewerking gefchiedt fabrijkmatig , en komt bij Apothekers niet voor. In het overige dezer afdeeling fpreken de Schrijvers over de inzameling en drooging der
planten en het bewaren der droogerijen.
In de sde afdeeling, getiteld verdeeling , wordt in
de vier eerie hoofditukken gefproken over het kneuzen ,
het fnijden, het raspen en vijlen, en het malen; en in
het vijfde over het tot poeder brengen. Op bl. 43 lezen
wij, dat dit laatfte op zesderlei wijzen gefchieden kan ,
namelijk door (lampen , Wrijven, porphj riferen, doorwrijven,, het bijvoegen van een tweede ligchaam , en
door afwasfchen. Voor het laatfle zouden wij liever lezen flibben ; door afwasfchen toch verftaat men iets anders , dan hier bedoeld wordt ; ook worden de ligchamen
daardoor niet tot poeder gebragt, maar wel het grovere
van het fijnere gefcheiden. Men had even goed ook het
ziften als eene zevende wijze er kunnen bijvoegen. Is
malen wel iets anders, dan eene bijzondere wijze, om
ligchamen tot poeder te brengen ? Waarom daarvan een
afzonderlijk hoofdfhuk gemaakt ? Althans had dan daar
ook de befchrijving van den molen behoord, en niet in
het vijfde hoofd(Iuk. Dergelijke bewijzen, dat men de
zaken niet goed doordacht heeft, zijn er vele. Op bl.
55 wordt onder de voorbeelden van ligchamen, die men
door eene haren zeef wrijft en alzoo tot poeder brengt,
ook gevonden kolokwint. Irtusfchen lezen wij daarbij,
dat deze moet gedroogd en geflampt worden. Is dat
,
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tloorirr jven ? Arabifchc gom behoeft, bl.
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sa , niet gc-

droogd te worden; men wrijve dezelve in een' marmertn
mortier tot poeder. Ijzervijlfel moet, bl. 53 , op een'
porphyrJleen tot een ontastbaar poeder gewreven worden,
Onder de voorbeelden van ligchamen, die door bijvoeging van een ander tot poeder gebragt worden , vinden
wij , bl . 56 , ook kwik, met de opmerking , dat dit
metaal , vloeibaar zijnde, niet tot poeder kan gebragt
Worden, (hoe belangrijk !) maar dat, zoo men hetzelve
met een weinig water fchudt, het zich in kleine bolletjes
verdeelt; waartoe dient dit? Op bl. 57 vinden wij de
bereiding der mere. dint. volgens HE N R v; men kan
dezelve nog eens lezen op bl. 38 van het tweede deel.
Hier is er eene zeer grove fout in het voorfchrift, welke
wij niet weten, of dezelve aan de Schrijvers dan aan
den Vertaler te wijten zij, alzoo wij het oorfpronkelijke
niet kunnen vergelijken. Er wordt, namelijk , hier gczegd, dat de retort geplaatst wordt in een' reverbereer-oven, die van binnen met aarde wordt aangevuld.
Die nu in zoodanigen oven kan Roken, doe het; wij
zien er geene mogelijkheid toe. Boven de 3de afdeeling lezen wij : uittrekking. De Schrijvers verftaan hieronder : affcheiding van een of meer zamenflellende deden
van een ligchaam ; en daartoe brengen zij verkalking ,
,

verkoling, roostering, opheffing, lieldermaking, uitperfing, verdikking en overhaling. Het ongepaste van deze

omfchrijving hebben wij reeds opgemerkt, en achten het
onnoodig, dit nader aan te wijzen. Onder de voorbeelden
van verkalking vinden wij de bereiding van alumen ustum , dat ongepast is. Verkalking is een verouderd
woord, dat alleen gefchiedkundig kan opgehelderd worden. Verkoling wordt befchreven, als „ eene bewerking,
„ waardoor men bewerktuigde ligchamen, met affcheiding
„ van een gedeelte der grondftoffen , die met dezelve ver„ bonden waren, door middel van vuur tot kool doet
„ overgaan." In het algemeen goed, echter niet naauwkeurig; maar hoe iemand, na deze bepaling gegeven te
hebben , tot voorbeeld kan aanhalen de murias feda ex-
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ficcaturn , is ons volkomen onbegrijpelijk; wij hebben
toch nimmer gehoord,. dat zeezout een bewerktuigd lig
dat hetzelve verkoold Jon worden. Over-chamws,of
ophe ng wordt hoogst oppervlakkig gefproken, en de
leerling , tot nadere opheldering, verwezen naar de zuivering der ruwe kamfer op bl. ix, die van honderd leerlingen er naauwelijks één te zien krijgt; en naar de bereiding der merc. dine. op bl. 57 , welke, zoo als die
daar voorkomt, geheel. bijzondere handgrepen vordert ,
en alzoo I4iet tot voorbeeld dienen. kan. Van de elf blad
heldermaking zijn er drie befteed om ons-zijdenovr
te leeren , hoe wij heldergemaakte wei zullen bereiden.
Onder de filtreer - toeftellen, in dit hoofdituk befchreven ,
vonden wij ook de pers van r. E A L. Wij hadden deze
eerder bij de behandeling der Extracten verwacht; !laan
echter gaarne toe, dat zij ook als filtreer - toethel kan dienen ;
snaar hier had dan toch ook behoord de befchrijving der
pers van R O 11 M E R S HA U S EN; dan deze is geene
Franfclhe uitvinding, en daarom waarfchijnlijk den Schrijvers- onbekend. -- Het volgende 6de hoofdftuk , over nitperfing , handelt 10. over waterachtige fappen, waarbij
weder over heldermaking wordt gefproken, 2 0 . over olieachtige fappen ; waarom niet oliën ? Het voorfchrift , dat
wij hier vinden , ter bereiding der oleurn ovoruan , en aan
x E N R Y wordt toegefch reven , is reeds aangeprezen door
onzen verdienItelijken landgenoot P. j. KA STE LE Y N ,.
Chemifche en Phyfifche Oefeningen, Amf. 1785, Ilte
deel, bi. 92. — Het 7de hoofdfluk handelt over verdik
dat is hier uitdamping van v]oeiftoffen ter berei--king,
ding van extrácten en geleijen. Wij kunnen niet alles aanhippen, wat ook hier onze aandacht trok ; alleen dit:
op bl. i22 vinden wij onder de algemeene regelen ter bereiding der extracten ook deze: „ Zij (de uitdamping na„ melijk) moet zoo lang worden voortgezet, tot dat het ex„ tract dik genoeg is , dat is : tot dat het, op liet vlakke
„ van de hand uitgeftreken, niet meer aan dezelve kleeft,
of, op grijs papier gelegd, geene vochtigheid hier meer
doortrekt." Ook bij extract. gramini s, tara rac., bard.
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en andere? — &fie iloofdtfiuk, tot merg hre77gi;?g,
waar wij eerst vinden de bereiding der eigenlijke meigen
(pulpce), en dan die der zetmelen; van de laatfle, ouder
anderen , die uit aardappelen en wilden wijngaardwortel. —
9de Hoofdfhuk , o1'e;•hali;zg. Hetgeen hier over de daar
dienende werktuigen gezegd wordt , is zeer onvolle--toe
dig; men vergelijke eens , wat over dit onderwerp gevonden wordt bij B U C II N n R , Einleitnng in die Pharmacie, Nurnberg, 1222. In dit hoofdffuk, loopende
van bi. I5,-204, wordt verder gefproken over overgehaalde wateren, oliën , geesten , azijn , overhaling van
bewerktuigde ligchamen, hertshoorn en barnfleen.
De Ode afdeeling handelt over oplosfing. Deze wordt
bcfchrevcn als „ eene bewerking , die ten oogmerk heeft,
„ om de aanklevingskracht, welke dc gelijkfoortige dec„ len van' een ligchaam met elkander verbonden houdt ,
door middel van eene vloeif'cof, welke tusfchen dezelve indringt, te verbreken , en dus van elkander te
„ fcheiden, zonder die te ontleden." Vóór honderd jaren en vroeger dacht neen , dat de fcheivochten in hunne
kleintic deden de gedaante van wiggen hadden , en daar
deeltjes der vaste ligchamen indrongen,-medtusfchn
en dezelve alzoo van elkander fcheidden. Tot dit gevoelen fchijnen de Schrijvers ook over te hellen. Zij toch
noemen , een weinig verder , de oplosfing het gevolg
cener werktaigelijke werking. Men vergelijke hiermede
bl. 39 , waar wij lezen , dat het onvoegzaam is , om
liet tot poeder brengen der ligchamen Bene werktuigelijke
bewerking te noemen, want dat zij rust op reeds vooraf
verkregene kennis der ligchamen. Wij onthouden ons
hier van alle verdere aanmerking; het ongerijmde toch
valt ieder in het oog. — In deze afdeeling vinden wij
eerst oplosfingen door water, afkookfels, aftrekfels ,
bouillon, zoo wel van vlcesch als van flakken ; hierop
volgen minerale wateren , derzelver ontleding, en zamen['idling door kunst ; onder dezelve vinden wij niet alleen
kalkwater, maag ook teerwater. Waar is toch de bron
gelegen , waaruit teerwater opwelt ? Vervolgens vinden
p
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Fv^j hier opiosfingen door wijn , azijn , alcohol , aether en
olie , welke gezamenlijk flechts 26 bladzijden vullen, terwijl de oplosfingen van honig en fuiker,, dat zijn firopen enz. , alleen niet minder dan 33 bladzijden beflaan ;
men kan daaruit opmaken, welke belangrijke plaats de
firopen in de Franfche Pharmacie bekleeden. Onder de
voorbeelden van oplosfingen door olie vinden wij fille;:den balfe;n , ba/f. tranquillans , tot welks bereiding men
tweeëntwintig verfchillende kruiden , benevens vijf leven de padden , Brcfon. viva. , in olijfolie moet koken.!
5dc Afdeeling, vermenging. I ° . Vaste meng/els, zamengellel de kruiden (fpecies), poeders, koekjes (trochisci),
harde con/erven (pepermuntkoekjes en borstkoekjes) ; wij
hebben deze nimmer con/erven hooren noemen. 2°. Vloei
als emnrfiones , potiones enz. 3 0 . 1Feekc-baremng/ls,
meng/els , als conferven, electuariën (als voorbeelden (laan
hier confectie hyacynth. en elect. diacatholicon) , pillen ,
pomaden , zalven (niet minder dan vijf voorfchriften van
liet ring. populeum; dat van de Pharm. Belg. ontbreekt
echter), pleisters enz.
De inhoud van, benevens onze aanmerkingen op liet
tweede deel bij nadere gelegenheid.

Afrika en des.zelfs Bewoners , volgens de niemrf
le 0;;tdekkingen , een /tzerk ter bevordering der kennis v<„ az
Landen en Volken en van derzelver voortbrengfe , ls
en handel, door N. C. VA N K A M P E N. Met Platen. Ijle Deel. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn.
1828. In gr. 8vo. XVI, 348 Bl. f 3 - 6o.
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e onvermoeide VAN KAMPEN legt het weetgieri,r
publiek, door zijnen , met dit deel aangevangen', arbeid ,
eene nieuwe verpligting op. De voorrede doet verllag
van de aanleiding , bedoeling en inrigting deszelven.
Bekend is het uitvoerige werk van den Duitfchen v 0 N
ZIM MnR MA N : De 1rde en hare Bewoners , bij
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de uitgevers van het tegenwoordige werk , naar eene
fchoone vertaling, (en, ten opzigte van verfcheidene gedeelten , gelijk wij meenen , meer dan vertaling) van tijd
tot tijd in liet licht verfchenen. Doch , Z I M ME R M A N
was reeds lang door den dood in zijnen arbeid gefluit ;
die na hem het werk opvatteden, hadden niet verkozen,
verder, dan het nu bellaande , voort te gaan, en ook
de , zoo als VAN K A ni P E N zegt , al te zedige Vertaler weigerde, zulks voor onze Landgenooten te doen.
Wat wonder, dat men zich tot den man keerde, die
voor de gefchiedenis , en niet min voor de aardrijkskunde, reeds zoo veel gedaan heeft? Na eenige aarzeling befloot hij dan ook, althans van Afrika, dat door
Z TM M E R MAN, na een veelbelovend begin, bijna geheel overgellagen is , zoo veel te zeggen , als van dit,
grootendeels nog onbekende, doch zeer belangrijke werelddeel, vooral met behulp der nieuwffe reizigers, door
hem te vermelden zou zijn , en daaraan drie deelen toe
te wijden. Het eerfte , hier aangekondigd , bevat he
Zuiderjluk, aan gene zijde des Evenaars; het tweede zal
waarfchijnlijk Guinea , de Niger- en Senegal - landen ,
Zara en Isarbarijë, — het derde de Nulgewesten omvatten. Het zal echter geese flaaffche navolging van z i nrM E R MA N, in manier , het zij van befchrijven , het zij
van befchouwen der dingen , zijn , noch ook noodzakelijk als een deel van des Duitfchers werk behoeven befchouwd te worden.
Dit laatíte fpreekt wel, voor ieder, die v A N K A alt' E N kent, eenigzins van zelve. Maar het is toch niet
onbelangrijk, onzen Landgenooten onder het oog te brengen, dat zij hier een geheel oorfpronkelijk en op zichzelven ílaand boekwerk ontvangen , dat , ja , als een ver
z i M M E R M A N is te befchouwen en in gelij--volgp
ken trant bewerkt, dat dus voor de bezitters van dien
arbeid, om iets volledigs te hebben, althans te mogen
hopen, onontbeerlijk is, maar dat ook hun, wien die
zeer uitgebreide vertaling ontbreekt, daarom even zeer is
aan te bevelen.
P^
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Na eene hoogstbelangrijke inleiding, en algemeen , historisch en geografisch overzigt, fpreekt de Schrijver van
de Kaap-kolonie, het Land der Namaaquas, Griquas en
Noordelijke Boschjesmannen, het Land der Kaffers, de
Oostkust van 1frika , de Corpora- Eilanden, Madagascar en de omliggende Eilanden, de Mascarenhasen Sechelles - Eilanden, St. Helena, Neder - Guinea.
Vooral de eerstgenoemde gedeelten, door verfcheidene
late reizigers bezocht, zijn uitvoerig behandeld. En deze
bewerking is te belangrijker, omdat de vreemdelingen,
die hier de bouwflof inzonderheid leveren, deels aan hunne
verbeelding , deels aan hun vooroordeel en bijzondere
ingenomenheid tegen onze natie, de Richters der Kaap kolonie, wier taal de eenige Europefche is, door den in]ander vcrllaan , niet weinig hebben toegegeven. Bekend
fijn trouwens zoo wel de onpartijdigheid als de vader
afkeer van alwat wreed en onmenfchelijk-landsief,
is, als de uitgebreide kennis, ter vergelijking en billijke
fchatting , van onzen Schrijver.
Wie overigens Z IMMER rz A N kent , die zal zich ligt
ook een denkbeeld der wijze van behandeling (het land,
de voortbrengfels, den mensch, de gefchiedenis omvattende) kunnen maken , en zoo wel het leerzame als ver
een werk bevroeden. Men kent des-makelijvnzu
mans fchoonen en levendigen flijl, zijne uitgebreide en
grondige kennis , zijne verlichte en niet min Christelijke
denkwijze ; waardoor het zich , in beide genoemde opzigten , te meer aanbeveelt.
Wij meenden trouwens wel een klein verzuim te ontdekken, als hebbende geen gebruik gemaakt van T H o aZ r=
s ON 'S onlangs verfchenen en aanvankelijk vertaalde reize;
doch de ncilezing doet ons zijne opmerkzaamheid op dit,
en zelfs op nog een ander gefchrift zien. De reis van onzen
Landgenoot, M. D. T E F N S T R A, die , op zijnen topt
naar de Oostindiën, genoodzaakt werd cone poos aan de
Kaap te blijven , en daar in het binnenland zekere baden
gebruikte, zal of niets nieuws hebben opgeleverd , of
misfchien , buiten Groningen en Friesland minder ver,
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fpreid zijnde geraakt, niet tot 's mans kennis gekomen zijn.
Het zelf niet bezittende, durven wij over liet eer(le niet
bel]isfen. Veel kon het, uit den aard der zar,l:, wel
niet zijn.
Tot een flaal kiezen wij iets uit de inleiding en uit
de eerfte afdeeling :
,, Den naam heeft Afrika waarfchijnlijk van een klein
Iiarthaagsch landfchap , Frigi , aan de noordpunt bekomen, waarvan de Romeinen, voor welken dit van het
geheele werelddeel het naast bij lag, Afrika maakten.
Den beroemd Aardrijkskundige noemt het een groot lig
zonder leden, een fam zonder takken, en inder--cham
daad loopen de kusten bijna regt, zonder Benige uitgroeving door zeeboezems , land- en zeeëngten of fchierei
en het geringe getal eilanden, bij dat van Eu--lande;
ropa, en vooral van Azië en Noordamerika vergeleken ,
is zeer opmerkelijk. Slechts aan de zuidoostzijde heeft
Afrika, even als Niettwholland en Zisidamerika , een
aanzienlijk, misfchien van het vaste land afgefcheurd eiland Madagascar : de anderen , zoo als de Kararifche
en Kaapverdifche eilanden, fchijnen door de werking van
het onderaardfche vuur opgeworpen , door geen geweld
des Oceaans van het land te zijn afgerukt. Van alle werelddeelen heeft het de meeste overeenkomst met Zuid
hetwelk ook weinig eilanden , golven en infinij--amerik,
dingen in de kust heeft; doch de beroemde n u nz B 0 L D T
heeft nogtans aangewezen , hoe aanmerkelijk het onder
beiden is."
-fcheidtusn
„Oorfpronkelijk uit Nederland, en kort iade Richting der
kolonie gedeeltelijk aangebragt, hebben deze lieden (de kolonisten) zich, door de vruchtbaarheid der vrouwen (oorfpronkelijk Am/lerdamfche weesmeisjes) , in dit gezonde klimaat
zoo zeer vermenigvuldigd, dat, daar de meesten zelden
onder de zes, maar velen boven de tien of twaalf kinderen ter wereld bragten, allengs de kolonie is uitgezet,
en Bene uitgebreidheid heeft bereikt, dat er reeds in 1769
boeren gevonden Werden, die ruim 20o uren, ;o dagrei
Kaap af woonden , van welken zeer velen-zen,vadc
,
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nimmer de reis derwaarts deden. ])it had dan ook ten gevolge, (even als niet de Settlers in Noorda;ncrika en
de Spanjaarden in Paraguay) dat bij hen allengs de beíchaafdheid en middelen tot beíchaving verdwenen , of
ten minfle zeldzamer werden , en do afgelegerfre boeren ,
zoo als S T A V 0 R I N us zegt eer naar Hottentotten dan
naar Christenen zweetnden. De ongemeene rijkdom aan
vee, die, bij de groote landfireek, welke elk huisgezin
kan beflaan en tot weiden gebruiken, vele kolonisten bezitten, geeft hun dan ook een zeer gemakkelijk leven.
Zijne fchapen geven den volkplanter niet alleen vleesch
tot fpijze, maar ook door den vetflaart, die wel eens.
twintig, en doorgaans (in de gunitigf}e oorden) i^_ of IG
pond weegt , fmout tot bereiding derzelve. Aan den Sneeuw'erg, in het afgelegen(h gedeelte der kolonie , heeft een
andman zelden minder dan drie- of vierduizend fchapen,
die echter gedeeltelijk Hechte en grove wol geven. Derzelver algemeene veredeling kan cie taak eener regering
worden , die de ongemeene voordeclen weet te waarderen
en te gebruiken, welke dit land oplevert : want B A tt R 0 VT
meldt, dat de wol der Spaanfche fchapen in Zuidafrika
zelfs verbetert. De. kolonist houdt ook runderen en maakt
boter en kaas , doch zelden flagt hij een rund voor de
keuken; hij bezigt de osfen als trek- en rijbeesten , en
voedt zich, even als de Paraguay.►che landman niet rund-.
vleesch , dus met liet vleesch zijner,.. fchapen en bokken ,
welke laatffe zeer fchoon en vruchtbaar zijn , en twee ,
drie, ja vier jongen gelijktijdig ter wereld brengen. Dit
vleesch dient meest, behalve de beste f'rukken, die de
heer gebruikt, voor de Hottentotten en flaven, waarvan
fommige kolonisten van 4o tot aoo in dienst houden ,
doch meer uit weelde en pracht , dan omdat zij wezenlijk
dienst daarvan hebben. Zekere JA C 0 H L A NL E S C H E R
op de Westkust bij de Saldanhabaai had 8o paarden, Ego
runderen, 247o fchapen, aio geiten , en gevoge'.te naar
evenredigheid; hij moest dagelijks aan 105 perfonen ,waaruit zijn huisgezin niet Hottentotten en flavenftoet beflond,
c?en kost geven , en zaaide jaarlijks 67 mudden granen.'
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De rreenibde Staten vacs !Voord r%re;i;°a, in ,zue:;e Jlaat
kkundige, ;od dien /tine erz .r. caa1fc1/)pei1e betrekkingen bec'aou ed, door C. S I D o N s , Burger der kePeeraigde St'oreu
vare Noord - .°-uerila. Sureek over mij , zoo als ik ben !
S x A ICE S r EA RE. Te Leeusvc,r•den, br) Steenbergen van
Goor. 1828. In gr. 8vo. VI11 en 236 BI. f 2 -4o.
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s eenig land de opmerkzaamheid van den wijsgerigen onderzoeker waardig , dan zijn liet voorzeker de Fereenigde Staten van Noord - 1,nerika. De invloed , welken de onafhankelijkheid van dat land op een aanmerkelijk gedeelte van Eu.
r-opa heeft uitgeoefend ; de wijkplaats, welke zoo vele bewoners der oude wereld daar gevonden hebben , en welke /!snerika nog bij voortduring biedt aan alien, voor wie een nieuw
vaderland , om verfchillende redenen, wenfchelijk wordt ; des>selfs toeneming in raagt, volkrijkheid , koophandel en nij verheid maakt iedere gelegenheid, om deszelfs flaatkundigen en
zedelijken voortgang te befchouwen, hoogst belangrijk. Deze
gelegenheid wordt aan den Nederlandfchen lezer verfchaft,
door de overbrenging in onze taal van het thans aangekondigde werk, hetwelk door den Schrijver in het licht werd gegeven in het laatst van 1826, en geacht mag worden, de nieuw
omtrent zijn vaderland te behelzen. In ze--Itebrign
ker opzigt is hetzeive een gedenkfchrift, dewijl de aalleiding
tot deszelfs vervaardiging fchijnt geweest te zijn het feest
ter viering van het vijftigsari; beflaan van liet !Moord- A merikaansch Gemeenebest, op den } Julij van dat jaar.
Van de vijftien Hoofdhukken , in welke het werk verdeeld
is, worden er zeven belleed tot de behandeling van den flaatkundigen toeftand en betrekkingen van het Gemeenebest. Dat
de Amerikaanfche burger in dit gedeelte van zijn werk niet
geheel onpartijdig is , moet men den Republikein , die onbepaald regt heeft, om over alles zijn oordeel te vellen, ten
goede houden. De zaken zijn echter naar waarheid verhaald
en befchreven, en men vindt menige wetenswaardige bijzon
welke ons met het karakter en den vrijheidsgeest-derhi,
der Amerikanen bekend maakt. De meest beroemde An;cri<siisrfciie Staatsmannen van den tegenwoordigen tijd , onder
anderen J. Q. ADAasS, cl. Av en de Generaal jACItSON,
worden niet llerke trekken garteekend. Eene enkele uit de
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„ Onder de drie
menigvuldige anekdotes vie te hier plaats
Protes tan tfche predikanten te Nieuiv - Or/eons underfcheidt
„ zich nu L L , een Ier van geboorte ", zeer vuordeelig. Vroeger heeft hij in de lerfche onlusten geilreden, en is, over
liet algemeen, een man van een gezond verfiand. Hij be„ zocht den Generaal " (1 A c KS ON. bij het uitbreken van
tien laat(len oorlog tegen de Enge/leken). — „ H u I. L ! roept
„ deze hem toe; ik hoop niet, dat gij komt, om met ons uit
„ te trekken ? — Ja, Generaal! wanneer gij mij wilt mede
„ nemen. — Hoe zoudt gij , lieve zwartrok , ons kunnen hel„ pen ? — Nu, gij weet , dat ik eens met de roodrokken te
doen had, en naisfchien zon ik in het een of ander opzigt
,, van dienst kunnen zijn. — TYelaan , ik wil mij naar de
„ vestingwerken begeven , gij kunt sneden jden. Hebt gij een
paard? — Neen
BILL! roept nu de Generaal zijnen
„ bediende toe , ga en zadel Beëlzebub voor den predikant."
Het VIIItie Hoofdfluk heeft tot opschrift : Weten/ci2appe1fflee vorming, en handelt over de inrigtingen tot befchaving
en opvoeding. Wij merken uit het hier gegeven verlag op ,
dat de vorderingen van Noord- Amerika in dit opzigt meer
beslaan in het doordringen van Bene zekere mate van befcha^bing tot alle ítanden, dan wel in liet bereiken van eenen
lioogen trap van verilandsontwikkeling en verlichting. De
Amerikaan fludeert niet om befchaafd te worden , maar om
uit het geleerde , zoo fchielijk mogelijk , voordeel te trekken.
Geld verdienen (to make money) is bij hein de hoofdzaak.
„ Wijsbegeerte laat hij aan zijnen predikant over, poëzij aan
de vrouwen; en wanneer deze of gene toevallig in dit ge„ bied verdwaalt, dan kan hij , zoo hij geen eigen vermogen
,, bezit, zeer gevoegelijk van honger sterven. De Boston/eke
„ dichter C OF F IN ftond letterlijk aan dit gevaar bloot , en
„ WAS Ii ING TONV - IRVING moest zijn brood in Engeland
zoeken, waarheen C o o P E it hem weldra zal moeten vol
gen." — Het Inde Hoofdituk handelt over het Huifelijk-„
Leven, openlijke Gastmalen, en Bals. Hier ontmoeten wij
nog altijd veel gelijkvormigs met het Europe/eke moederland,
het zij dan Engeland of Duitschland. Van Amerikanen van
Nederlandfchen oorfprong wordt nergens in dit werk gewag
gemaakt; zij zijn er toch in groot aantal, hebben hunne moe
voorvaderlijke gewoonten en leefwijze behouden -dertaln,
en bewonen geheele ítreken en plaatlèn , die niet dan onder
14oderlandfche namen bekend zijn. Het hosiderdJle gedeelte
-
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van den dollar wordt in dit Hoofditul: overal cent genoemd.
Beter keuren wij , met v A :v wij It, (in zijn Aa>: dr kskundig
L.00rdenboek, Art. Noord.limerika) den naam centime, dewijl er in eene befchrijving van .'Imerika, in de NederlandJèlze taal , minder gevaar is , om deze te verwarren niet het
honderdJle van den Franfclaen franc, dan met onzen cent, die
veel minder is dan de 4merikaa m/che centimë, zijnde eene
koperen munt, bedragende het 35 u van den dollar of f e, 50
Nederl. — In liet Xde Hoofdhuk wordt de Godsdieujligge toe/land der Vereenigde Staten befchreven.
Bij de optelling der menigvuldige Confesfiën dachten wij aan
den uitroep van den Franf hen restaurateur, die er zich over
ergerde, dat de Engelschznan alle zijne fauces piquantes ver.
fmaadde, en niet anders dan gefmolten boter gebruikte : Quel
people! one fauce et mille religions. Evenwel toch altijd beter, dan dat het ook hier waarheid zou zijn • wat j o Il N
B U L L den Fransc/zman terug verweet : 161i11e fatfces et point
de religion. — Het Xlde Hoofdfluk handelt over den Regts_
geleerde, zijne betrekking, geregcsposten, enz. In een land,
waar, gelijk oudtijds te Itlzene en te Rome, regtsgeleerdheid
en welfprekendheid de krachtigile middelen zijn tot het ver
roem, ja dikwijls tien weg banen tot het beklee--krijgenva
den der hoogtte waardigheid in liet Gemeenebest, kan het
niet anders, of er moet veel aanmoediging beftaan tot derzel.
ver beoefening. In andere vakken van wetenfchap moge de
Noord flmerikaan nog niet in alle opzigten gelijken gang
houden met het meest befchaafde gedeelte der oude wereld,
in het praktifche der regtsgeleerdheid en geregtelijke welfprekendheid fchijnt hij alle vergelijking zeer goed te kunnen
doorflaan. — In het XIIde Hoofdiluk houdt de Schrijver zich
bezig met den Koopmansfland. De inhoud van dit ftuk bevestigt volkomen, hetgeen de Schrijver zegt: » De Ameri„ kaan is, in welke betrekking ook, Reeds meer of min
koopman. Het karakter van de natie is , in vollen nadruk,
„ merkantiel; zelfs hare regering is dit ook." — Het XIIIde
Hoofdfluk befchouwt den Landbouwer. In eenen Staat, waar,
op deszelfs onbebouwden grond , nog geheele volken zouden
kunnen geplaatst worden, moet noodzakelijk de landbouw
nog belangrijker zijn dan elders. De befchrijving van den
overgang, langs verfchillende trappen, van den kolonist, uit
zijnen aanvankelijken Raat van ontbering, tot dien van eenen
welgeflelden fanner, of landeigenaar, is inderdaad belang-
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wekkend. Dit Hoofdfluk maakt den Lezer ook nog bekend
met de Militie, tamelijk gelijk aan onze fchutterijcn , en beflaande uit het verbazend groot getal van een millioen en
negenmaal honderdduizend man. — Hoofdfluk XIV handelt
over de Geneeskundige Inrigtingen en Geneesheeren. Hierin
fchijnt nog veel te wenfchen te zijn. De gewone (zoogenaamde) Doctoren zijn Duit/the of lerfche barbiersgezellen ,
die, met eene zelf gefchrevene getuigenis voorzien, hunne
loopbaan intreden. Waarin ook de ziekte begaan moge, de
geneeswijze van zulk eenen Doctor is 1leeds dezelfde: calomel is zijne univerfele medicijn, en zijn dertig grein niet
voldoende, dan geeft hij er zestig. Slechts weinige anzien1,ijke Reden maken hierop eene uitzondering en bezitten kundige Artfen. — In het XVde HoofdtInk eindigt de Schrijver
zijn verlag met de opgave van die Fabrijken, Roof/en en
Handwerken, die in Amerika met eenen gunlligen uitfiag
ondernomen en uitgeoefend worden. Wij hebben getracht,
door dit verflag, den Lezer zelf over de belangrijkheid van
dit welgefchreven werk te laten oordeelen. Wij eindigen hetzelve met aanbeveling van dit boek, als zijnde eene voor
bijdrage voor de beoefening van land- en volken -treflijk
welker uitgave in onze taal-kundemfchis,or
alzoo aan ons lezend publiek een wezenlijke dienst is gedaan.
Schetfen uit mijne Javaanfche Portefeuille, door G. 11. N AGEL, Ambtenaar hij het Gouvernement in Necler•landsch Indië. Te dmfferdam, bij C. G. Sulpke. 1828. In gr. 8vo.
YI en ir6 Bl. f r.80.
en klein boekje , als reisverhaal van luttel belang, daar
E
het ons , wij mogen zeggen, zoo goed als niets meer van
.lava leert, daim hetgeen inca algemeen weet. Ilet zijn twee
toertjes van een jong, vrolijk ,luchtig, wel eens kruijig Ambtenaartje, een liefhebber van meisjes, van de ílesch, goed
eten, en van verzen, meer dan van vermóeijenisfen op vuurbergen en van botaniferende togten. In gezelfchap van den
geleerden en beroemden Dr. B LU n7 E heeft hij twee reisjes
gedaan, het eene ten zuidoosten van Batavia naar den uit
Tjerinaai en het eiland Noufa Kambangan-gebrandvu
nsn de zuidkust van Java;
liet tweede langs den door
N A E ND E LS aangelegden grooten ftraatweg naar Renibang , over
—
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Cheribon, j^agal en Samarang, met vermelding van .%apara
en JDana. Overal vernemen wij, waar de Schrijver zich ver
verscht heeft , en door roode baai nieuwe krachten heeft
opgedaan voor de moeijelijkheden, die onder eenen natuur
als B LU M E onvermijdelijk zijn, doch zulken ,-onderzk
die geene onderzoekers der natuur, maar llechts liefhebbers
zijn, wel wat hard voor liet vleesch vallen, gelijk hier onze
Schrijver met zijne togtgenooten om ftrijd in klagten uitbarst.
„ Verwenscht klimmen! De weg werd hoe langer zoo fiei„ Ier (naar den Tjerimai, in het gebied van Cheribon). De
Heeren kwamen , met lof' en zweet bedekt, al hijgende bij
ons aan; de pakhuismeester B U Y s x E s was meer dood dan
levend; aan zijn bleek en onthutst gelaat zou men hem
„ voor eene fchim hebben aangezien , die eene vifite op de
„ bovenwereld kwam maken. De ontvanger S CHA RF ver
zijne nieuwsgierigheid, en zwoer plegtig, voor--„wenscht
„ taan bij zulke expeditiën te zullen t'huis blijven." Tegen
dien vrolijken en losfen fijt, die zoo ligt en digs is, fteekt
dan de deftige en zaakrijke voordragt van Dr. B L U M E, Uit
wien hij de befchrijving der Flora van den Tjerimai en van
deszelfs top mededeelt , gelijk men denken kan , verbazend af.
Wij zeiden boven, dat de Schrijver niet alleen een liefhebber fcheen van mooije meisjes, goeden wijn en goed eten ,
maar ook van verzen. Het prozalfche gedeelte van zijn werk
is niet alleen doorfpekt met verzen, (die juist niet zwaar
wegen) maar wij hebben ook een opzettelijk poëtisch aanhanglel achter hetzelve , betrekkelijk de zeden , gewoonten en
leefwijs der Nederlanders in de Oostindién. Wij houden dit
voor het beste gedeelte van het boekje. Hooge dichterlijke
waarde heeft wel geen van alle deze (lukjes ; maar daarop
maakt de Schrijver ook zekerlijk geene aanfptaak. Zij zijn
vrolijk , los en fomtijds niet zonder luim , en bereiken hun
oogmerk , de fchildering der volkszeden , vrij wel. Deze
flukjes zijn de volgende: Morgenwandeling in en om het Kampement Weltevreden (met een aardig tafereel der Chinezen en
Llollandfche Militairen aldaar); 's Lands Plantentuin op Bogor
of Buitenzorg; de N,eyen (een zeer aardig ftukje , de waarde
en onwaarde van de inlandfche huishoudflers der Nederlandfche kolonisten fchilderende ; de booze Njey wordt in twee
luimige verhaaltjes tegen de goede overgefleld); de Tractementsdag van een' Kammies, en de Oudgast (eene afbeelding
van twee Joden , een' te Batavia reeds verrijkten , en een',
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die pas is aangekomen. Wij zullen den Tractementsdag van
een' Kommies, als een der kortíten, doch geenszins der min-

ften , ter proeve overnemen:
't Is morgen; CASSANDER
Rekt geeuwend zich uit,
Terwijl hij , met moeite
Tot optiaan besluit ;
Zijn knecht heeft de luiken
Reeds open gezet;
De fchoentjes (taan blinkend
Op wacht voor het bed.
Ach! het licht van dezen morgen
Wekt CASSANDER Hechts tot fmart,
En een zware last van zorgen
Drukt, als lood, hem op het hart.
Waarom mag hij heden treuren?
Is 't geen dag van tractement?
Ja! maar 't is zijn crediteuren,
Ach! maar al te wel bekend.
Reeds ziet hij ze (is 't wel te dulden t)
Gretig om zijn' geldzak staan ;
Reeds ziet hij den laattien gulden
In verbeelding naar de maan;
Zeker, dat hem niets zal resten ,
Maalt c A S s A N DER, zucht en klaagt,
Tot hij al die muizennesten
Met een glaasje rum verjaagt.
't Is middag, de heeren
Ontvangen hun geld,
In koperen duiten
Bij zakken geteld
Vier dragers zijn noodig
Voor iederen heer,
Opdat hij zijn fchatten
Naar huis transporteer'.
Uw dragers juichen, o CASSANDER!
Zij worden reeds op weg verligt ;
Een norfche beer heeft, al te fchrander,
Zijn fchreden naar 't Bureau gerigt;
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Al d' and'ren listig voorgekomen ,
Spreekt hij u 't eerfte om moppen aan.
Waarom ook 't dwaas beluit genomen
Van regelregt naar huis te gaan?
Met diepgebukte fclhouders dragen
De Koel:"s reeds hun kop'ren vracht,
Waarmeê CASSANDER nu de lagen ,
Die men hem fpant , te ontwijken tracht;
Doch boe hij keeren moog of wenden,
Hij wordt van allen kant befpied,
En overal, bij heele benden,
Staan crediteuren in 't verfehiec.
Het droevig overfchot der moppen ,
Met kunst en vliegwerk nog gered,
Nu in zijn koffer weg te floppen ,
Ook daarin wordt bij thuis belet.
Dáár wachten knecht, barbier en fnijder,
Met wasfcher, en wie nog al meer,
Vol ongeduld den armen lijder, —
En 't laat(ie zakje is reeds niet meer!
't Is avond; CASSANDER
Bezoekt eenen vrind,
Dien hij in gelijke
Omftandigheid vindt.
Zij fchudden de zakken:
— Geen 't minute geluid.—
Slaapt wel, mijne Heerent
Het liedjen is uit.

Nieuwe Oprakeling van Mr

.

W I L LEM BIL D E R D IJ K.

— Cinerem et fopitos fuscicat ignes.
VIRGILIUS.

Te Dordrecht, bij j, de Vos en Comp. 1827. In gr. 8vo.
IY en 194. bi. f 3 - 6o.
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ij beginnen met een vers, in welk n I L DER Dit IC zich
de moeite geeft, om ook ons te beduiden, hoe wij recen/èren
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moeten. Iill kan wat zeggen! Recenfent en Referent is hij
hem hetzelfde. Oordeel is dus niet noodig, ten minfle niet
te zijnen opzigte.
RECENSENTEN.

— Cenfore (*) opus est an harvspiee nobis?
JU VEN ALIS.

Wat is de plicht van Recenfenten?
Te melden wat een fchrijver zegt;
Maar eigen wijsheid uit te venten ,
En andren valschheên in te prenten,
Van waar bekwamen zij dat recht? —
Te venten? — Ja, dat laat ik blijven,
Maar op te dringen met gezag,
En monopolie (**) me ê te drijven,
Om logen en geweld te flijven ,
Zie daar wat IE niet lijden mag. —
En wie, wie zijn die fchrandre bazen ,
Zoo hoog op hunnen rechterftoel ? —
Een hoopjen van verwaande dwazen,
Door wind van domheid opgeblazen ,
Ontbloot van oordeel en gevoel.
o God , wat werd van onze kennis ? —
Verwaandheid, onzin, heiligfchennis (§).
(*) Het zou er met B I L D E R D IJ x erg uitzien , indien hij
zulk eenen Cenfor,, als J U v E N A L I s bedoelde, zocht. Maar
hij had het woord noodig, zoo als hij meermalen woorden
aangrijpt, al beflaat de zaak niet meer, uit zucht voor zijne

Motto's.
(**) Het is natuurlijk, dat hij, die met alles voor zich zelven Monopolie drijven wil, niemand lijden mag, die hem
dit zijn aangematigd regt telkens en grondig betwist. Hier
kijkt de aap dan wederom uit de mouw.
(§) Zou B I L D E R D IJ It anders mindere verwaandheid, onzin en heiligfchennis. aan het licht brengen ? — Eerie domme
vraag. — Maar zou het beste antwoord op dezelve , naar
B I L D E R D IJ E'S oordeel, wijs zijn ? Wederom eerie vraag ,
maar op welke het antwoord gemakkelijk valt, ten mince
voor onpartijdigen.
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Welk Recenfent zou voor deze uitfpraak van den Prins
der Dichters niet beven? — Wij zullen dan wat infchikkelijker zijn, en, op het voorbeeld van wijlen den Rotterdamfchen God A P O L L o, nog al onderfcheiden van den Delphi
fchen , verklaren: Het is eene waarheid, dat de meeste (wij
zeggen : alle. Naar de reden , waarom wij dit zeggen, moet
men nu niet vragen) verzen, er in voorkomende, van de zode
der kunst bijna (ook dit bona fchrappen wij uit) niets te
uwenfchen overig laten. Zie, BIL DER D IJ K, Wij toonen on s
voor verbetering vatbaar! Wie zou ook van uwen. zacht
geest geene leering aannemen? Doch, daar gij-moedign
ons de eer hebt aangedaan, om in ons eenige domheid aan
te wijzen,, — neen, te vermoeden , — zult gij het ons ook
niet kwalijk nemen, dat wij in onze domheid u iets vragen.
Waaruit kent gij die Heeren Recenfenten toch , daar gij zoo
dikwerf hebt verklaard , nooit hun gefchrijf te lezen ? Eerie
vraag , maar welke uwe grootheid wel aan onze domheid zal
vergeven. Is het titelvignet wel juist, om uw gewigtig
woord oprakeling op, te helderen? Is een bakkersrakel, door
het Engeltje in eenen oven geroerd , hiertoe niet gefchikter,
dan die Oudhollandfche tang bij dien aschhoop? Gij moet ons
die vragen vergeven; een man van allerlei kunst kent en kan
alles. Een oud man, in alles volgens kunst handelende
is een vreemd verfchijnfel , maar wederom, naar onze inzigten, (het is mogelijk, dat onze domheid ons parten fpeelt)
geen oud man naar den Bijbel. Op dezen stellen wij toch
meer prijs, dan op........? Wij willen niemand tot onvriend
maken, en daarom taan wij hier dien kwaden naam over.
Van het kun(fige dezer Oprakeling dus geen woord meer. Als
kuntlenaar was BI L DE RD IJ K reeds lang beroemd. Hij wil
daar niet van hooren ; maar, als APOLLO het zegt, moet
het waar zijn.
In de Opdragt van deze Oprakeling aan CATS zegt BILDE R DIJ K van zichzelven :
-

War gelijk ik, oude Vader,
U genadig na en nader,
Daar ik in mijn grijzen tijd
Slapelooze nachten flijt ,
En door Dichtlust aangedrongen
Uit de bedkoets opgefprongen,
(Neen, gekropen , of hoe 't zij,)
Verzen Rorten .moet als gij 1 enz.

^n
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?, DE R D h x op CAT s. Namelijk
In zeker derde gelíj",
B I L D E R D rJ x kan , nu hij oud is , den ganfchen nacht
niet doorfapen. Maar B 1 L D E R D IJ x IS nooit een lieveling

van MO R PH E us geweest. Dit zegt hij zelf met den roet
in 't graf, bl. 19. Wat hiervan de reden is, weet of bedenkt hij waarfchijnlijk zelf nooit. En dit vereischt toch wel
eenig nadenken. Doch, dat derde der vergelijking met CATS
uitgezonderd , flaat B IL D E R D ij K tot C A T S , wat godsdienst ,

zedelijkheid en vaderlandsliefde betreft , nagenoeg als tegen.
voeter. Wij gaan hier niet op he getuigenis van B I L D E R.
D tJ x af. Want volgens eigene getuigenis is hij zelf een
martelaar. Doch zulit getuigenis zonder nader bewijs is zoo
veel als — niets.
Meest al de flukken in dezen bundel zijn vruchten van
kwade luim ; luim , zoo als eigen is aan bittere fpijt, bij
grievende teleurlielling en het onbevredigd blijven van hooge
verwachtingen, ter verkrijging van welke nu ouderdom en
wrevel alle hoop opgeeft. He: luimige heeft ook hier wel veel
bitters ; maar het blijft luim , en bezit mindere onbefchoftheid , dan B IL DER D 1J K gewoon is aan den dag te leggen.
's Mans loffelijke gewoonte, om jegens allen onbefchoft te
zijn, belooft aan een`vaderlandsch fpreekwoord eene noodige verbetering. Nu een beul zelf, in eene fatfoenlijke advertentie , zijne toefchouwers bedankt voor de algemeens
deelneming, bij de hem zoo wél gelukte teregt(telling eens
moordenaars, (zie Ned. Staatse. 1828 , No. 87) en dat wel
in Duitschland , of , zoo als B I L DE R D u it het beleefdelijk
noemt, Mofenland, wordt zekerlijk het : zoo brutaal als de
beul, geheel onbruikbaar. Doch B I L DER DIJ x heeft gezorgd ,
dat alsdan toch bruikbaar blijft: zoo onbefchoft als BIL D E RD I,1 K. Ook deze Oprakeling geeft hierop eenige hoop , welke
evenwel elders meer dan hier wordt aangewakkerd. Doch
ook hier, b. v. bl. III :
Als 't geflacht van fchoortleenvegers
En geheel die eedle hoop,
Ketellappers , mandtjens - koop ,
Modderfcheppers, drekkuillegers, (hoe riesch!)
't Lieve vaderland regeert,
Is men nimmer te geleerd.
Waar den knorrigen man eigenlijk de fchoen wringt, laat
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hij, zijns ondanks , allerduidejijkst blijken , in het vers , getiteld : Herdenking aan den mij aangeboden Leer/loel te Kazan,
in het jaar Ibog. Hoort maar den aanhef:
Voorzeker, 'k had mij zely' veel jammer kunnen fparen,
Indien ik door d' Euxijn in 't midden der Tartaren
De toevlucht had gezocht, mij aangeboOn; waar rust
De hand mij toeftrekte en als aanloeg van de kust.
Daar had ik, en met nut, tien Leerftoel mogen drukken,
Van onvermoeibre vlijt de zoete vruchten plukken,
En, voor 't bereik te ver van nooitgetemden haat,
Mijn kracht geëerd gezien , mijn zwakheid niet gefinaad;
't Uit zweer. gewoekerd brood, aan (lillen haard gezeten,
Door de afgunst niet vergald, als 't mijne mogen eten ,
Niet nat van tranen , niet in 't barflend hart betreurd,
Noch aan mijn gade en telg als uit den mond gefcheurd, enz.
Hier zou tot Motto hebben gepast:

0 mi/ti praeteritos referat fr .Tuppiier annos!
Kon BI L D ER D 11 it toch liet jaar 180,5 terugroepen , misfchien
was hij dan nu Profesfor geweest en Ridder enz. enz. enz.
Hij is, naar eigene meening vooral, gefchikt tot Profeefor in
omne fcibile (zoo veel als Profes/or generaal), en nu nog
moet hij eindigen met te verlangen naar een ander Vaderland,
al ware het ook Turkije, voor zijnen zoon. Dat is wel fpijtig. Een Profesforaat in de hand, weggeworpen om een onzeker, dat nu wel zal uitblijven; wie kan dan in goede luim
blijven? — Hoort het einde:
Geleid hem door deel tijd van gruwlen aan uw hand,
En fchenk hein , waar 't ook z ij , een beter Vaderland!
Oost, west, thuis best, is dus geene Bilderdijkfche fpreuit.
B IL DER D If K toont zelf te vreezen, dat zijne verzen verveling zullen wekken , maar fchuift de fcbuld op de Drukkers en Uitgevers zijner gedichten, aan liet einde der Oprakeling, omdat dan toch alles is afgedrukt :
Schrikt dus vrij • mijn Tijdgenooten,
Van de verzen zonder end,
Die mij buiten wil ontvloten,
's Drukkers pers in 't daglicht zendt.
Wijt aan die ze u :nededeelen,
Niet aan mij, zoo ze eens vervelen
Q
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'k Weet het , alles heeft zijn maat;
Maar voor paarden, die, aan 't hollen,
In hun rennen zuizebollen,
Weet de voerman hier geen raad.
Bij het feheemren van zijne oogen
Dravende over ftruik en hegg' ,
Blijft er niets in zijn vermogen
Dan te roepen : „ Uit den weg !"
Nu dat roep ik. „Goede vrinden,
„ Die u niet bekocht wilt vinden,
„ Bij mijn oud eenzelvig lied 1
„ Waar u 't boek op wil onthalen,
„ Hoordet gij reeds vijftigmalen ,
„ En wat nieuw is , fchaf ik niet."

In deze Recen(ie der gedichten , door B r I, D ER Dit x zelven ,
heerscht nog de meeste waarheid. Het goede, en dat is fomtijds zeer voortreffelijk, is weinig, in vergelijking met die vele
verzen, in welke B I L DE RD IJ K'S paarden op hol zijn. Het
is dus hier bijna overal: Uit den weg! Paarden op hol! jammer is het, dat het geroep meestal te laat komt, en dat het
dan nog maar zelden wordt gehoord.
Haec hactenus. Men kent B IL D ER D IJ K reeds lang ge.
voeg. Door terugwerking willen wij niet medewerken te zijner vergoding. Inter divos relaties est. Een halve God te wezen , na eerst geflorven te zijn, is eene eer, wel aan Hei
toegekend , maar toch begeerlijk voor BIL D E RI) IJ K -den ,
die inter viros, onder de levenden nooit eers genoeg, volgens
eigene fchatting, kon vinder.. Koek na den dood ? ja, maar
voor den Prins, of Sultan, der Dichters 1 En dat is toch nog
beter, dan in liet geheel geen koek. — De Christelijke on fterfelijkheid is geheel iets anders dan deze dichterlijke. De
vereering van L. KOSTER was hem ergerlijk. Maar ook zijne
eigene? — Wederom eene domme vraag aan en aangaande
BIL DER DIJK.

.Anna en fIntje, of de belangrikfle winter van na (n leven. 7é
Dordrecht, bi J. de Vos en Comp. 1828. Ira gr. 8vo.:oI
Ill. f 2 -50.
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e Heer A. ai. V A N v. geraakt bekend met twee Ermifc,'zc
ffieisjes , n N G E L I Q U E e n J E e N N r 'r o N, dociltcrs van P I-

ANNA EN ANTJE. ;t
CAULT LEBRUN, die, niettegenttaande zij, zoo als men
zegt, wat ligt vallen, hem zoo zeer bekoren, dat hij de be geerte niet kan wederliaan, om deze dames , als Cavalier d'hor;neur, naar Nederland over te brengen en bij ons te introduceren. Maar vertoont hij haar, zoo als papa Pl GAULT haar
de Franfche wereld ingezonden heeft, dan is het te vreezen
dat de Nederlandfc.-4e lei - jonker onder de verdenking zal geraken, dat de kennis met beide Nimfen , door hem , bij R Ac x A n , te Jericho, gemaakt is ; en om zich daaraan bloot
te Eiellen , daartoe heeft hij te veel achting voor het Neder landfche publiek. Het gemakkelijkst ware geweest, zich zoo
fatfoenlijk mogelijk van de beide Sirenen af te maken. Maar
neen, A. M. VAN v. neemt het heldhaftige beluit, om de
twee galante FranFaifes beide te veranderen in eerbare, zedige 1Vederlandfche meisjes. Hij klaagt in het Voorberigt, dat
dit niet gemakkelijk viel. Wel, man ! wij gelooven u gaarne.
Een paardenarbeid! Liever met P H A e TO on den zonnewagen, dan het te beproeven, om zulk een fpan te dresferen ! Maar, wij moeten der waarheid hulde doen , hij heeft
het er kostelijk afgebragt, en zijne beide fchoonen worden
inderdaad gemetamorphofeerd in twee beminnelijke , deugdzame , Nederlasadfche vrouwen, en , als zoodanig . onder de
veranderde namen A N N A en A N T JE, ons publiek aangeboden. Indien de Heer A. DI. VAN V. even zoo bekwaam is,
om in het werkelijke leven dezelfde verandering daar te hellen, als hier op liet papier, dan wenfchen wij, bij alle de
reeds beftaande verdienlielijke Maatfchappijen, zijn Ed. aan
het hoofd van eene Maatfchappij , Tot zedel ke verbetering
van..., zulke vrouwen, als in de Romans van PIG AULT
LEBRUN doorgaans voorkomen. Evenwel wij vreezen,want
naturam fi furca etc. Maar, in weerwil van des zelfs oor
heeft het verhaal, zoo als het nu is, ons zeer be--fprong,
vallen, is onderhoudend, en doet den kiefchen fmaak van den
Nederlandfchen Schrijver eer aan. Daar wij , in de dagbladen ,
door den Boekhandelaar A. K [.0 O T S, eene nieuwe overzetting,
in onze taal, aangekondigd zien van 11 Decamerone di GI 0VAN NI B o C C A cc I o, wenfchen wij van harte , dat deze
overbrenging met dezelfde behoedzaamheid zal gefehieden als
dit werkje , opdat , indien dan toch B OCCA c CI 0 in Neder
gewaad moet geltoken worden, de Middeleeuwfche-landsch
bordeeltaal van den Italiaan niet op nieuw voor den Neder
lezer worde opgedischt. Den Heere A. M. VAN v.-landfche
raden wij welmeenend , zijne denkbeelden niet langer te put..
ten uit fchriften , van welke hij zelf betuigt, dat „ gods_
„ dienst en zedelijkheid verbieden, dezelve te vertalen." Die
met pik omgaat, wordt ligt befinet. Hetgeen bij uitfluitirg
Nederlandsch is in dit verhaal levert zulke onmiskenbare bij ken op van vernuft en goeden fmaak, dat wij den Schrijv.r
gerust durven aanmoedigen , om liever zijne krachten te befledeu tot het vervaardigen van Hukken van eigene vinding.
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PAASCFHGEIC LIE IKJE.

Paaschgefchenkje voor de aankomende Jeugd. Te Nijmegen, h
J. F. Theme. 1828. in kl. I2n:o, 52 BI. f : - 30.
]\jet eene gunf}ige verwachting namen wij dit boeksken in

handen en lazen hetzelve ten deele ook met genoegen, doch

konden niet nalaten, hier en daar eene aanmerking te maken.
Met des Schrijvers wensch, dat de Vrijdag vóór Pafchen in
ons vaderland gevierd moge worden , kunnen wij zeer wel
inftemmen. Dood en opflanding des Heeren (laan immers in
naauw verband. Over het gebruik en misbruik van Zon- en
feestdagen ware in het algemeen wel iets te zeggen; of wij

echter hierin aan onze

Duitfche

naburen goede voorbeelden

hebben , kan misfchien in twijfel getrokken worden. — onder
het lezen van het onderhavige Rukje kwam bij ons de vraag
op: Waarom fpreekt de Schrijver telkens van fill/en Vrijdag,
en noemt dezen niet liever, met den in ons land gewonen
naam, goeden Vrijdag? Wij hebben hier immers geene vertaling of vrije navolging voor ons? Komt het misfchien , dat
de Schrijver niet verre van de grenzen woont, of welligt veel
loogduitsch leest? Voorts fchijnt het eenigzins tegenftrijdig,
dat in een godvruchtig huisgezin, hoedanig een er hier wordt
voorgefield , een knaap van twaalf jaren, die overigens blijken van vatbaarheid en ontwikkeling geeft, nu voor het eerst
de onnoozele vraag zoude doen : waarom heet deze dag de
/title Vrijdag? Of vierde men misfchien thans voor de eerfl:e
maal den fill/en Vrijdag? De (telling op bi. , , dat heilig en
liil een en hetzelfde is, fchijnt ons meer aardig dan waar te zijn.
Zulke gezochte fpelingen bevorderen geene heldere begrippen,
maar kunnen , door het opwekken van zeker verward gevoel ,
weleens nadeelig werken. Zouden, gelijk bi. 13 wordt ver
.roden, die bij de kruifiging tegenwoordig waren,-zekrd,
en de aardbeving en duisternis voor bewijzen van Gods mis
hielden, niet aanflonds geweten hebben, of dit mis -noegnoegen den gekruisten JEZUS dan deszelfs vijanden gold ? Wij
twijfelen zeer. Ook hinderde ons, in een werkje, dat vrome
indrukken bij de jeugd moet opwekken, zoo als in het voor
wordt gezegd , weleens deze en gene min gepaste uit -berigt
beneden de waardigheid des onderwerps is -druking,e
b. v. bl. 32: Maria (de Moeder des Heeren) mag eerie zoo
knappe vrouw geweest zin. als zij wil; eu bi. 39: Dat is
koren op den molen van Maria. Die aanmerkingen over het
balfemen bij Perzianen, Aethiopië:s,Ifflexicanen en Egyptenaren hadden , in dit boekje althans, zeer wel gemist kunnen.
Of zou het ftichting•bevorderen, dat de jeugd verneemt, op
welke verfchillende manieren de Egyptenaren het balfemen ver
dien aard is mede, wat bi. 39 gezegd wordt-rigten?Va
van de vraag, of de vrouwen gefehikter voor het Christendom zijn, dan de mannen. — Dit Paaschgefchenkje had dus,
naar ons oordeel , gelukkiger kunnen uitvallen ; het vinde
echter lezers, en (lichte zoo veel, nut, als het, onder Gods
zegen, vermag 1
Lia r/ i . Nu. V. bi. 13. rcg. 3. Itaat: (pulpce) moc; zijn(p ulpae.)

BOEKBESCHOUWING.
Bane/bock der Christelijke Godsdienst en Iéerkaefchiede
nit, Gloor FIER MAN BI UN TIN G HE vertaald door
I. M U N T E N D A in , Predikant te Uithuizen. Te
Groningen, b ij J. Oomkens. 1828. In gr. 8vo. XII
en 523 Bi. f 4 - ,o.
;

D

it werk is eene vertaling van des beroemden rz U N-

Historia Religions et Ecclefiae Christianae ,
magnamn parte7n add formam Compendii S C H R O E CK H I A N I in er/us lectionum adumbz ata , bij denzelfden
Drukker ten jare ISIS in het licht verfchenen. Deze herinnering wordt door den Nederlandíchen titel des werks
noodzakelijk gemaakt, alzoo dezelve niet juist is. liet
ware echter te wenfchen geweest, dat de Vertaler alleen
op den titel gezondigd had. Doch hiervan firaks nader.
„ Het Handbock ," zoo begint de Vertaler zijne Voorree , „hetwelk ik thans liet vaderlandsch publiek aanbied ,
„ werd door wijlen mijnen hooggefchatten Leermeester,
„ H E It MA N 111 U N T I N G H E , bijzonder beflemd voor
zijne kweekelingen, daar hij hen , blijkens het Voorberigt van hem zelven , van een lastig gefchrijf verfchoo„ nen wilde. Daar er echter , in onze taal, een zooda„ nig Handboek van eenen Nederlanclfchen Geleerden
„ niet beflaat , en velen , welke ook dit werk van den onvergerelijken TM U N T I N G H n gaarne in hunne moedertaal wenschten te lezen , mij aanzochten , om hetzelve
te vertalen, heb ik mij hiertoe te eerder laten overhalen, naarmate de fchrijver mij dierbaar was, en ik gaarne alles wilde aanwenden , wat nog ter uitbreiding van
„ het reeds door hem gettichte nut verftrekken kan." —
De Voorrede van at UN T I N G H E is hier weggelaten.
Bij liet tegenwoordig verflag meent Recensent op de Praefatio van Prof. 111 u N T I N H E te moeten letten, alzo
de beroemde man zelf het oogpunt aanwijst , waaruit zijn.
.YOERBEsCIi. 1829. No. 6.
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1lkadcrnisch Compendium moet worden befchouw,l. Ilij
was gewoon in zijn onderwijs zich te bedienen van het
kort begrip van s c n R o E c K H , waarin hij evenwel
het cenc gedeelte inkortede , het andere ontwikkelde.
„ Coepi itaque ," dus gaat hij voort, „ novum quod-

„ dam cum lluditoribur meis ealamo ab its excipi folitum
„ conanaunicare compendium, quod ita ad S C H R 0 E CK H I A N U M esfet accommodatum, ut et ipfa eins verba
„ refervaverim, ubi nulla ab illo recedendi esfct ratio ,
„ illud vero, ubi opus videretur, vel univelfium vel
„ Ja item ex partedefererem. Huius autem compendii
ex ore meo defcriptio cum tantum temporis fibi postubare:, ut expofitioni eins nim um temporis demeret ;
„ confultius duxi illud in gratiam jiuditorum inlucem
„ edere, quo illi defcribendi labore levarentur, mini
„ autem ipfi uberior explicandi per felectas obfervatio„ nes buttes compendii opportunitas darctur. Citatio„ nes auctorum, quas fingulis paragraphis fubiunxit
„ S C H R 0 E C K H i U s, omifa ; utpote quas lectionibus
„ meis refervo." Uit dit alles blijkt , dat M U N T I NH E alleen voor zijne Studenten dit Compendium heeft
uitgegeven , hetwelk hij , zelfs op den titel , opgaf , als

grootendeels naar het werk van

SCHR0ECKH

ver

Als oorfpronkelijk werk komt dus 's mans-vardig.
Compendium minder in aanmerking, dan het geval wezen
zou, indien ook de ophelderingen waren medegedeeld ,
welke 1\1 U N T I N G H E over dit Compendium gegeven
heeft. Hoewel dus Bene bloote vertaling van 's mans
werk, op het zachtfte genomen, ondoelmatig en nutteloos is, zou echter , bij het mededeelen der zeker belangrijke aanmerkingen , juist daardoor de vertaling hare
eigene waarde altijd hebben behouden. Uit dien hoofde
namen wij dit gefchrift met eenige vooringenomenheid
ter hand, daar ons eene vertaling werd beloofd door eenen
van 's mans uitmuntende leerlingen , die tweemaal in den
Akademifchen wedilrijd het goud heeft weggedragen. Over
beide deze Commentationes hebben zich de Godgeleerde
Bijdragen: gunflig uitgelaten, Ilde Deel, bl. 906-91I.

IIL M U N T I N G Id L'S PANDTWEE.

2; j

„ Ik heb mij bevlijtigd ," dus fchrijft de Vertaler , lil.
VI, ,, om het oorfpronkelijke , zoo veel mogelijk , naanw„ keurig te volgen, mij ílechts fomwijlen, waar de ftiji
„ zulks vorderde , eene kleine omfchrijving veroorlovendc, en er nu en dan eene aanteekening bijvoegende,
„ welke voor den Nederlandfchen lezer tot opheldering
van den tekst zoude kunnen verftrekken ; terwijl ik
„ tevens Benige misftellingen, welke in den druk van de
„ jaargetallen waren ingeslopen , heb trachten te veran„ deren, verfchooning verzoekende voor de zoodanigen ,
„ welke er nog in mogten gevonden worden, en die zoo
ligt , in een werkje als het onderhavige , zoo als elk des„ kundige bevroeden kan , bij eene zoo groote menigte
„ van dezelve , de aandacht kunnen ontglippen." — Ook
dit gedeelte van des Vertalers Voorrede was noodig te
worden aangehaald , omdat wij niet alleen hieruit zien ,
dat wij minder ontvangen , dan wij van eenen leerling ,
als MUNTENDAM van MUNTINGHE is, met eenigen grond konden verwachten , maar omdat wij ook
liet oogpunt ontdekken , uit hetwelk wij deze vertaling hebben te befchouwen. Over de aanteekeningen van
M U N TE N D A If Zeggen wij alleen dit , dat men geen
leerling van den beroemden man behoeft te zijn , om dezelve even goed, zoo niet beter en meer gepast bij te
te brengen. En nu de vertaling? Ubi testimonia rerurn
adfunt, non opus est verbis.
Brevia , bl. 6, Brevetten voor Breve's. Libri rituales, bl. 7, boeken , die over kerkplegtigheden handelen.
Decretalen , op meer dan ééne plaats , brieven. In operibus antiquariis et diplomaticis G R IJ T E P. I, MA B I LL O N I I et M ONT FA IJCONII wordt bl. 7 vertaald in
de herken van oudheidskundigen en (NB.) ftaatsmannen,
zoo als die van G R U TE x , enz. In de oudheid- en
fchriftkundige werken ,behoorde ' dit te zijn. Deze opera
diplomatica raakten geenszins de diplomatiek onzer dagen, maar bepaalden zich tot het lezen en ontwarren
van oud en ongewoon letterfchrift , en van de taal,
daarin gebruikt. De verkeerde overbrenging van eigene
It 2
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namen, zoo als b. v. Suevvis , Zweed, voor Zni'aab , fCUgustae , Trier voor Agsb^.r„ (laan wij over. Livonië
voor Lijflaizd, Bohenzië voor Bohemen is ook niet Jar
cundrzm L U C A N. M U N T I N G H E heeft, als kort berigtfchrijver , op de meest mogelijke kortheid zich
toegelegd , voor zijne lesten de meerdere ontwikkeling
bewarende. MU N T E ND A m moest bij het vertalen
dit in het oog gehouden , en dahir vooral meerdere vrijheid in het vertalen genomen hebben , waar de beknoptheid van liet Compendium leem hiertoe als van zelve
drong. De kennis der Kerkelijke Gefchiedenis was hem
daartoe een gefchikt en bruikbaar hulpmiddel. Doch ,hoe
heeft hij zich hiervan bediend ? 1\1 UN T I N G H E Ichrecf,
pag. 197 : „ Ex his Donainieani , qui et Praedicatores
„ appellabantur, auctore D 0 nI 1 N I c o Hispano, anno
NICCXXI. mortzro, orti" cet. MU N T K N DA ax vertaalt:
,, 11an het hoofd der Dominikanen Jlond DOMINIC US,
„ een Spanjaard, overleden in 1221 ." Hoe kon iemand
aan het hoofd eener orde flaan, die toen al 53 jaren dood
was ? Hij was (lichter dier orde. Dit heeft ook nt U N,

T ING HE alleen gezegd. MU N T 1 N G HE fchreef,, pag.
G RE G0R IUaI XII et BE NED I C TOM XIII.

„ tunc fimul facram fibi fedem vindicantes." De Ver taler heeft , bl. 319 : „welke. toen beide aanfpraak maak„ ten op den heiligen floel." Deze vertaling is noch naar den
aard der gebezigde fpreekwijs , noch volgens de gefchiedenis juist. Het moest zijn: die te gelik den heiligen

JIoel, ieder voor zichzelven, met geweld zochten te behouden. M U N T ING HE fchreef, pag. 2044 :„ Pi o s
II antea A E N E A E S y r. V I I nonzine claris vir fait
„ erudiius , variisque fcriptis in republica literaria
„ celebris; at qui eruditionis landem inconftantiae de„ decore hand parum obfcuravit” eet. De Vertaler heeft,
bi. 322 : „ P I u s II, die van te voren vermaard on„ der den naam A E N E A S S Y L V I U S, een geleerd
man — — offchoon h ij dien roem zijner verdienfen
„ niet weinig verdonkerde door zin laak baarsrispelturig
KARAKTER enz . Dat deze P I u s zoo wispelturig van
"

karakter was , leert d€ gefchiedenis niet, en zegt Prof.
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ook niet met het inconflantiae dedecore , hetwelk juister vertaald wordt : door zijne fchande1 jke onbeflaanbaarheid met zichzelven. Van dezelfde foort
is ook het volgende , b]. 283: „ dat hij in het andere
„ het Pelagianisme voorfiond." Het Pelagianismum
tapere" van Dl U N T I N G HE , p. 178, is toch iets
anders.
Onder welke foort het volgende te brengen is , moet
de Lezer zelf beflisfen.
M U N T IN G HE fchrijft , pag. 177: „ Neque omit„ tendus , qui feculo XII vixit, E U T H Y aT I U S Z I G A„ B E N u s, Monachus Con(Iantinopolitanus, commen„ tariorum in quatuor Euangelia , et Panopliae dogmati„ cae fidei orthodoxae nol ineptus auctor." De Vertaler heeft, bl. 231 : „ Vooral moeten wij niet vergeten
EUTYMIUS ZIGABENUS, een Monnik vanKon„ flantinopel, die in de I2de eeuw geleefd heeft en ons
„ zijne verklaringen over de vier Evangeliën heeft rage„ laten ; alsmede " ( arrige aures , Pamphile!) „ PA NO,, P I,1 A s , een man, die geenszins op eene beuzelachtige (?) wijze over de regtzinnige geloofsleer gefchre„ ven heeft." Wie der Lezers maar eenig Latijn ver
zal hier , in 's mans vertaling , Hechts den eerst -Ita,
vermoeden , zonder dat dit nu inde bijzonder-begind
wordt aangewezen. Doch het verraadt zoo wel-hedn
onkunde in de taal als in de gefchiedenis, dat men uit
eene wapenrusting (ru+o'rxia, uit Eph. VI: i3 misfchien
ontleend, en den Bijbeluitlegger bekend) eenen man maalt.
Het Woordenboek van BR E D I E zou hem uit den droom
hebben kunnen helpen. Doch nu ... Littera fcripta mangit.
Zoo is, om dit hier nog in liet voorbijgaan te zeggen,
door gefchied- en taalkundige dwaling A N N A c o nl M ENA veranderd in ANNAS COMMENAS, bl. 281,
alsof bij M U N T I N G H E fond: flnnae Commeni , hoezeer Commenac het genus duidelijk aanwijst.
MUNTINGHE fchreef, pag. 178: „HAYDMO--„ multorum auctor librorum , praefertim illustrandis fcrip,, tis facris infervientium , in quibus pashm H I E R 0 N YDI U N T I N G H E

„

„
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„ ri u m fequitur, literalique fenfu (fetafai) adhaeret."
De Vertaler geeft hiervoor, bl. 282 : „ HAY nT o -„ een man , die veel gefchreven heeft, inzonderheid ter
„ opheldering van den Bijbel , waarin hij hier en daar
„ H 1 E R 0 N v nT u s gevolgd en (NB.) den letterkundigen
„ zin aiagefpoord heeft." Het moest zijn : --- — volgt,
en zich aan den letterljken zin houdt.
l\'I U N T I N G H E fchreef,, pag. 194 fq.: ,, Quo va
-„lidusatemCrco,pisPamdont
„ flabiliretu , jam ab initio hu.ius periodi compilandarum veterum legum ecclefiasticarum fludium occafio„ nem dedit confingendarum Decretalium epistolarum Ro„ manorum Episcoporum, a c L E M E N TE I usque ad
feculum VI, impostori cuidam i s i D a i, Hispalenfis
„ feculo VII Episcopi, nomen mentito." De Vertaler
heeft, bl. o: „ Opdat nu het oppergezag der gees„ telijken, bijzonder dat der Pausfen, op des te fleviger
„ grondflagen zoude rusten, heeft zeker bedrieger, bekend
„ onder den verdichten naam van i's i D o'R u s, welke
„ in de 7de eeuw Bisfchop van Spanje (? ?) zonde ge„ weest zijn ," enz. enz. I S ID 0 It u s Hispalenfis (dat
is: van Sevilié) was Bisfchop in de 7de eeuw; maar de
bedrieger nam dien naam later aan , om zoo wel door
oudheid als gezag te kunnen misleiden. Ook hier is
1\1 U N TE N DAM op taalkundigen zoo wel als gefehiedkundigen doolweg. De leerling, die naar dit Compendium zekerlijk 'onderwijs ontvangen heeft , verslaat den
meester niet , en fchreef toch verhandelingen in het Latijn ! Ons is dit een raadfel, indien hier M U N T E ND A M deed, wat hij kon. Deed hij dit niet, dan mag
hem dit wel nadrukkelijk worden gezegd. Hoe meer men
kan, hoe meer men moet doen, indien men in het openbaar verfchijnt , en wel tot eere van eenen geliefden Leermeester. De nog aangeteekende gebreken en leemten in
deze vertaling houden wij terug , omdat men nu genoeg
weet, op welken prijs dit werk van M U N T E N D A M
behoort te flaan.
Indien de bloote vertaling der Synopfis van M U N T z N-

o
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eenigzins heiligfchennis is tegen den beroemden
man, die in de hoorrede en op den titel de bron aanwijst, uit welke hij dit werkje grootendeels heeft geput ;
wat is dan zulk eene vertaling, als hier geleverd wordt ,
met weglating van hetgeen BI U N T I N G H E, ter regie
waardering van zijne Synopfis, op titel en Tfoorrede gezegd heeft? .Eheu , iam fatis est.
GHE

flkademifche Leerrede ter gedachtenis van walen den
Hoogleeraar T. A. C L A R I S S E , uitgefproken den
12 yan Wijnmaand 1828 , door A. Y P E IJ. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1829. In gr. 8vo. IV en
35 PL. .f : - 40. (Met de Afbeelding f : - 55•)
De Nagedachtenis van T. A. C L A R IS S R plegtig ge
vierti, op den i2 November 1828 , in eene openlijke
Vergadering van het Natuur- en Scheikundig Genoot
te Groningen , door G. H. VAN S E N D E N ,-fchap
Predikant te Middelbeet , enz. Met de Afbeelding.
Te Groningen , bij J. Oomkens. 1828. In gr. 8vo.
17111 en 48 131. f:-75.
Hulde aan T. A. C LA R I S S E, Theol. Doet. en Prof.
te Groningen, door P. HOFSTEDE DE GROOT,
Theol. Doet. en Predikant te U/rum. Te Groningen, bij W. Zuidema. 1828. In gr . 8vo. IVI en 40
Bi. f:-5o.
In THEODORUS ADRIAN US CLARISSE ging
niet enkel voor de Hoogefchool te Groningen een groot
licht onder. Ah, ille multis flebilis occidit geldt bijzonder van dezen Geleerde , in den bloei des levens wegge
Geen wonder , dat weemoedige klaagtoonen wer--rukt.
den aangeflagen , vooral van de zoodanigen , als met hein
in eene naauwe verbindtenis geflaan hebben.
Profesfor Y P E ij , voormalig ambtgetoot van des over-
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ledenens beroemden Vader te Ilcirderwijk, fpreckt uit de
volheid zijns harte , naar aanleiding van Pfeslama CIII:
15-17 , over de kortftondigheid van 's menfchen leven ,
gebleken in dein dood van c L AR r S SE , maar die ook
door zijn leven de troostrijke waarheid heeft bevestigd :

de goedertierenheid des ifeeren is van eeuwrialieid en tot
eemcai'iglieid over de genen , die Ilem vrcezena.
Dc Heer V A N S E N D L N fchetst den ontslapenen , na
deszelfs levensloop voor zijn doel genoegzaam nagegaan
te hebben , vooral als Geleerde. Ook haat hij hem gade
in de Collegiekamcr, op den kanfcl , en in al die betrehkingen, waarin c LA R is s u daarenboven is geplaatst geweest. Dit alles wekt de levendigfte deelneming op ,
maar ook de weemoedige treurigheid over het verlies van
zink, cenen man.
De Heer HOFSTEDE DE GROOT, 's mansleerling en nu ook opvolger ir. het Hongleeraarsambt,
zegt• ons van zijnen Leermeester, wat hij zelf zag en
hoorde. Hoezeer veel hier is weggebleven , dat anderen vermeld hebben ; hetgeen hier is geleverd, vol
daarom niet minder. „ Veel , dat van c L AR i s-s E-doet
verdient gezegd te worden , kon slechts een leerling
„ weten, en ik misfchien beter dan vele anderen." Dit
getuigenis wordt door deze Hulde van n E G R 0 o T bijna overal bevestigd.
Deze drie fkukjcs , door het voorwerp dier hulde zoo
belangrijk, vormen een goed geheel, en overtuigen een
ieder , dat C LAR I SSE een groot licht was , en , als in
het voorbijgaan , getoond heeft , nog minder wat hij was ,
dan wel wat hij had kunnen worden , en wat hij zeer
zeker zou geweest zijn , indien..... Dan , de hand op
den mond ! Hij antwoordt niet van zijne daden.

Gronden der Sterrekunde , door A. Q TJE T E L E T,
Iloogleercar in de this- , Ncituur- en Sterrekunde aan
het Koninklijke Jithencu;la te Bru.cfel. Met Platen. Uit
liet Fransch vertaald en met Aunteekenin, en verrukt
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door R. L o R n T T o. I/le Stuk. Te /Imflcrdam , bij,
G. Porticlje. 1827. In kl. Svo. hIII , 203 Bl. f 1-90.
liet moge waar zijn , wat ons de Nederduitfche Ver
te kennen geeft , dat een tamelijk goed begrip van-taler
Sterrekunde kan gevormd wordeu, zonder groote bekend
wiskundige berekeningen , aan welke die we--heidmt
tenfchap haren omvang , hare zekerheid , haar gebruik
verfclnildigd is ; er volgt nog niet uit , dat het enkel ver
meetkunde en algebra een werk leesbaar of al--mijdenva
gemeen verflaanbaar maakt. Het moet dan bepaaldelijk ge
zijn voor zoodanige lezers , die aan deze kun -ichrevn
geen groot belang hechten , en echter eenig ver-dighen
aangaande verfchijningen , welke zij fomtijds-flagbecrn
bewonderen , aangaande den toetel van flerrekundigen ,
hunne ontdekkingen, en die onbegrijpelijke uitkomit en hun
welke nu en dan de nieuwsgierigheid-nervofplig,
gaande maken bij ieder denkend mensch. Maar ook deze
klasfe van lezers is zeer moeijelijk te bevredigen. Het is
niet lien gelegen als met de vermeende verfiandigen onder
•de gemeente in eene kerk. Deze zijn voor niets zoo beducht, dan dat men hunne vermogens te laag zal fcliatten : de prediker moet hun bewijsgronden ontvouwen ,
gefchiedkundig gezag aanvoeren ; zij zijn. ontevreden , zoo
hij te oppervlakkig is. blaar wee den prediker, die nu,
den vrijen teugel aan zijnen ijver tot verfpreiding van
kennis gevende, liet gebied zijner navorfchingen vlugtig
zou doorloopen , en gelooven algemeen ingang te vinden,
door flcchts kort bij elke plaats te vertoeven , veel te ver
voorbijgaan, neer aan te roeren dan te behan--haleni't
delen ! Die zelfde belangflellende , weetgierige hoorders
gevoelen hunne aandacht verdeeld, raken verward ; overwegen en herleiden is hun vak niet ; het is hun duister; —maar cé ne zaak is ítellig waar de rain heeft niet
-

voldeun.
Wij zijn niet zonder vrees voor dit vonnis van niet
te voldoen bij degenen , die dit werkje met wat veel gretigheid en verwachting in handen nemen. Er bollaat bij
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lezers , vervuld van belangilelling voor de merkwaardigheden der Sterrekunde , een grillige wcílrzin tegen eene
kleine bijzonderheid; wij bedoelen het volgen eener ingewikkelde teekcning naar de letters aan de uiteinden der
lijnen geplaatst , die in afkeer overgaat , zoo Cr dezelfde
letters in voorkomen door enkele en dubbele accenten gemerkt , en eindelijk het wegfmijten van liet werf: kan ten
gevolge hebben, zoo daarenboven eene en dezelfde figuur
voor verfcliillende uitleggingen moet dienen, en liet oog
niet weet, wat te omvatten en wat over te ilaan. Wij
hebben er gekend, die in de Natuurkundige Lesten van
N 0 L L E T veel behagen fchepten , maar bekenden alle
die plaatfen te zijn voorbijgegaan , die op meetkundige
figuren wezen. Men moge verbaasd liaan , hoe het mogelijk zij , het verband tusfchen de overige gedeelten aldus te behouden; liet had hun geen den minften aanfloot
gegeven, noch eenibe duisterheid gebaard; zij hadden er
veel uit geleerd, en vonden liet zeer aardig. Het is toch
der moeite waard , voor liefhebbers te fchrijven : vindt
men bijval, er is geen dankbaarder flag van lezers, of die
zoo verrukt zijn over hunnen Schrijver. Maar liet is dan
ook eene moeite, die niet gering is , can zoogenaamd po
werk te fchrijven , dat te gelijk de inzage eens-pulair
deskundigen waardig is ; dat liet diepzinnige van geleerde
navorfching vervangt door diepzinnige kennis van het verfiend, dat men aanfpreekt; dat volledig is zoo als eerie
goede fchilderij , door gepaste ondergefchiktheid der deelen , niet door centoonige uitvoerigheid ; naauwkeurig
blijft , zelfs , waar het noodig is , wiskundig juist kan worden ; zijn doel tre[t door de rijke bearbeiding van oenige
gedeelten , die uitkomen en treffen , aan welke geringere,
misfchien droogere, bijzonderheden zich komen aanfluiten , die , hetzij gelezen of overgeflagen , den indruk van
bewondering, den lust tot meerder onverminderd laten ;
dat, eindelijk , gekenmerkt is door bewoordingen , fierlijk
en net, gelijk de vormen, die het befchrijft, zonder hejag van welfprekcndheid of oenig kunstmiddel van ftijl.
Het is klaar , dat liet niets van dit alles was , wat de
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1 Zeer Q U z T r 1, E T niet dit werk bedoelde. Ilet is het
leerboek voor zijne openbare lesten ; en wij beoordeelcn
ook niet het nut, dat hij kan (lichten. Het is Gene fchets
van alle de onderwerpen , die tot de wetenfchap behooren; liet komt van een' man van geleerdheid; er is dan ook
geen uitwendige tooi , geen pronken met afbeeldingen ;
men vindt den omslag niet befchilderd met fphinxen ,
Saturnus met den ring , nevelvlekken en zonnevlekken;
niets van die kramerij der wetenfchap , die, federt zij in
gemeener handen is gevallen , dan ook getuigt van dc han
waarin zij gevallen is. Een kort begrip , echter,-den,
van lesfen is nog niet eene handleiding voor lezers , ja
zelfs niet altijd voor andere onderwijzers. Men vindt
thans , onder het getal der onderwijzers op dc fcholen ,
mannen, die lust en aanleg bezitten , om wetcnfchappclijke kennis aan hun overig onderwijs te paren , van wie de
verfpreiding der wetenfchappen onder den befchaafden
(tand veel kan afhangen, en die dikwerf gefchiktheden tot
verklaring en opheldering aan den dag leggen , aan leeraren in hooger rang niet zelden ontbrekende. Niet altijd ,
echter , hebben zij , die vele andere vakken moeten onderwijzen , gelegenheid , om uitgebreider werken te doorlezen, hetgeen hun echter noodig is, zullen zij zich van
dit leerboek bedienen.
IIet moeijelijke is, het (landpunt te naderen , waarop
zij zich bevinden , die niets van die dingen weten. Iet
eischt eerie opoffering, zijne veelvuldige kundigheden
flechts als middel , de mededeeling daarvan aan anderen
als eenig oogmerk zich voor te hellen; dat toch het geval moet zijn , zal het eene verklaring worden, en niet
maar blijven eene wat uitgebreider opgave der hoofditukken , waarin de wetenfchap zich laat verdeelen. De befchrijving van het planetenflelfel en de befchrijving van
de zoogenaamde fpheer met hare cirkels , enz. maken twee
geheel afzonderlijke punten uit van verklaring : liet eene
doet verflag van de plaatfingen zoo als zij zijn , liet andere is de juistere aanwijzing , hoedanig het zich alles aan
het t;itfpanfel vertoont. Beide te verbinden , te leeren
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van het Gene over te gaan tot het andere, is ongetwijfeld datgene , waarop het, tot een juist begrip van het
heelal , het meest aankomt , en niets valt moeijelijher aan
beginnenden. De zon en planeten los te maken van die
ipheer, waaraan zij gehecht fchijnen , en in gedachte nabij
ons oog, te brengen, niet behoud van de fchijnbarc bewegingen . in de fpheer,, is een werk , nog zoo ligt niet
volbragt. Andersom , uit te gaan van het planetenf{elfel ,
en te begrijpen , hoe wij ieder der omringende ligchamen
verplaatfen langs de gezigtslijn tot op do onmetelijke afilanden der vaste fterren , hoe eenvoudig ook , vat zoo
fchielijk geen grond ; en, heeft liet zich eenigzins bevestigd, firaks raakt het alles weder los bij do minffe ver
waarnemer op aarde, en het geheele-platfingvde
gebouw valt weder in • zoodra horizont verandert , pool
daalt, eene menigte dingen aan 't bewegen raken ; zoodat de uitlegger naauwelijhs weet , waaraan , tot opbouw
van liet ingevallene , het eerst de hand te flaan. Het ver
fchilzibt in weinige regels te befchrijvcn , is ligt te doen ;
naar eene definitie, die alles voor den geest brengt van
hem , die de zaken , daarin vervat, goed kent , blijft
een half raadfel voor anderen , die er de zaken door moeten loeren. Wij halen dit maar aan als een voorbeeld.
Evèn zoo kunnen weinige woorden werktuigen doen ver
bekend is; terwijl hij,-fian,zometrglijk
die geen denkbeeld van zoodanige inrigting heeft, geen
denkbeeld er door zal verkrijgen.
I-let kan dus alleen voor deskundigen zijn, dat wij het
volgende opgeven ; te weten, dat de inhoud van dit f ukje in twee boeken is verdeeld , liet eerfle over den Ster
liet tweede over het Plecnetenjielfel ; dat onder-renhol,
liet eerf{e melding gevonden wordt van de fchijnbare omwending , de cirkels enz. , van de werktuigen tot liet opmaken van fterrenlijsten benoodigd, van conflellatiën en
ontdekkingen nopens de vaste flerren; dat in het tweede
wordt vermeld de gedaante en omdraaijing der aarde ,
benevens de flraalhreking , do zon en de omloop der aar
wetten van x P: tP r. r R , de ongelijke lneihcid in-de,
-
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net jaar en wat daaruit voortvloeit, als de tijdvetefFening , de maan en hare bewegingen , en eindelijk de tijd
Degenen die der zaken even-reknigdclpf.
kundig zijn als de geleerde Schrijver, zullen er het gebruik van kunnen maken , dat hij zelf er mede bedoelde ,
als tekst ter verdere ontwikkeling,
Gaarne , echter, hadden wij tevens voldaan gezien aan
het verlangen van lezers , die zelve iets onderzoeken , of
van leeraars , die niet in andere werken zich de zaken
hebben eigen gemaakt , en echter geenszins ontbloot zijn
van die mate van wiskundige kennis , of van dat geluld
voor dergelijke befchouwingen, welke de Schrijver bij
zine lezers onderfielt. Het zoude , het is waar , meerder
moeite gekost hebben , welligt veel neer tijd en wat grooter infpanning gevergd hebben ; doch zoude voor den
Noordnederlandfchen lezer wel zoo goed de verwachting
vervuld hebben van een elementair werk,van welke benaming zich de Vertaler bedient ; terwijl het ons toescheen
den gepaster naam van verkorte Sterrektinde te verdienen.
Geleerden, zoo als de Heer Q U E T E L E T, mogen
niet beneden zich achten eerre taak , die bij lange na niet
aan elkeen is betrouwd , die er zich aan waagt. De een
waarheden der Sterrekunde blijven lang duistere-voudigf'te
punten voor mingcoefenden. Dezen voor te lichten, hen
langs wegen , die verrasfen door gemakkelijke wending
en onverwachte gezigtspunten , op te leiden tot de kennis van hetgeen Sterrekunde is , en tot een ontwaren,
hoe door meer wiskunde nog hooger kennis te bereiken is, dit is der wetenfchap zelve meer dan één dienst
te bewijzen. Vooreerst verfchaft dit een juister befef van
eigenlijke waarde , en fielt eene gegronde , redelijke ach
plaats van die onbezonnen , kinderlijke ver-tingde
doet opflaan bij het zien-wonderig, t
van een telescoop, of liet hooren van een' grooten afRand , en uitroepen : ontzaggelijk ! of: het is toch mooi !
Ten andere , het zou kunnen dienen, om die onbedachtzaamheid te weren , zoo zigtbaar in vele verhandelingen
en voorredenen, die ophef van Sterrekunde vlaken, als
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ware Sterrekunde het heil der wereld ; daar toch enkele
uitroepingen over het uitmuntende, liet verhevene, ja
zelfs het (lichtelijke en heilzame, gelijk men weet, ver
zijn voor ieder verílandig man , die niet wil deelen-loren
in de bewondering van 'hetgeen hij niet kent.
Het is ons, bij voorbeeld, twijfelachtig voorgekomen ,
of wel Sterrekmule die godsdienílige íirekking hebbe, wel
haar zoo vaak hoort toefchrijven ; of niet god--kemn
vruchtige menfchen , de oogen opflaande naar die lichten ,
waarvan zij niet veel meer weten, dan dat God ze flelde , om fcheiding te maken tusfchen den dag en tusfchen
den nacht, het echte gevoel van Zijne grootheid en hunne nietigheid met meerder levendigheid ontwaren, dan
ooit bij Sterrekundigen ontflond uit de overweging der
omgekeerde rede van het vierkant van den afftand. Zou
niet ligt de vreugde shelve over het bereik zijner vermogens, bij het ontcijferen dier wonderen, den Maker kunnen doen vergeten; zoo als Hem de Ontleedkundige uit
het oog verliest, die al lagchende aan armen en beenen
kerft, terwijl hij het wonderwerk zijns Scheppers als met
fmaad behandelt?
Dat Sterrekunde in onze verlichte dagen Bene beveiliging zou zijn tegen het bijgeloof, wordt ook, naar onze
meening, wat haastig gefield. Om niet te zeggen, dat
onder zeer naauwkeurige berekenaars groote Astrologen
zijn gevonden, merken wij aan, dat het niet genoeg is te
weten, op welke wijze eene eclips wordt veroorzaakt.
Vrees en eene verhitte verbeelding vinden nog altijd een
plekje , waar zij hare fchrikbeelden doen oprijzen. Indien er b. v. nog meufchen zijn, die gelooven, dat waterzuchtigen bij eene wasfende maan heviger kwelling ondervinden , zal die angst niet het minst verminderen door
de vdlmaaktfte kennis van den knoopsomlooptijd, of de
libratie. Bijgeloof weet wiskunde wel te ontloopen. Laat
ons eerst een' gevleugelden zephier zien vangen door een'
grijsaard, of (om in het vak te blijven), laat ons een'
vlinder zien opvangen in de draden van een' kijker, en
wij zullen toeftemmen , dat misfchien wiskunde kan be-
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wijzen , dat bijgeloof ongegrond is. Thans echter, zorg
liet zich nog onder ons ophoudt, en zich niet langer kan
vestigen op de helft der maan, die wij zien, zal het zich
wel fchikken naar de vordering van de eeuw, en cenc
fchuilplaats vinden in de andere helft, die wij niet zien,
en die men zegt ons geheel onbekend zijn.
Grootfpraak te doen ophouden, voegt geleerden bij uitlick in een' tijd, dat men in alle flanden op rede en wijs
roemt; en, wat neer ter zake is, het is het-begrt
cenige middel, om voor eene moeijelijke wetenfchap bijval te vinden onder dat aanzienlijke getal welopgevoede,
verilandige menfchen, die geene geleerden zijn, maar die
hun oordeel met of zonder wiskunde gefcherpt hebben,
en bijzondere fchranderheid aan den dag leggen in het
ontdekken en ten toon lichen van overdreven lof en ligtvaardige aanmatiging, en , tot ergernis toe, aan alle dingen, de geleerdheid zelve niet uitgezonderd , hunne plaats
en waarde toekennen. Krullen en vergulde lambrifering
willen zij in den tempel der Muzen maar volílrekt niet
meer dulden , al zou aan den ingang zich een trawant,
met galon op zijn' rok en opgetoomden hoed, nog zoo
zeer beijveren , om ontzag te behouden voor de acht
plaats. Het is thans een voorbarig , onge--barheid
duldig , eigenwijs gef acht , niet meer te bevredigen door
een deftig gelaat , of eene weidfche toefpraak : overtui
wat zij willen. Welaan! voldoe hunne begeer--gins,
te, en fchenk hun de kennis, die hen overtuigen zal.
Wij gelooven, dat, hoe nuttig ook het werkje van
den Heer Q U E T E L r T in hooger kring moge bevonden
worden, een elementair werk, niet voor kinderen gefchreven , nog door hem te maken is.

Volks - Sterrekunde door A. Q U t TEL E T . Uit het
Fransch door C H . ME E R T S . Met Platen. Te Brusfel, by Brest van Kempen. 1827. In I2mo. XVI,
IIO Bl. f :-60.
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vertaald zij door Volks - Sterrekunde, durven wij niet
flellig befisfen. In tijden van omwenteling is volk het
hoogde , dat beflaat ; een eertitel , met meer dan vorílelijken glans prijkende. In tijden van rust en regtmatig
gezag daalt het bij ons wel wat laag , volkje, het gemeen,
zoo wat beneden peil, waar men ophoudt traktaatjes over
Sterrekunde uit te deelen ; terwijl het uitheemfche woord
beflemd is, om het midden te houden , en aanduidt iets ,
dat verflaanbaar is voor eene menigte. Maar dit betreft
den titel. Wat den inhoud aangaat, het zijn korte lesjes ,
gevolgd door vraagjes , waarop antwoordjes gevonden
worden , zoo men van buiten leert het lesje , dat vooraf
dus, gelijk men ziet, beflemd voor eene-gat.Heis
menigte van kinderen en eene menigte van meesters. Wij
wenfchén, dat het moge firekken ter opleiding eener menigte van beoefenaren der Sterrekunde.
Het Leven en de Reizen van CHRISTOFFEL C OLUMBUS, door WASHINGTON IRVING. Uit
het Engelsch. Ijle en Ilde Deel. Met eene Kaart. Te
Haarlem, b ij de Wed. A. Loosjes, Pz. i8a8. In
bar. 8vo. XXI , 359 Bl. f 7 - 20.

C

OLUMBUS en WASHINGTON — welk eene
vereeniging van twee beroemde namen , voor ,eenen Amerikaan in het bijzonder! Het is echter, gelijk men weet,
niet de doorluchtige ílichter van den magtigen Vrijílaat,
maar zijn bekwame, en reeds als fchrijver der Schetfen en
Portretten enz. vermaarde naneef , die hier de verdichtpen niet die der gefchiedenis verwisfelt , om ons den grooten ontdekker , en te gelijk de ontdekking van zijne , nieuwe wereld te leeren kennen. Het is eene tweede opmerkelijke omflandigheid, dat w A S HI N G T 0 N's model in
den roman (want , niettegenflaande het grootte verfchil,
fchijnt men hem onder de navolgers van WA L T E P. S C 0 T T
te mogen rangfchikken) ook onlangs de ware levensgefchiedenis , die van N A P O L E O N, tot zijne taak heeft

WASHINGTON IRVING, COLUMBUS.

249

verkozen. Liet voorbeeld van meer andere fchrijvcrs,
SMOLLET, SCHILLER, KOTZEBUE, bewijst
trouwens , dat de aanleg en zucht voor verdichte en waarachtige gefchiedenis niet enkel uit den aard der zaken behoeven te blijken naauw vereenigd te zijn.
Daar wij tot hiertoe niet zonder berigt omtrent c oL U nr B U S waren , is de natuurlijke vraag, of de tegen
ons iets meerders en beters geeft; of-wordigefchjv
wel , waarom hij dit nieuwe werk heeft opgezet. Hooren
wij hem hieromtrent, met de meeste beknoptheid, vol
zijne voorrede, zelven:
-gens
„ In den winter van 1825-1826 te Bordeaux zijnde,
ontving Ik.. . berigt van een werk, dat door Don
„MARTIN FERNANDEZ DE NAVARRETE,

„ Secretaris der Koninklijke Akademie van Gefchiedkunde
enz. enz. , werd uitgegeven , en eene verzameling van
laat[lelijk ontdekte (lukken behelsde, welke tot de rei„ zen van c o L U nt B u s betrekking hadden , en onder
„ welke er vele van hoogstbelangrijken aard waren.....
„ Reeds een bezoek van Madrid op het oog hebbende ,
begaf ik mij naar die (lad, om de overzetting van het
werk te ondernemen. ll: vond er vele tot dusverre
„ onbekende oorkonden...... Nogtans fcheen het geheel
mij meer eengin voorraad van rijke bouwpoffen, dan
„ wel eene gefchiedenis uit te maken .....
„ De zaak meer rijpelijk gadeflaande, bemerkte ik , dat
„ er, ja, in velerlei talen veel over c o L u ai B US ge„ fchreven was , maar dat men in die fchriften flechts
bepaalde en onvolledige berigten nopens deszelfs leven
„ en reizen vond , en vele fchatbare oorkonden aangaan„ de dat onderwerp flechts in handfchrift, of in den vorm
van brieven, journalen en flaatsflukken behouden.....
„ De uitnemende middelen , welke ik te Madrid on„ der mijn bereik vond, moedigden mij tot de gewigtige
onderneming (eener gansch nieuwe gefchicdenis) aan.
„ Ik bevond mij onder het dak van den Anerikaanfchen
„ Conful, o r. I C H, Esq. , een der onvermoeidile be„ oefenaars van de Bibliografie (boekenkennis) , die men
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„ in Drzropa vindt ; een man , die gedurende cenige jaren
naar elk flak , dat tot de vroegl'ce gefchiedenis van /l,nerika betrekkelijk was, bijzondere navorfchingen had
„ gedaan.... Ik vond (daar) eene der beste verzamelingen
„ nopens de gefchiedenis der Spaanfche volkplantingen ,
„ welke vele oorkonden bevatte, waarnaar ik elders ver„ geels zou hebben gezocht. Ik vond voorts de Konink„ lijkt boekerij te Madrid, en de bibliotheek van het
„ gewezene Jezuiten - Collegie , thans San Ifidoro , twee
„ heerlijke en groote verzameliligen , genaakbaar. ... Don
tI. F. D E N A V A R R r Tr F, die mij verfcheidene fchat„ bare en weinig bekende berigtttukken mededeelde , welke
hij in den loop van zijn onderzoek had opgefpoord ,
fchonk mij den verpligtenditen bij(land..... Voorts
„ heb ik de goedguníligheid van den Hertog van Vera„ gitas te erkennen , die een afstammeling en de bezitter
„ van het erfgoed van c o r, u ti t; u s is. Dezelve liet
„ mij de Arehiven van zijn gedacht doorzoeken .... met
„ openlegging van de fchatten, welke zij behelsden. Din„ delijk heb ik mijne flcrke verpligting te betuigen aan
„ Don A NT 0 N I 0 DE U G I N A, Schatmeester van Prins
„ F R A N C I S C n..... Die Edelman bezit de meeste pa,., pieren van den gefchiedfchrijver tI U N o z ,welke mid„ den onder zijnen belangrijken arbeid door den dood weg„ gerukt werd."
Wanneer wij deze bijzonderheden in aanmerking nemen, en daarmede tevens vergelijken R 0 B E R T S o N 'S
klagt over de weinige mededeelzaamheid der Spaanfche
regering en de zorgvuldige opfl uiting aller flukken , tot
Amerika betrekkelijk, dan mogen wij voorzeker Vneerdere volledigheid en juistheid van I R VI N G wachten , dan
zijn genoemde groote taalgcnoot nog kon geven. Deze
is ook aanmerkelijk beknopter. Want, hetgeen wij bij
onzen fchrijver in de onderhavige twee deden vinden,
beliaat bij dien der Gefchiedenis van Amerika niet meer
dan de helft van één.
Omtrent 's mans trant nog het volgende : „ Bij de
„ uitvoering van liet werk heb ik zorg gedragen , om mij
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in geene loutere befpiegelingen of algemeene aanmerkin„ gen toe te geven ; uitgezonderd zoodanige ,als nrtuur„ lijk uit het onderwerp voortfproten. Liever gaf ik een
gebijzonderd en omflandig verhaal , en zag ik niets
„ over liet hoofd, dat de karakters van perfonen , tijden
en gebcurtenisfcn fcheen te kenmerken. Langs dien
„ weg en anderzins poogde ik elke daadzaak in zulk een
„ licht te plaatfen , dat de lezer haren aard moat kunnen
„ doorgronden , en zich in fl:aat vond, om daaruit leeringen en gevolgen te trekken."
Dit gef}elde van den fchrijver is ons gebleken volkomen
naar waarheid te zijn. Met zijn bekend talent veu toont
hij ons de meeste zaken zoo klaar, dat zij geene toclichting van eigene aanmerkingen noodig hebben. Opmerkelijk is het karakter en de geheele geestgeileldheid van den
held , die om zijn fcherp vernuft , edele geestdrift, onvermoeide volharding en vele andere deugden (in welke
zijn broeder n A R T Ho L 0 ME us grootelijks deelde) de
bewondering van alle tijden waardig is -- maar tevens door
zijne onkunde, zijn vooroordeel en onveranderlijk wanbegrip ten aanzien van de gefteldheid der aarde enz. , uit
hoofde van vroeg ingezogene en algemeen verfpreide denk
een nieuw bewijs vertlrekt, dat zelfs de-beldn,to
grootfte man zich slechts in enkele opzigten boven zijnen
tijd kan verheffen. Zoo duidelijk dit een en ander in liet
oog valt, zoo begrijpelijk en aanfchouwelijk is ook's mans
langdurige wor{Ieling, om tot de uitvoering van zijn
ontwerp te geraken; desgelijks die met allerlei zwarigheden in de nieuw ontdekte landen ,door den fchrijver voor
De Spaanfche Monarchen komen daarbij , tot hier-gefld.
geenszins in een ongunflig, I S A B E L L A zelfs in-toe,
een beminnelijk en achtingwaardig licht voor. En werd
hij , als een vreemdeling , een groot man en een fpoedig
opgekomen kind van de fortuin , door velen benijd en tegengewerkt, er liepen eigene misfiagen onder, en de nood
deed hem dingen doen , die daarna nieuweren en grooteren nood te iveeg bragten. Inzonderheid zie dit op liet
slecht gedrag der volkplantelingen, die eerst met veel te
Sa
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rootc verwachting derwaarts gelokt , naderhand gcdwongcn , en eindelijk uit de gevangenisfen en van de fehavotten bijeengebragt werden , om de vloten flechts te vullen.
Zoo gebeurde liet intusfchen , dat die heerlijke landen,
met zoo vele gelukkige bewoners , die meestal goedaardig
en zeer leidelijk waren, al fpoedig met wee en jammer
werden vervuld. Onze fImerika-in fpreidt hier overal
eene bedaarde onpartijdigheid ten toon, die ons oordeel,
tij voorbeeld , over liet wezenlijk geluk van dit weinig
befchaafde, kinderlijke menschdom genoegzaam vrijlaat;
fchoon wij toch niet kunnen nalaten , met hem , den oor
goeden aanleg onzer natuur daarin op te merken.-fpronkelij
o , Dat zij onze befchaving en godsdienst zoo moesten
leeren kennen , en gedwongen worden die aan te nemen !
ja, als men bedenkt, wat van die fchoone , vruchtbare
landen en goede, onnoozele kinderen der nature te maken
ware geweest, zoo gevloekte gouddorst, boosheid en bij
dit niei hadden belet..... Doch, halen wij deze-gelof
duizendmaal geuite klagten niet wederom op.
In bijzonderheden , door welke w A s II IN 0 T 0 N I RV I N G van de vroegere fchrijvers afwijkt , treden wij niet.
De meerdere uitvoerigheid alleen , uit de rijkere bronnen
grootendeels te verklaren , benevens de aangename fchrijfwijze van den man , maken het reeds voor eiken , maar
eenigzins weetgierigen lezer tot een zeer gewenschtboek.
Meer verfcheidenheid van Plof, meer belangwekkends ,
meer nieuws en leerrijks kan toch bezwaarlijk eenig gefchrift
opleveren , dan deze gefchiedenis van den grootflen landontdekker , den uitvinder eener nieuwe wereld.
De kundige vertaler heeft zijn werk gelukkig volbragt.
De bijgevoegde kaart en portret zijn lofwaardig. Het
fpeet ons flechts , dat de uitvoerige noten, meestal op
het eerste gedeelte des verhaals gemaakt , eerst achter het
laatste deel fchijnen te zullen volgen. Zij maken , dat wij
het thans behandelde niet in geheele volkomenheid kun
-nebfchouw.
Om het noodwendig reeds aangehaalde, onthouden wij
ons van het geven van flalen , waartoe anders zoo vele
uitlokking beflaat.
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De vruchten miner werkzaamheden, gedurrende mijne Reize ,
over de Kaap de Goede Hoop, naar .lava, en terug, over
St. Helena, naar de Nederlanden ; door M. D. T E E N S T R A.
1(le Deel. Te Groningen, bij H. Eekhoff, Hz. 1828. In
gr. 8vo. X11 en 43o bl. [4.80.
Reizen en Ontmoetingen in het Zuiden van Afrika, befchreven
door GEORGE THOMP S ON , Schuldknaap, gedurende acht
jaren bewoner van de Kaap; behelzende een overzigt over
den tegenwoordigen toehand dier Kolonie, benevens eenige
aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Brit.
fche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch vertaald.
Ijle Deel. Met Platen. Te Groningen, by W. van Boeke.
ren. 1828. In gr. 8vo. XX en 439 bi. 14- 5 0 .
voegen deze twee werken bijeen, omdat zij hetzelfde
onderwerp behandelen, de zoo belangrijke Volkplanting,
die, na het bezit van anderhalve Eeuw door de Nederlanders, in handen der Britten is overgegaan, zonder, tot in
hare meest verwijderde grenzen, opgehouden te hebben van
in zeden, taal en genegenheid Hollandsch te zijn , —de Kaap
de Goede Hoop. Wij vinden deze bijeenvoeging te gefchikter, omdat de Schrijvers van verfchillenden landaard zijn: de
een een Nederlander , een Groningsch landman (maar een befchaafd landman), de ander een Engelsch particulier, die,
door een acllt;arig verblijf in de Kolonie, en de kennis (zoo
't fchijnt) onzer taal, regt heeft , om mede te fpreken. De
redenen van beider verblijf waren zeer verfchillend. De Engelschman fchijnt zich uit verkiezing in de Kaapilad te heb.
ben neergezet, om van daar van tijd tot tijd aanmerkelijke
topten naar de binnenlanden te doen, ter vermeerdering onzer
kunde. De Nederlander werd, op eene reis naar Oostindië,
(waarvan ons de aanleiding niet gemeld wordt) door een hevig_ongemak aan zijn been genoodzaakt, aan de Kaap achter
te blijven, alwaar hij flechts vier maanden vertoefde, maar
in dien tijd eene menigte wetenswaardige bijzonderheden wist
op te doen, die hij gedeeltelijk in flatistifche tabellen aan
ons mededeelt. Hieromtrent bevat dit Deel van TB 0 M PS ON
genoegzaam niets; maar, daar het flechts een eeiife Deel is,
mogen wij vele bijzonderheden daaromtrent, die op den titel
beloofd zijn, in het volgende Deel te gemoet zien.

2 -,4G. T H 0 sr t' $ 0 N, r clzt.., ENZ. IN AlRII^A.
De fti;1 in beide reisbeffhrijvingen verfchilt aanmerkelijk.
? ,ie van TEE N STR A is tusfchenbei.den luimig en vrolijk;
T H OM P S ON is altijd ern(Ug. Voorts kan men (immers tot
nu toe) de beide werken zeer goed na elkander lezen , zon
vrees voor herhalingen; zij dienen zelfs om elkander aan-der
te vullen ; want, terwijl T E E N STR A zich geheelenal of tot
de Kaapftad, of tot het tnsfchen de Zwarte - bergen gelegere
Caledors-bad, of de omfireken tot Kaap 4guillas, bepaalt,
fpreekt T H OM P s ON over deze nader bij de Kaap gelegene
oorden Hechts met een enkel woord, en befchrijft ons daar
avontuurlijke reistogten , waarvan de eerfle ,vol--entgw
geus zijne getuigenis , in tachtig dagen 31oo Engelfc're mij
(ruim duizend uren) bedragen heeft, van welke 2500 te-len
paard , 600 op wagens, en I Ioo in de laatfie veertien dagen
werden afgelegd. Beide waren naar de landen ten noorden
der Kolonie gerigt; de eerfle noordoostwaarts naar de Bechuanen (de Beetjuanen van LI C II T ENST E IN) , de tweede
noordwaarts naar de benedenlanden oer Oranje-rivier, (waar
tweede Deel zal moeten volgen)-vandeoltijgh
-

en getuigen in hooge mate van den ondernemingsgeest, den
moed , die fomtijds aan vermetelheid , de ftandvastigheid, die
wel eens aan hardnekkigheid grenst, en welke aan de Engelf-ie reizigers onzer tijden zoo ongemeen eigen zijn. Ook zijn
ale berigten van T H OM PS O N voor de kennis der inlandfche
volksfammen van zeer veel belang, en vertoonen ons geheel
nieuwe bladzijden in derzelver Gefchiedenis. Aan den anderen kant heeft TEE NST RA, door de meerdere hartelijkheid
en gemeenzaamheid, die men hem als Nederlander betoonde,
meer kleine trekken tot kenfchetfng van het karakter, de
zeden en gewoonten der flollandfc'ze volkplanters , zoo der
stedelingen als der zoogenaamde Kaapfche boeren, kunnen
opdoen, (zelfs van hun bijzonder, nog al afwijkend dialekt
geeft hij flaaltjes) dan men naar zijn kort verblijf fcheen te
mogen verwachten.
Over 't algemeen fchijnt onze Landgenoot een fchrander
en fcherpzinnig opmerker te zijn. Nog in liet Vaderland zijn
hij naauwkeurig de forten E ;f-de,bfchouwtnrij
prins en K kduin, het nieuwe Diep, het groote dok te WIllemsoord , het nieuwe Werk enz. Hij ging den 9 januarij 1825
fcheep uit Texel op den flbel Tasman, befchrijft ter loops de
iliadera-, Kanarifche en Kaapm'erdifche eilanden, (fchoon geen
van die alle door den l:zsman aangedaan werden) en wordt
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1W, zoo als reeds gezegd is , genoodzaakt , door gevat e koude ten gevolge eener piotielinge weérsverandering, die hem
eerre langdurige verlamming berokkent, aan de Kaap de Goede
Hoop achter te blijven , alwaar hij bij beste menfchen huis
hulp , en de treifendfle-vesting,opaf 'udige
bewijzen van vriendfchap bij alle klasfen van inwoners vindt,
maar dezelve verlaten moet, om te beproeven, of liet in de
binnenlanden gelegene bad van Caledon hein zou kunnen genezen. Hierbij vindt hij, naar zijne betuiging, weinig baat ,
maar doet niettemin , fchoon met krukken en op. wagens , allerlei kleine toertjes in de binnenlanden , naar de Hernhutfche
Kolonie Genadendal, naar de Dropfteengrotten bij Kaap Aguilias
enz., keert eindelijk over Stellenbosch en den Franfchen hoek
naar de Kaapfiad terug, (alwaar zijne fpoedige herhelling toch
wel eenigzins de vrucht der badkuur fchijnt geweest te
zijn) en gaat fcheep naar Java, alwaar wij hem in het vol.
gende Deel zullen aantreffen.
T H o MPs o N had het onfchatbare voordeel van eene
hechtere — eene bijna ijzer[lerke — gezondheid te mogen
genieten. Anders waren de vermoeijenisfen en ontberingen ,
door hein op zijne beide togten geleden, volfirekt onverklaarbaar. Zijn geheele reistoeftel (hoe verfchillend van dien van
L E VAIL L-ANT, B A R Row en zoo vele anderen !) beftond
in één paard, met herken zadel en toom, pistoolholsters, een
geweer met dubbelen loop en het noodige kruid en lood ,een
klein valies met linnengoed, fcheerdoos en eenige andere klei
acht zakken zijner jagtbuis , eindelijk een' firoo--nighed
hoed tegen de zon, en eene gewaste linnen muts tegen de
koude. Dit was alles voor eene reis van duizend uren! —
Hij bezoekt eerst de nieuwe. Britj'che volkplantingen in het
oostelijk gedeelte der Kolonie, Albany genaamd, (Fort Elifabeth, hetwelk Fort Frederik vervangen heeft, Uitenhage,
Bat raurst , Grahams -Toen , enz.) benevens de grenzen des lands
aan (thans over) de groote yschrivier, Graaf Reynet enz. ,
íleekt den Sneeuwberg over, waagt zich in de groote woestijn
tusfchen denzelven en de Oranjerivier, waarin hij vele hulp
en ondersteuning geniet van den vriend der Engelfchen ,
(die daarom juist niet bemind is bij de Kolonisten) ST o cK ENS T R 0 M (*) , Landdrost van Graaf Reynet. Onze rei.
ziger volgt nu de Zeekoe enrivier , daarop de Zwarte -rivier,
een arm van den grooten Oranje - droom , die door hare veV-

(*) Door
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genoemd,
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eeniging met de Gele - rivier wordt gevormd, en bereikt op
die wijze Griqua- flad , eene vestiging der Bastaardhottentotten , die eigenlijk door de Zendelingen, zoo Hollandfche
als Engelfche, (want bij dit groote belang zijn allen wereldburgers) tot landbouwers en in zekere mate tot befchaafde
menfchen gevormd zijn. Hier hoort hij niet alleen van onderlinge twisten, ten gevolge van de bemoeijingen der Engelfchen
met de inwendige Regering dezer oorfpronkelijk vrije menfchen, maar ook, 't geen veel belangrijker is, van den optogt eens talrijken, krijgshaftigen en wilden volks(lams uit het
noorden naar de Bechuanen. Men moet in het werk zelve lezen,
aoe de Brit MELVILL (die zelfde bemoeizieke bewerter der oneenigheid tusfchen de Griquas) zich, benevens den
Zendeling M o P F AT, met den edelllen heldenmoed aan het
hoofd dier zelfde, thans door het gevaar vereenigde menfchen
plaatst, om hunne naburen voor de onheilen eener nieuwe
volksverhuizing uit het noorden te waarborgen; hoe onze
reiziger met levensgevaar het leger der Wilden gaat opnemen ; hoe , in den flag bij Lattakoe , omtrent honderdzeventig ruiters der Bastaardhottentotten , met geweren , een
leger, eerst van vijftienduizend, daarna zelfs de hoofdmagt
van vijftigduizend Wilden, flechts met fpies, pijl, boog en
fcliild gewapend , op de vlugt drijven, en aldus de wonderen , door c OR T ES in Mexico verrigt, ten behoeve eener meer
regtvaardige zaak vernieuwden. Tevens moet men het taaije
geduld 'van M E L V I L L en den Zendeling bewonderen in het
redden van een aantal van de achtergelatene vrouwen en kinderen dezer nieuwe Cimbren en Teutonen , die door de onmenfclielijke zoo wel als lafhartige duizend Bechuanen , die aan
het gevecht geen deel hadden genomen , in koelen bloede afgemaakt werden. T H O M P S O N was intusfchen langs een'
eenigzins naderen weg, over het Nieuwevelds- gebergte, met
allen mogelijken fpoed, naar de Kolonie teruggekeerd, om
berigt te geven van deze vijandelijkheden, die voor dezelve
wel eens dreigend konden worden, zoo de Wilden hadden ge
hij was ook de eerfi:e , die de gezagvoerders-zegvird,n
daarvan verwittigde.
Zijne tweede reis, die insgelijks weetgierigheid tot éénjg
doel had, ging door Bene nog akeliger flreek, tusfchen het
Roggeveld en de Oranjerivier, langs de geheel uitgedroogde
bedding der Zak- of Hertebeest-rivier. Een boer gaf hein hier
een fchichtig paard, waardoor 's mans levensmiddelen en wa-
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ter verloren gingen; maar, te trotsch om terug te keeren,
reisde hij de woestijn in, en flelde daardoor zichzelven en
zijne reisgenooten aan het onmiddellijkfle en dringendlle Ie •
vensgevaar door honger en dorst bloot. — Hiermede breekt
het Deel af.
Uit deze korte opgave ziet men , dat T x o iu PS ON's reis
eigenlijk belangrijker is dan die van T EEN ST R A. Hij verhaalt ook zaakrijk en beknopt; terwijl onze Landgenoot wel
eens wat veel over kleinie'i,den uitweidt, ons zelfs de duizendmaal befchrevene Neptunus- plegtigheid bij het pasferen
der linie niet kwijtfcheldt, liet niet beneden zich rekent, eene
halve bladzijde te vullen met fcheepsvloeken , ter kenfchet.
fang van de zeden aan boord , en het ook wel eens mis heeft,
zoo als wanneer hij de fpreuk van den Blijfpeldichter B R E êR o o: liet kan verkeeren , aan den beroemden x E ND RI K V A N
B REDER 0 D E toefchrijfe, en onder de fcheepswasfchers in
vollen ernst nog afftammelingen van dit oud - Ilollandfche Grafelijke geflacht vindt. Hij verzuimt voorts geene gelegenheid,
om den Heer DE J 0 N G, Schrijver der Reizen naar de Kaap,
op eerre meer of min onheufche wijze , en met herinnering
aan 's mans bijzondere rampen, aan te vallen , hetgeen flechts
uit perfonele pique kan verklaard worden. Maar des reizigers
vrolijkheid en goede moed , te midden der rampen , die hem
treffen; zijne oplettendheid op alles , wat hem flechts eeniger.
mate merkwaardig voorkomt ; zijne fomtijds levendigebefchrijvingen; zijn afkeer van onregt en onderdrukking, waarom
hij niemand verfehoont , en aan zijne anders zoo hoog -tren
weldoeners , de Kapenaars, zelfs harde waarheden-gefchat
zegt omtrent hunne wreedheden omtrent de (laven, vooral bij
derzelver verkoop , en hunnen lediggang ; zijne zeer naauwkeu.
rige (hoewel juist niet voor alle klasfen van lezers even onderhoudende) berigten omtrent den Kaapfchen landbouw, in
welk vak men ziet, dat de Schrijver praktifche kundigheden
bezit ; zijne flatistifche tabellen , die hij blijkbaar van goederhand moet hebben ; zijne befcheiden omtrent den tegenwoordigen Praat van het beroemde Conflantia, — dit alles maakt
deze reis, inzonderheid voor Nederlanders, zeer lezenswaardig.
Metgenoegen ziet men daarin ,onder anderen, de gehechtheid
der Kapenaars aan het Moederland , in fpijt eener twintigjarige
Engelfche Regering. „ Niettegenflaande de Kaap - kolonie of
„ voikplanting nu reeds 19 jaren onder het Engelfche Gouver„ neinent behoort, hebben de Ilollznders hier toch boven de
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„ Engel/een in alles den voorrang; ook noemen zij Bolland
let Vaderland," en de 1]aven zeggen niet zelden, ais zij
hollanders zien : „daar gaan Vaderlanders heen." Men heeft
„ hier koeijen van vaderlandsch ras, en zoo een en ander
meer. De h ollandfche taal en zeden blijven hier de hoofd„ rol fpelen , en -het Holland/the krediet , dat nog door de
„ geheele wereld gevestigd is , wordt hier zeer hoog geroemd ;
terwijl men hunnen regeringsvorm, hunne zeden , gebruiken en handelingen in het alge neen dikwerf als voorbeel„ den ter verbetering bij de Engelfc'ten hoort aanhalen." (BI.
131.) Dat de Engelfc'sen er zich niet bemind gemaakt hebben , is even zoo min te verwonderen, als de afkeer, dien
wij, Nederlanders, van 1810 tot 1813 , tegen onze Franfche
dwangheeren voedden, en wel gedeeltelijk om dezelfde reden. Immers , terwijl dezen ons tierceer•den , hebben de Engelfchen goedgevonden, den Eaapfehen rijksdaalder in pnpieri•chruld, (dien zij hij de Capitulatie in i8o6 beloofd hadden
tegen de volle waarde te zullen erkennen) onder hun bestuur
a]lengskens vergroot, in i8io nog met een millioen te ver
waardoor de rijksdaalder van 48 IIollandfche flui.-merdn,
vers op 18 Engelfche fluivers gereduceerd is; dat is , bijna op
. (T E ENS T R A , bl. 4o9.) Wanneer men ziet, hoe zij ook
de taal der inboorlingen langzamerhand zoeken te verdringen,
zelfs uit godsdienflige leerredenen, (iets, dat de Franfchen bij
ons niet eens ondernomen hebben, doch 't welk dddr ook ge_
fchut is) hoe men overal om niet Engelfche taalineesters aan.
!lelt, om de menfchen te angliferen, — dan moet men het
of als fpot of als diepe verachting voor Nederlanders aanzien, wanneer T HO M r c ON zegt (b]. 402): „ De zuurdee_
,,fern" (zou de Vertaler met opzet deze dubbelzinnige uitdrukking hebben gekozen ?) „de zuurdeefem der Engelfche grond,, beginfelen en van het Engel/the bloed aldus verfpreid zijn„ de, (door dat Enge/feite Kolonisten met Hollandfche boe
trouwen) kan niet misfen eene allerheugelt kffe-„rendochts
gebeurtenis voor den aanwas der Kolonie te zijn." Anders
is T 11 O M PS ON een zeer gematigd Schrijver, de ook aan de
goede zijde der oorfpronkelijk Europefche landbewoners regt
laat wedervaren , en Hechts hunne ongevoeligheid en wreed.
heid omtrent de Boschjesmannen laakt. Omtrent de Bechuanesr
oordeelt hij veel ongunfliger dan L 1 C H T E N S TE 1 N ; en ze
Hechte zijde , waarmede zij zich aan hem voorde -kerlij-,d
tien, moest hem, gelijk ieder welgeíleld hart, wpl tegen hen
-
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voorinnemen. Ilij erkent nogtans ook de goede zijde van dit
deszelfs leerzaamheid , en de veiligheid , die er de rei
geniet. Voorts leeren wij door hem twee geheel nieu--ziger
we, te voren onbekende, volkshammen kennen: de Zoola's,
of Vatu'ahs, (misfchien verwant met de Kaffers) die onder
zekeren Cl-IA K A een groot Rijk op de oostkust hebben gevestigd, en de Illantatijnen, (de geduchte vijanden der Bec-uanen , waarvan wij boven fpraken) ook wel Ficanen genoemd , die naderhand hunne verwoestende wapenen tegen
een' anderen Kaffer - flam, de Tamboekies, gewend, denzelven eene geduchte nederlaag toegebragt, en meer dan duizend vlugtelingen van daar, van alles beroofd, genoodzaakt
hebben, in de Volkplanting eene fchuilplaats te zoeken.
Deden wij thans nog, ten flotte, eeuige merkwaardige opgaven uit de tabellen van TEE IN S T R A mede. De Kolonie telt
tegenwoordig acht Distrikten, de Kaap, Stellenbosch, Swel-

lendam , Graaf Reynet, Uitenhage, Worcester (te voren Tulbagh), George en Albany; drie Sub - landdrostdijen, Cradock,
Beraufort en Clan William, en ééne Refidentie, Simonsfiad ,
te zamen in 154 Veldkornetfchappen verdeeld, en tellende ,
volgens de jonglie opgave, in 1824, 125,000 zielen van alle
kleur en afkomst ; terwijl er bij de overgave der Kolonie door
de Hollanders, in í8o6, nog Hechts 75,145 , en nog in 1821
niet meer dan 110,370 inwoners waren. Dit is echter geene
enkele toeneming door vermenigvuldiging , maar ook door de
aankomst van volkplanters uit Engeland en Ierland, die voor
1820 en I82I in menigte landden, doch toen niet meer
-alin
dan 4000 bedroegen. De vermeerdering van inwoners in drie
jaren is dus aanzienlijk ; en , wanneer men den uitvoer van
:821 bij dien van 1824 vergelijkt, is ook deze zeer aanmerkelijk toegenomen (zie tabellen F en H). De Volkplanting
gaat dus vooruit, gelijk de Engelfche Koloniën in het alge
maar, of de tevredenheid des landmans en itedelings-men;
met de Engelfche Regering en hun waarachtige voorfpoed in
die zelfde evenredigheid toenemen, is eene andere vraag, aan
welker beantwoording wij ons niet wagen.
De Vertaler van T HO ai PS O N Raat boven de gewone
foort. Hij heeft zelfs de versjes, die in het origineel voorkomen, of zelf in fikfche Ilollandfclze dichtregels overgezet,
of althans die overbrenging door een bekwaam vriend laten
verrigten.

j.
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Nederlandfche Legenden in rij in gebracht door Mr. J. VA iv
L E N N E P. Ige en Ilde Deel. Te zlwjlerdam , bij P. Meijer
Warnars. 1828. In gr. 8vo, 153 esa 197 BI. f 6 - :

eze nieuwe dichtvrucht van eenen jeugdigen, maar reeds
D
niet
, die zich thans naar liet algemeen

,
onberoemden Zanger
gerucht, met het fcLrij ven van onbeduidende blaadjes , vol laffe ,
perfonele aardigheden, onledig houdt, verdiende het , dat zij met
algemeene belangflelling ontvangen en met lof werd aangekondigd; want zij is eene eerfle, en in vele opzigten welgeflaagde
proeve, om den romantifchen dichttrant in onze vaderland
letterkunde in te voeren. Te lang liep onze poëzij aan-fche
den leiband eener kwalijhbegrepene navolging der zoogenaam_
de Franfche Clasfici; te lang had de dorre leertrant in dezelve
den boventoon, en waren befpiegeling en zedeprekerij hare
voornaamfle grondfloffen: het was dus .neer dan tijd, dat zij
eene kleine romantifche herfchepping onderging, en door dezelve bevalliger en volksmatiger werd. En hoe konde men
deze verandering voegzamer bewerkflelligen, dan door de
oude, platgetredene baan, op welke onze poëzij allengskens
alle hare oorfpronkelijkheid en nationaliteit verloor en dik
langwijlig als vervelend werd , te verlaten , en-wijlsevn
een nieuw pad in te (laan, dat ons, midden door de overleveringen uit de langverloopene eeuwen onzer jeugdige
gefchiedenis, henenleidde tot onuitputtelijke en toch zoo
lang verwaarloosde bronnen der echte voli:snlatige poëzfj? Die
jongelingstijden der volken ,in welke Bene alles gelijkmakende
befchaving de onderfcheiden:ïe karakters der ondeeligen nog
niet heeft weggeflepen; in welke de ruwe eenvoudigheid der
zeden, de hoogere ligchaamskrachten en flerkere hartstogten
zoo vele wonderen fchijnen voor het verweekelijkte nakroost;
in welke, eindelijk, de nog kinderlijke begrippen des bijge.
loofs alles met een tooverachtig waas overademen , —die tijden zijn ontwijfelbaar het gefchiktst ter behandeling voor
den echten Dichter, die zich hier met meerdere vrijheid kan
bewegen, dan in liet alombekende en alledaagfche tegenwoordige, en meerdere gelegenheid heeft tot fcheppen en opfieren.
De 1 leer VAN LE N N E P , wien niemand , en het allerminst
wij (offchoon wij zijnen aanmatigenden toon focus hebben
berispt) een waarachtig dichttalent zal ontzeggen , deed dus
een' zeer gelukkigen en den meester waardigen greep in den
unafzienbaren hoop van poëtifche onderwerpen, toen hij het
-
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denkbeeld tot dezen arbeid vormde; en niet slechts het denk.
beeld verdient lof, maar ook in vele opzigten de uitvoering.
Deze verzameling bevat twee ftukken ; een kleiner, het
huis ter Leede getiteld , en een uitgebreider in zes zangen,
AD EG I L D. Wij zullen ons me _ het eerlte , dat uit de aan
fabelen zoo rijke gefehiedenis van het geflacht der Heeren
V A N AR K EL ontleend is, minder bezig houden; daar het ,
fchoon uitvoeriger en breeder bewerkt, in flof en vorm genoegzame overeenkomst heeft met andere oorfpronkelijke of
in onze Letterkunde overgeplante Ballades, om niet voor eene
buitengewone poging van dichterlijk genie te moeten gehouden
worden. Door dit gezegde ontnemen wij echter niets aan de
waarde van dit fluk, in hetwelk vooral eene gelukkige gebruikmaking van het fpookachtige te prijzen is , en dat op
vele plaatfen eenen overvloed van dichterlijke fchoonheden
bezit; maar wij fpoeden ons tot den Adegild, ons onze Lezers met dit nieuw en fchoon verfchijnfel eenigzins uitvoeriger bekend te kunnen maken.
De titel zegt wel, dat beide deze Legenden door den Dichter Hechts in riim gebragt zijn ; hetgeen zoude doen vooronderilellen, dat de flof getrouwelijk uit onze kronijken ontleend , en Hechts in een poëtisch verhaal overgegoten was ;
doch wij hebben het reeds meermalen gezien , dat V A N LENNE P in alles gelukkig is , behalve in de keus zijner uithang
dit heeft ook hier wederom plaats. De onderwer--borden,
pen zijn eigenlijk geheel van de vinding des Dichters, en alleen met eenige bekende namen en weinige gefchiedkundige
daadzaken opgelierd. Dit moet men vooral bij den Idegild
in liet oog houden, daar men zich anders al zeer zonderlinge
en verkeerde denkbeelden van de oude "uiefche Gefchiedenis
vormen zoude.
De bekeering der Friezen tot liet Christelijk geloof is het
onderwerp van dit kleine romantifche heldendicht. De handeling begint op liet oogenblik , dat R A D B OUT, vergramd over
het gezegde des Bisfchops , dat hij zijne voorvaderen niet in
het paradijs zoude wedervinden, uit de doopvont vloog

En fchudde op 't kille marmerfteen
Het water af van 't druipend been.
Terllond zendt hij zijnen eenigen zoon , A DE G I L n, onder
de leiding van een' zijner getrouwfle trawanten , G RIMWA r, D , op tenen rooftogt nit, ten einde zich krijgsgevange-
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ten te verfchaffen voor het plegtige mcnlehenoffer , dat hij
w o D A N wil toebrengen. juist deze ícheepstogt, tot zulk
een wreed doeleinde beflemd , is de oorzaak der eindelijke
bekeering van R AD B o ui' en zijne onderdanen. Spoedig verovert men een vaartuig, dat den v ro nen A D AL BE RT en de
beminnelijke GEE R TK U I DR, kinderen van eenen Engelfc'sen
Vorst , aan X A It E L M o R T E L 's hof in het Christendom opgevoed , naar Engeland terugvoerde ; en deze u E E a T n UI D E
trof, door fchoonheid en godsvrucht, liet hart van den edelen A DE G I L D. De woeste GE I AI w AL D ziet deze ontkiemende neiging, en tracht derzelver voor het IIeidendom ge
gevolgen te voorkomen , door in den eden zang-varlijke
GEE It TRUI DE op eene verraderlijke wijze in zee te ftorten ; doch A D E G t L D, uit eenen angfligen droom ontwakend e, ziet liet gevaar zijner geliefde, tracht haar te redden,
fpringt in zee,
En alles (taart verbaasd van 't dek,
En hoopt hem op dezelfde plek
Terug te zien verfchijnen.
Vergeefs! geen bobbel rees uit zee:
De golven rolden voort:
De noodkreet dien hij hooren dej
Werd in hun fchoot gefmoord.
De plaats waar hij gezonken was
In 't woelend element,
Bleef door liet kringlen van den plas
Alleen nog hun bekend
En 't blanke zeefchuim meldde alleen
Waar Radbouts dappre zoon verdween.
Van hunnen aanvoerder beroofd, komen de fchepelingen in
den 3den zang bij R A D B 0 UT terug , en vinden in Friesland alles in rep en roer door eenen inval van MO It TE L's
Legerhoofd , den Markgraaf van lspreiiaont ; terwijl de onge.
lokkige Koning, nedergebogen door den afval ofde onverfchil.
ligheid zijner voornaamfte leenmannen en door de treurige tij
dood zijns zoons, zich geheel aan wanhoop-dingvae
overgeeft. Ondertusfchen was ook een afgezant van den
Markgraaf van flspremont EL E G Ik s T van Thief, aangekomen , die, in den Oden zang , in den gevangenen ADA LB ER T oenen vroegeren bekende wedervindt , en alles aan
om den jongeling van den dreigenden offerdood te-wendt,
,
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redden ; dit gelukt hem door beden en dreigen in zoo verre,
zilt It A D B 0 U T toelaat , dat deze krijgsgevangene , volgen;
het voorvaderlijk gebruik, Benen tweekamp niet eenen Filefcnen oorlogsman zal beproeven; terwijl liet van den uiti1ati
van dit gevecht zonde afhang`n, of men zich onderwerpen
zal aan K AR E L'S bedingen , dan den oorlog niet kracht
doorzetten. G R i u WA L D, die voor Friesland moet optreden , begeeft zich , in den 5den zang, met de Wigchelares
TJ ETS C K E , die ook in de vroegere zangen eerre voorname rol gefpeeld heeft , naar den tempel van W o D A N, ten
einde aldaar de geesten te ondervragen naar den uitlag des
tweekamps ; doch de bijna reeds ten einde gebragte bezwering wordt verbroken , en de geesten , die hunne duistere orahels reeds geuit hebben ,verdwijnen op liet klinken van eenen
pfalm uit den toren van T j E T S C K E. Dit lied werd gezor.gen door G e I: R T R ut D E , die te gelijk met AD E GILD op
het onvoorzienst gered , en door de Wigchelares in het leven
teruggeroepen was. In den 6den zang begeeft zich R A nB OUT met zijnen hofstoet naar w o DA rr's tentpel ; G R 1 ar.
xv A 1. D en zijn tegenpander f1rijden daar lang, met gelijke
kracht, den beflisf eden tweekamp ; eindeiljk kort de vreeni
met verbrijzelden helm ; de Fries wil hein den-delingr
genadeloot geven, doch herkent in hem den geredden AD EG I L D, dien hij verdronken waande, en die middel gevonden
bad, om zijnen vriend A D AL BE R T in den (Irijd te vervangen; hij flaat ontzet ; A DEC IL D maakt van zijne verbazing
gebruik, en velt hem ter neder. RAD B OUT , die te gelijk
.Frieslands kamper zag vallen en zijnen zoon herkende , vliegt
toe, flour van verbazing, doch (telt zich fpoedig gerust over
den bedenkelijken -uitslag des gevechts, daar toch een Fries,
waarop het hier aankwam, en wel zijn zoon, het veld behouden had. T J ET S C K E wil thans, dat A DEG I LO deel
neme aan liet flatig offer; deze weigert dit, daar hij plegtig
erkent, Hechts den eenigen, waren God der Christenen te
vereeren. Van woede razend , vliegt thans de Wigchelares
in den tempel , in welken GEE "R T R UI D E was verborgen ;
A D EG II. n, voor het leven der dierbare beducht, vliegt haar
na over den heiligen drempel, die door geen' ongewijden
,voet mogt betreden worden. Allen (laan in de angfligfle ver
daar knielt de vrome A D A LB E R T neder, en bidt -:wachting;
Indien dit machtig tempellot
Werd opgericht met hulp van God,
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Zoo blijf het veilig fiaan.
Doch heeft een godgehate macht,
Dien tempelbouw tot hand gebracht ,
liet moge in puin vergaan.
En ziet! het wonder gefchiedde; onder flormwind en donderflag zinkt do toovertempel tot puin , en de twee gelieven
werden
ongefchonden
Bij 't verpletterd lijk gevonden
Van de ontmenschte Wichlares.
Na nog eenige flotregels tot nadere verklaring eindigt het
dichttluk.
Niemand zal ontkennen, dat de fabel van dit gedicht, welke wij in derzelver hoofdzamenhang hebben opgegeven , met
beleid en kunst is zamengefteld. Dezelve vereenigt toch de
eenheid der handeling met den rijkdom der verfcheidenheid ,
en is zoo wel in haar geheel, als vooral in hare détails, uitnemend gefchikt voor eene dichterlijke bewerking. Het contrast tusfchen Christen- en Heidendom , waardoor dit gedicht
eene onmiskenbare overeenkomst heeft met de Cecilia van
S c a U I. z E, (met welke onze Lezers in een vorig nommer
van dit Tijdfchrift min of meer bekend zijn gemaakt) had
zeker op vele plaatfen uierker kunnen uitkomen, en van hetzelve had oneindig meerder voordeel kunnen getrokken worden ; doch , ook gelijk liet thans gebezigd is , werd het eene
rijke bron van dichterlijke fchoonheden. De ruwe zeden der
Friefche volksflammen f'reken poëtisch af tegen de zachtere
befchaafdheid der Christenen; gelijk de bijgeloovige denkbeelden, de geestbezweringen en offerplegtigheden der Heidenen
tegen de eenvoudigheid der Christelijke lofzangen en het ziel
A DAL B ER T en GE E R T R U I--verhfndGotuwva
De
hoofdperfoon
des
gedichts
is minder A DE GILD,
DE.
welken men gedurende de 3de, Ode en Sde zangen geheel uit
het oog verliest, dan de Wigchelares T J ETS C It it, dikwijls
vrij onpoëtisch met de aanflaarting moêr, Tjetsckensoér, betiteld. Dit heldhaftig Heidensch vrouwenkarakter is den Dichter uitnemend gelukt: want, offchoon wij flraks zullen aan
dat het grootendeels aan W ALTER 500 T T ontleend-tone,
is , heeft v A N L E N NE P deze perfoon met een zeer pasfend
Friesch costuum bekleed , en niet zoo vele uitvoerigheid behandeld , dat alle de overigen door haar in de fchaduw ge-
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plaatst worden; iets, dat in een ander opzigt niet voordeelig
werkt op den eindindruk van het gedicht, die meer ten voor.
deele van het Christendom moest overhellen. Ook Gr.IalWAL D is flout en krachtig geteekend; en , dewijl dergelijke
karakters altijd meer belangf}elliug inboezemen , was het mis
voegzamer geweest, den vromen A D AL B ER T co'.,-fchien
wat dapperder en krijgshaftiger te maken, dat zich met het
Christengeloof van een' Koningszoon dier tijden toch wel
verdragen kon. A I) E G I L D is beminnelijk en heldhaftig ,
fehoon wat te veel in de fchaduw geplaatst ; GEE R T RU IDE
grijpt te weinig in in de handeling; RAD B 0 U T en zijne hel
-den
zijn treffend gefchetst.
Met een enkel woord zeiden wij ítraks , dat T JETS C K E
geene oorfpronkelijke vinding is van v A N LE N N E P en aan
SCOTT ontleend. Die hieraan twijfelt, neme Hechts den Zeeroover van dien vruchtbaren Romanfchrijver in handen, en
make kennis met N OR N A van Fitfulhead. Hij vergelijke vooral het optreden en het costuum van T JETS C K E, i fie zang ,
bl. 82, met de verfchijning en kleeding van NORNA, Zeerover, I, bl. 103, der Nederd. vert., en dit eerde couplet
van haren tooverzang :
Adelaar van 't ftrenge Noorden!
Gij, wiens klaauw den blikfem voert!
Die der zeeën fchuim beroert
En doet (patten uit hun boorden!
Die, op vader Thors beitel,
Loeit en brult door zwarte wolken!
Klinke uw (tem zoo luid en fchel
Als de zegekreet van volken;
Klaatre uw wiekgeklep zoo fel
Als 't gegons van duizend kolken;
Gij verlaat mijn rijmzang wel.
met het volgende eerfle der bezwering van N OR NA, Zeeroover, I. 114, dat wij letterlijk uit de Nederduitfche vertaling
overfchrijven :
Trotfche adelaar van het verre Noordwesten !
Gij, die in uwen klaauw den blikfem draagt!
Gij, wiens ruifchende ieken den Oceaan tot woede zweepen;
Gij , de verwoester der kudden , de vernieler der fchepen,
In het gefchreeuw uwer woede,
BUEKEESCU. 1829. o. 6.
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In het geruisch uwer magtil;e vleugelen.!
Al is het geluid uwer flew gelijk aan het gejammer van een ondergaand volk;
Al Is het ruifchen uwer vleugelen gelijk aan het gebrul van tien duizend golven;
Door mij in uwen toon, in uwe grimmigheid
Floor de llem der Reiwkennar!
Over het algemeen heeft VAN L E N NE p van de uitmuntende
fchilderingen en treffende dichtilukken van s c OTT een vlijtig
gebruik gemaakt ; want , behalve nog een aantal andere her.
inneringen uit den Zeeroover, is de befchrijving der hofzaal
van R A D B OUT kennelijk overgenomen uit den Ivanhoe, I,
bl• 43, en de Bard , die op het Fi iefche feestmaal ingevoerd
wordt, uit WWaverley , Ifle Deel, 2olle Hoofdit.; terwijl de
lijkzang Op A DE GILD eene navolging is van den Coronach ,
of het lijklied in de Lady of the Lake , reeds in onze dichterlijke Letterkunde overgeplant door den Heer J. G E E L, in
VA N KAM r E N's Magaz ij n, I11e Deel, bl. 459. Wij zouden
deze nafporingen verder kunnen uitbreiden (*), doch dit is
onnoodig, daar wij alleen de daadzaak wilden bewijzen, ei
geene misdaad in dergelijke vrije navolgingen zien , mits zij
llechts erkend worden , en men niet alles weidsch en breed
als vinding van eigen vernuft uitvente. Thans nog een woord
over costuurn en uitdrukking in dit gedicht.
De karakters ziin naar het plan des Dichters goedvolgehouden, en bijna nergens flieten wij op inconfequenties in dit
opzigt ; het lied der zeevrijbuiters alleen , in den iflen zang
ingevoegd , is niet Hechts zwak en verre beneden de andere
ingevlochtene lyrifche ilukken, maar daarenboven veel te fentimenteel voor den geest van het beroep en het tijdvak.
Vooral :
Onze lijkhulde is de traan,
Die een makker fchreit.
-

is hoogst ongepast: eene bladzijde verder befchimpt oaiu,
den zoon van zijnen Koning, dat hij,

WAL D

.. . als een meiske , tranen flort.
(') Wij zouden b. v. geheele ftukken en zamenhangende
gezangen kunnen noemen , welke Lord BY R ON toebehooren ;
als daar is het lied der Friefche zeelieden in den itiegild,
(zie B Y R O N'S Cor/air, het begin) enz. nz • enz.
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Doch dergelijke faalgrepen zijn zeldzaam , daar V A N I, E NN E p de zeden en gewoonten des tijds anders tot zelfs in
kleinigheden getrouw wedergeeft ; zijne gefchiedkundige aan
achter eiken zang geplaatst, fchoon wat overla -merking,
uit onze oude kronijken, ge--denmturlozikfes
tuigen in dit opzigt van zijne naauwgezetheid.
De plaatsbefchrijvingen en het verder defcriptief gedeelte
is meesterlijk behandeld, niet in dien kleingeestigen , snoz,'ïken (men vergeve ons dit nieuwe bijv. naamw.) trant, wel ke, naar ons gevoelen, de doodfreek is voor alle ware poëzij, maar in den echt poëtifchen, antieken fmaak. De maat,
meestal kortere regels met afwisfeling naar den aard des onderwerps, geeft leven en gang aan het verhaal; de verzen
zijn los en vloeijend ; men ziet het hun aan, dat derzelver
vervaardiging bijna geene moeite gekost heeft; maar dikwijls
zonde uren toch wenfchen , dat fommige nog eens waren uit
weder overgewerkt. Men zoude dan fommige-geftrkn
plat prozaïfche brokftukken misfen, die maar al te veel affteken bij de dichterlijke flemming van het overige , b. v.:
't Is van een eedlen, braven geest
Het kenmerk te allen tijd geweest,
Naar meerder onderwijs te haken :
De dwaas alleen zal 't bijzijp vlién
Van wijze en meer bekwame lien,
En kan bij hen geen vreugde fmaken. (I. r.c6.)
Nog weet hij niets dat hem ten blijk is
IIoe de arme zendling Adalbert
in rang en afkomst hem gelijk is. (1. 127.)
Wat droeve ontíteltnis kwam de zinnen
Des grijzen afgezante verwinnen.
En toen hij dezen zag omringen
Door Karels grijze zendelingen,
(Die predikers van Rome s leer,
Zijn trouwe vrienden van weleer)
En jonge knapen , op hun voorbeeld
Gevormd voor kerk en predikdienst,
Al 't famen nu ter dood veroordeeld !
Hem trof die flag op 't onvoorzienst. (II. 8_.)
Doch , gedachtig aan het : ubi plura eitent etc. , willen wij
Ta
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ons niet langer hiermede, even min als met het aanwijzen
van kleine vlekjes in de juistheid der dichterlijke uitdrukking,
bezig houden. In elk gedicht van langeren adem , en vooral
in een fluk , dat zoo los bewerkt is als dit , zijn zij wel niet
prijzenswaardig, maar toch vergeeflijk. Vooral bij een gedicht van den fleer .VAN LENNEP willen wij de.i minften
fchijn van vitlust vermijden ; te meer, daar hij uit ons ftilzwijgen iets zal kunnen leeren, dat hem nuttiger en noodi.ger is dan de aanwijzing van kleine gebreken ; dit ;:^ 7elijk:
dat de Critiek zich meer met zaken dan met woorden moet
bezig houden, en dat fommigen het beneden zich achten, om
wederwraak te nemen , ook daar, waar de gelegenheid zich
als van zelf aanbiedt.

Mine Krijgsgevangenfchap in Frankrijk, gedurende de jaren
der Omwenteling, onder het Schrikbewind van a 0 B E s P I E It.
R E ; door den gepenfronneerden Kolonel w. m. v o N S C H M I D T;
thans Militie - Commisfaris te Haarlem. Te Haarlem, hij
de Wed. A. Loosjes, Pz. 1828. In kl. 8vo. 95 Bl. f :-9o,.
dit boekje met doorgaand genoegen en goed
W ij hebben
gelezen, en durven elk, die het zich aanfchaft, eene-keuring
aangename lektuur, niet van verdichte, maar van waarlijk
gebeurde, niet van oude en lang verledene, maar van nog
verfche, en daarenboven in de nabuurfchap plaats gehad hebbende, omilandigheden en lotgevallen beloven, die zelfs romanlezers bij uitfluiting moeten boeijen en treffen. Wij zouden dit gellelde door een kort uittrekfel gemakkelijk kunnen
slaven. Maar het boekje zelve is zoo klein, dat wij veel
liever naar hetzelve verwijzen , zonder het van een deel zijner belangrijkheid, door onze vooropgaande, dorre fchets, te
berooven. En, fchoon de volkswoede en onmenfchelijkheid
van velen ons de lezing wel eens verbittert, de braafheid en
menfchenliefde van anderen, die in dien duisteren nacht te
heerlijker blinken, vergoedt ons dit niet alleen, maar bewaart
ons ook voor het verdoemingsoordeel, te ligt over een gansch
volk geveld.
Deze korte aanprijzing zij genoeg van een werkje, dat,
bij ongeluk eenigen tijd bij ons zijnde blijven liggen, gewis
reeds in eene menigte van handen is.
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Ridder Peveril van den Bergtop. Uit het Engelsch van W A LT E R S C O T T. In IV Deden. Te Aan/lerdarn , hij j. Ra.
dink. 1827. lea gr. 8vo. Te zamen 1150 bl. f ii - 6o.
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ODFRIED P EVER I L, een Engelsch Landedelman van
een zeer oud geflacht, was een ijverig vriend der Engel/the
Bisfc!hoppelijke Kerk, en een getrouw aanhanger van Koning
x A R EI. II. Hij had zijn rijkelijk deel aan de gevaren en
rampen van dezen Vorst, en zou, in de burgeroorlogen tus.
fchen dezen en C R OM W E L gevangen genomen zijnde ,zelfs,
gelijk zoo vele andere Koningsgezinden, zijn Ieven op het
fchavot geëindigd hebben. Maar zekere B RI D G E W O R T H,
offchoon hij tot de zoogenaamde Puriteinen en de partij van
C R 0 nl WEL behoorde , redde , door zijne voorfpraak , het
leven en een gedeelte der bezittingen van P E V E RI L, zijnen ouden fchoolmakker en nabuur. Zoo onttlond er eene
zekere foort van vriendfchappelijke betrekking, welke echter,
door beider driftige deelneming aan de burger- en godsdiensttwisten, die ook na het herftel van K A RE L II bleven woeden, op den duur niet kon blijven beftaan, ja zelfs in bitteren haat en wraakzucht veranderde. Onder dit alles leerden JULIUS PEVERIL en ALEXIA BRIDGEWORTH,
éénige zoon en dochter der beide genoemde hoofdperfonen ,
elkander kennen en beminnen. De vijandfchap der beide vaders
legt oogenfchijnlijk onoverkomelijke hinderpalen aan de vervulling van de wenfchen der gelieven in den weg, die dan
ook eindelijk niet, dan door de vlugt van B RIDGE WORTH
uit Engeland, en tusfchenfpraak van Koning KAREL bij den
ouden Ridder PR VER If., uit den weg geruimd worden; zoodat het verhaal dan toch, aan het Clot van het IVde Deel,
het gewone einde heeft van bijna eiken Roman_, het huwelijk
der beide jonge lieden.
WALTER SCOTT wil in zijne Voorrede de gefchiedkundige verdienfie van zijne Romans bewijzen, door het voor
beroemden Hertog VAN MARLBOROUGH -beldvan,
die , in een gefprek, eene daadzaak uit de Engelfche Gefchiedenis vrij onbepaald had aangevoerd, en verzocht werd zijne
bron te noemen.— ,,S HA K E s P E A R E's gefchiedkundige Tooneelfpelen," antwoordde de veroveraar vals Blenheim, „ de
eenig(te Engelfche Gefchiedenis, welke ik in mijn leven gele.
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zen heb." Maar wij twijfelen zeer, of daarmede de aanmerki ng genoegzaam is wederiegd van zijnen vriend D R r A s D u sT,
die beweert, dat w A L TER s C o TT op den regten weg is,
om van lieverlede de geheele verwaarloozing van de beoefening der Gefchiedenis te bewerken, daar jeugdige, elk
lastig onderzoek fchuwende, vlugtige lezers zich met zulk
eene oppervlakkige historifche kennis, als zij uit zijne fchriften erlangen , gaarne vergenoegen , en alzoo verleid worden,
om de echte bronnen , waaruit zij eene betere leering kun
putten, geheel te veronachtzamen. Dat het echter den-ne
Schrijver met deze aanmatiging van gefchiedkundige verdienfle
geen ernst is , blijkt uit zijne gulle aanbieding, om, wegens
zijne anachronismen, te regt te flaan , te gelijk met v i R G rL 1 us, wegens het geval van D in o. Als Roman bezit dit
werk groote fchoonheden, door deszelfs naauwkeurige befchrijving en treffend gelijkende fchildering, zoo wel van de
geestdrijvende onverdraagzaamheid der Puriteinen, als van de
loszinnigheid , welke aan het Hof van t A It EL heerschte. Te
belangrijker nog zijn deze karakterfchilderingen , naar ons gevoel, om de gematigdheid van den Schrijver, waarvan onder
anderen ook de volgende betuiging de blijken oplevert : „ Hoe
„ zeer ik nog heeds huichelarij en dweeperij als eene ge„ fchikte flof voor het belagchelijke en de fatire befchouwe,
gevoel ik echter tevens de moeijelijkheid , om het fanatisme
aan de befpotting of den affchuw bloot te (lellen , zonder
„ een koloriet te bezigen, dat den braven en opregt gods„ dienftigen aanllootelijk kan zijn. Vele dingen zijn goed,
„ doch daarom nog niet oorbaar, en er zijn vele gevoelens
te achtenswaardig, om beleedigd te worden; offchoon wij
„ ook niet volkomen met dezelve kunnen oveieen(lemmen."
Wij twijfelen er niet aan , of zulke lezers, die de vroegere
werken van den beroemden Schrijver met genoegen hebben
gelezen, zullen ook in dezen Roman aangename voldoening
vinden voor hunnen fmaak; vooral , daar de overbrenging
in onze taal, over het geheel, op zulk eene wijze is bewerkflelligd, dat de Vertaler toont voor zijne taak berekend
to zijn.

M1CU1FL AARIAAN, GRAVIN HENRIETTE.
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Gravin Henriette, of de Groote 1ï- reld. Door ti i c u 1 G+ L
ADRIAAN. Te Haarlem, b i de Wed. A. Losjes, Pz.
1827. in gr. 8ro. 279 Bi. f 2 - 90,
i

oc het fchrijven van een' goeden Roman wordt veel ver
levendige verbeelding, eene ruime mace van-eischt—n
menfchenkennis, een fijn gevoel van het fchoone en goede.
Niet ieders zaak is het, zich te wagen aan het opllellen
eener verdichte gefchiedenis. De Heer M I C Hi EL A DR I A A N
betuigt zijne bijzondere tevredenheid over liet gunflig onthaal , dat zijne werken genieten. `Velligt zal ook dit boek
aan zijne gewone lezers en lezeresfen weder welkom zijn.
Recenfent vindt echter niet weinig op hetzelve aan te mer.
ken, zoo wat zaken , als wijze van voorflelling betreft.
De Schrijver heeft den vorm van brieven gekozen. Niet de
Gravin Henriette, maar Cornelia, welker afbeelding men ook
op het titelblad ziet, is de heldin der gefchiedenis. Deze
fchoone dochter van brave, eenvoudige, doch rijke lieden
uit den burgerflard, te 's Gra 'enhage, had , in den ouderduin
van zeventien jaren, niet alleen reeds verkeering, maar zon.
de ook trouwen met den jongen Baron lingo, wanneer de
adellijke ouders flechts hunne toettemming wilden geven. De
moeder van Cornelia, eene dwaze en zeer onbefchaafde
vrouw, die geheel in het gemeene valt, begunfligt allezins
de onbezonnen liefde van haar wel niet onverfiandig, maar
toch onervaren kind. Vader Hoogwerf, een man, die men_
fchen en wereld heeft leeren kennen, ziet het gevaar in ,
geeft ook moeder en dochter zijne vrees en zijn misnoegen
te kennen, maar laat evenwel den vierentwintigjarigen Baron
gemeenzaam aan zijn huis verkeeren , en klaagt zijnen nood
in eenen brief aan zijnen broeder Pieter, beruigende de zaak
aan haar beloop te willen laten , dewijl bij rust noodig heeft.
Ian men van eenen vader, die verlandig heeten zal, zoo.
danige handelwijze verwachten ? BI. 25 wordt hem volgende
redenering in dè pen gegeven: „ Wat zal ik doen , lieve
„ Pieter ! in alles toeftemmen of in een huis van verdeeld
beid leven; ziedaar de uiterfften, waar tusfchen ik te kie--„
,, zen heb — mijn befluit is niet twijfelachtig, mijne jaren
„ roepen luid om rust;" (de man was 6I jaren oud) „ non
„ haar moet ilk mijn kind opofferen; God zal mij die daad
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„ vergeven, want ik houd niet op , Hem , die alles wijs en
goed regeert, voor den goeden uitllag van dat offer te
„ bidden." Wilde men al eens de mogelijkheid van zoodanige denkwijze bij een anders verflandig vader onderflellen ,
de Schrijver zou toch wèl gedaan hebben , zoo hij Pieter,
in een antwoord, zijnen broeder de verkeerdheid van dit
werkeloos vertrouwen had laten onder het oog brengen, en
hem herinneren, dat hij zelf eerst al het mogelijke moest beproeven, om met reden op verhooring des gebeds te kunnen
hopen. Van dien aard is er veel onnaauwkeurigs in dit werk.
Cornelia houdt briefwisfeling met hare vriendin flgatha
Troost te Noordwk. Deze is acht jaren ouder, en kent
liet menfchelijk leven beter. Hoewel op een dorp wonende,
heeft zij haar verftand meer verrijkt niet kundigheden. Zij
redeneert dan foms ook vrij deftig over de gevaren der groote wereld, en waarfchuwt Cornelia; doch bij al de meerdere
kennis, welke er in hare brieven moet doorfiralen, openbaart
zich tevens zekere overdrevene zucht, om geestig te zijn.
Tertlond in den eerflen brief fchrijft dgatha, dat zij op de
afgevallen bladeren in den hof zit te turen, terwijl fneeuw
en ilormwind haar huisarrest geven, en een kranke vader
door zin gekerm her windgehuil accompagneert. Zal ooit eene
goede en verjiandige dochter zoodanige uitdrukking aangaande
haren kranken vader kunnen bezigen? Een weinig verder
noemt zij de aarde dat kleine toepad naar den hemel; wat
moet dit beteekenen? Cornelia heeft haren vader lief — zoo
althans wordt zij hier voorgetleld — en evenwel verbittert
zij dezen goeden, ver/landigen vader het leven door hare
ongehoorzaamheid, en doet hem eindelijk van verdriet ten
grave dalen; terwijl zij, omdat dit met hare neiging overeenkomt, luistert naar eene moeder, welke zich geenszins
aanbeveelt door loffelijke hoedanigheden. Moeder en dochter
misleiden den ouden man op eene fchandelijke wijze. Buiten
zijn weten leerde Cornelia het Fransch en danfen. Ook floop
zij, nu onder dit, dan onder dat voorwendfel, de deur uit,
om bij den Baron te zijn. De Heer Hoogwerf had, doch te
laat , zijn huis aan Hugo verboden; maar moeder verfchafte aan
dochter de gelegenheid, om met hem geheimezarnenkomften
te hebben. Cornelia erkende, dat haar voormalig huis van
vrede (eensklaps en zonderling genoeg) in een akelig tooneel
van oneenigheid , waar belediging en fcheldwoorden hoofdrollen
(pelen, is kerfchapen; zij wist, dat zij zelve er de eenige
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oorzaak van is, en evenwel volhardde zij in hare verkeerd
toch kan zij, die zoo handelt, op-heid.Wlkanfpr
den naam van eene goede, onfchuldige, ouderlievende dochter
hebben ? De fchuld fchijnt op het noodlot geworpen te worden; maar wat is dan eigenlijk dat noodlot, waarvan zoo
dikwijls in dit werk wordt gefproken? De leer van een onwederflaanbaar noodlot vlijt misfchien zekere lieden , welke
gaarne het geweten zouden verbijsteren. De duidelijke bewustheid, dat men verkeerd heeft gehandeld, is onaangenaam.
Te ligt helt men dikwerf dus over, om aan den invloed van
omftandigheden te veel vermogen toe te kennen, terwijl dezelve niet meer krachts hebben, dan rede daaraan laat toekomen. Dat Cornelia in hare verbijstering van noodlot
fpreekt , is niet zoo zeer te verwonderen ; doch waarom laat
de Schrijver haar niet door de verflandigere Agatha onder het
oog brengen, dat alleen in hare dwaze en onbetamelijke
handelwijze dit noodlot is gelegen? Maar neen, deze fchermt
ook al met een noodlot, en fpreekt zelfs van een valsclz
noodlot. De aanvang van een' harer brieven luidt aldus:
Ongelukkig meisje! welk valsch noodlot bragt u, in het
llil nachtuur, op eene gladde ijsbaan, omringd van val frikken, aan uwe onervarene jeugd gefpannen; eene baan,
„ waarop de wijsheid (7) moeite zoude hebben zich flaande
„ te houden. — Ik zou u met billijke verwijten kunnen over,, laden, doch deze genezen de wonde niet, Ik werp den
„ fieen niet op u, maar op dengenen, die uwen val heeft
„ bewerkt. — Gij waart als het ware het werktuig (?), om„ dat gij onnoozel waart; hij , de beftuurder van hetzelve,
wijl hij listig teas. — Wanhoop niet! deze waarheid is God
„ ook bekend; Hij is te barmhartig, om u te verlaten — ga
voort u tot Hem te wenden. — Gij vielt, — wel nu: wie
„ viel niet eenmaal in zijn leven? Wij firuikelen allen in
„ vele — onze enkelgn liaan bijster onzeker op den weg
„ des levens, met millioenen zonden bezaaid — Hij zal u
„ oprigten — want Hij rigtte eenmaal eene van de menfchen
„ verftootene zondares op — maar denk alsdan aan zijne
woorden , en zondig niet sneer." Welk eene verwarring
van zaken! Zoodanige leer is te gevaarlijker, dewijl te midden der valfche troostredenen ook eenige waarheid wordt gezegd, en de mensch buitendien reeds te ligt overhelt, om te
plooijen. Vraagt men , waarin dan wel het valsch noodlot,
dat Cornelia, in het feil nachtuur, op die gladde ijsbaan
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bragt , befiaan hebbe , zij zelve geeft dit in ecnen brief aan
hare vriendin te kennen. Zij kwam , op zondagavond, met
Hugo uit de kerk, alwaar zij de voortr(ffèl'kheid der deugd
had hooren prediken. Dat moet zeker weinig invloeds op
haar gehad hebben ; want, buiten weten en tegen den uit
verklaarden wil van haren, reeds gevaarlijk kran--dru!,kelij
ken vader, neemt zij den jongen Baron mede in huis. Eu
wat deed Jufvrouw Iloogwerf, terwijl de dood van haren mail
binnen kort was te verwachten ? In een ander vertrek onthaalde zij op punch , en maakte zich vrolijk met de beide
jonge lieden ! Kortom , zij , eene vrouw van vijftig jaren ,
werd dronken en moest te bed gebragt worden!!! Nu bleef
Cornelia alleen met den Baron, en vond er noch gevaar,
noch onwelvoegelijkheid in, tot dat . . . .. liet te laat
was. — IIet bedrogen burgermeisje , dat Barones meende te
worden, gaat te Rijswijk wonen, en betreurt daar hare onbezonnenheid. Hugo, door zijne ouders buitenlands gezonden, ziet de Gravin Henriette, die, nog jong zijnde, aan
een bejaard man is gehuwd. 1-her vergeet hij weldra Cor
en wil den verliefde fpelen bij eene getrouwde vrouw.-s;elia,
Deze, jong, fchoon en verllandig, bovendien deugdzaam
vormt het plan, om den jongen Hollander te verbeteren, en
het gelukt haar eindelijk, hem de verlatene Cornelia te doen
trouwen, terwijl de geheel verarmde adellijke ouders nu
gaarne hunne toefemming tot het huwelijk geven. De Heer
flooguverf was reeds vóór geruimen tijd overleden. De jonge
Barones meent gelukkige dagen te zullen hebben; maar de
Adel behandelt haar met blijkbare minachting, en haar huifelijk genoegen is mede weldra verdwenen. Hugo wordteenverkwister en leidt een liederlijk leven. Door tusfchenkomst
van Gravin Henriette wordt hij op nieuw tot verbetering
opgewekt, doch te laat ; eene ílepende ziekte, gevolg zijner
ongeregeldheden, doet hem vroeg ten grave dalen, en Cor
door dezelfde kwaal aangetast, volgt hem weldra.
-s;elia,
Zoodanig is hoofdzakelijk het beloop van deze verdichte
gefchiedenis. Plaatsgebrek laat Recenfent niet toe, alle zijne
aanmerkingen mede te deden. Dit weinige dan nog. Onder
de plaatfen, welke meer of min gevaarlijke dellingen, of
althans ongepaste uitdrukkingen behelzen , zijn de volgende
te rekenen : „ Nu (het zijn woorden van Cornelia, nadat
Hago gezworen heeft, haar, de verlatene, te zullen trouwen)
ben ik meer gerust; de Predikant zegt, dat wij reeds voer
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God vereenigd zijn, e n mij het oordeel der wereld nu minder
moet treffen." — „ Veel fchooner (dit fchrijfc Igatha aan
Cornelia) is het, den geest boven de hagen der wereld t,verhullen, en , door eene godsdienliige onderwerping, als
Bene regtgeaarde dochter des Christendoms , het ja en amen ,
op elke bejegening van het noodlot, uit te (preken." Christendon en noodlot bij elkander! — „ Zulks (liet heerlijk oprigten ra den val) is grootera dan in het geheel niet te
vallen, wijl eene herkregene deugd, met bittere, doch wijze
Jesfen verrijkt, meerder (meer) pal slaat tegen een' nieuwen
aanval." — „ De Predikant wedertegde hem (Hugo, den afgeleefden zondaar, die met wanhoop in het hart zijn einde
voelde naderen) zulks , door te betoogen, „ dat, al had hij
„ de fchuld van het heelal op zich geladen, er nog vergeving
„ te hopen was, mits hij , vol demoed en opregt berouw,
„ zijne oogen op het kruis van Gods Zoon vestigde." Daar
kon dan ook de gewezen lichtmis , die eene door zijne-op
fcbuld ziekelijke vrouw, welker grooce bezittingen hij doorgebragt had, met hare twee kindertjes in armoede achterliet,
volkomen gerust sterven; althans de laatlle woorden ,die hem
in den mond gelegd worden, en die ons , van wege derzelver
vermetelheid , deden huiveren, zijn deze : „ Nn heb ik mijn
levensfpoel afgewonden, ik gevoel mij geflerkt naar den
geest, en zoo gerust, als op den dag toen ik, in den ]eeftijd der onfchuld, mijne geloofsbelijdenis aan den Vader,
den Zoon en den Geest aflegde, in wiens handen ik mijne
zondige ziel beveel ; en nu, vaarwel !.... " De recenfie zou te
lang worden , indien men al het onnaauwkeurige, onbekookte
en verkeerde wilde aanwijzen. De aangehaalde plantfen zijn
letterlijk overgenomen. — Gebreken in taal en flijl zijn te menigvuldig, om ze aan te (tippen. De Schrijver maakt te veel
jagt op beelden, in welker gebruik ? ij finis niet gelukkig
is; b. v., om nog iets te noemen : „ hoop en vertrouwen op
God, zijn de f eunkrukken, waarop ik voortga." Dit fchreef
NB. Cornelia, toen zij met rijtuig zou vertrekken, om lhrugo
buitenlands op te zoeken.
Het hoofddenkbeeld van dezen Roman is niet ongelukkig
gekozen ; maar de bewerking laat veel te wenfchen over. Men
bemerkt , over het geheel , zekere ligtzinnige oppervlakkigheid ,
benevens eene gevaarlijke zucht , om geestig of aardig te
zijn , zelfs waar het onderwerp van ernfligen aard is. 1)e
vijl kenmerkt zich door onnaauwkeurighcid en vcl: gemecne
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uitdrukkingen. I1Iisfchien werd dit boek , even als vorige
werken van den Schrijver, ook met gretigheid gelezen door
zekere lezers en Iezeresfen ; hij houde dit echter niet voor
een afdoend bewijs van de innerlijke waarde , en wachte
zich, zoo hij nog meer mot willen fchrijven, voor alle
overhaasting.

eetje 7ooneelkuofrenaresfe van
Nederland, in eerie Redevoering gefchetst door si A T T II IJ S
s I E G E N B E E K. Gevolgd van fYanteeke,?ingen , een/ge Dicht
eer , en een I'ertoog over de middelen ter-flukentohar
vorming van een Nationaal NedL rlandsch To 9neel. Te h aar
bij de Erven F. Bohn. 1828. In gr. Si's Ioo B1.-1cnt,

J. C. WATT I E R L I E, S EN IS,
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e regt maakt de geachte Schrijver, in de vooraffpraak zij
rede, opmerkzaam op het verblijdend teeken des tijds -ner,
dat een Hoogleeraar aan 's Lands eerfle Akademie, tevens
Verkondiger van het Evangelie, het , zonder gevaar van zijne
regtzinnigheid en achtbaarheid in de waagi'chaal te (lellen ,
ondernemen durft, om niet fiechts het Tooneel te verdedigen,
maar zelfs , in eene openlijke bijeenkomst , eene Lofrede te
houden op het kunstvermogen en de zedelijkheid eener overledene Tooneelkunítenaresfe. Wie had dit nog vóórdertigjaren
durven wagen! Waarlijk, wij hebben reuzenfchreden gedaan
vooral wanneer wij ons in dit opzigt met het als zoo hoog
verlicht geprezene Frankrijk vergelijken , waar men zelfs de
beroemdite beoefenaars der edel(le en moeijelijkfie kunst na
hunnen dood eene eerlijke grafplaats weigert. En men durft
ons , Noord - Nederlanders , befchuldigen van achterlijkheid op
de Laan der befchaving en verlichting! Wij maken geen
ophef en misbaar gelijk onze naburen , maar bewijzen zwij.
gende onze vordering door onze daden.

Reeds vroeger hebben wij, hij de aankondiging der Gedenk.
zuil van B A K B A Z en der Lofrede enz. van W ES T ER MA N,
eene welverdiende hulde aan het onvergelijkelijk kunsttalent
der groote W ATTI ER toegebragt; en wij mogen derhalve,
om het toen gezegde niet te herhalen , vol(taan met de betuiging , dat de Hoogleeraar s I E G E N B E E K zich gekweten heeft
van zijne taak op eene wijze, die men verwachten moest
van zijne onbetwistbare Redenaarsgave en van zijne veelja-
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rige bekendheid en perfoonlijken omgang met de beroemde
Kunftenares. Hare bijzondere lotgevallen en huifelijke betrek
Hechts ter loops aanroerende , bevlijtigt hij zich voor -kinge
om de eigenaardigheid en grootheid van haar talent-namelijk,
te doen uitkomen , door eene naauwkeurige ontleding der
fchoonheden, welke zij in hare lievelingsrollen, als die van
Elfaide , Fredegonde , Epic,'aaris en Maria van Lalain , deed
:ebitteren; en hij heeft op deze wijze de voorbijgaande en
vlugtige verfchijning van hare kunstbekwaamheid in eenen
duurzamen vorm overgebragt, welken ook zij kunnen bewouderen , die haar nimmer hebben aanfchouwd.
Als eene toegift ontvangen wij eenige aanteekeningen , onder welke in belangrijkheid verreweg uitmunt die over den beroemden Tooneelfpeler nl A R T E N C OEVER, den Leer.nees_
ter van WARD B ING L E Y en van onze W A TT IER. Daar
er bijna nergens eenig berigt omtrent dezen grooten kunl'enaar te vinden is, zijn wij den Heere s I E G E N B EE x dubbel en dank fchuldig voor de uitvoerigheid, met welke hij dit
onderwerp behandelde, en den verdienftelijken Tooneeldichter
J. v A N W A L It É voor de welwillendheid , met welke hij de
daartoe noodige berigten mededeelde. Verder lezen wij nog
eenige gedichten ter eere van WATT IER, onder welke dat
bij haar graf door den Fleer j. BOSSCHA uitgefproken onderfcheiding verdient. Het beluit maakt een vertoog over de
middelen ter vorming van een Nationaal Nederlandsch Tooneel,
vroeger reeds afgedrukt in het Mengelwerk van den Recenfent, ook der Recenfenten , voor i8s8, hetwelk wij dus als
bekend mogen vooronderfiellen , en waarover wij thans dit alleen
willen zeggen, dat de voorílagen, daarin vervat , boe welgemeend ook, ons gedeeltelijk onuitvoerbaar fchijnen , en dat
door de voornaamfie derzelve eene dwingelandij over het edele vermaak van het publiek zoude worden ingevoerd , welke
daarenboven geen doel zoude treffen , daar de Schouwburgen
waarfchijnlijk fpoedig ledig zouden blijven.

Dichterlijke Ferfcheidenheden voor jonge lieden uit den befchaafden (land, ter beoefening van uiterlijke welfprekendheid; bijeenverzameld door J. D E B R E E T. Met Platen. Te
4mJlerdam , hij C. Schaares. 1829. In kl. 8vo. 172 BI.
f 1-80.

E

ene keurig uitgevoerde, met lieve plaatjes vereerde verza-
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meling van kleine, reeds bekende en nog onbekende, dicht
kleinere poëten en verzenmakers , te-ilukjesvangrot
veel in getal om ze afzonderlijk op te fommen. Al de eerde
lichten van onzen Helikon laten hier hunne ftralen wel niet
fchijnen, en men vindt daarentegen aan dit dichthemeltje wel
een aantal flerretjes, welke men te voren niet opmerkte , of,
om hare geringere grootte , naauwelijks kon onderkennen ;
maar, desalniettemin en evenwel nogtans, de onvermoeide
WARNSINCK en de bloemrijke MOENS,u. KLIJN en WITIIUYS,SIFFLi en DOIJER ,ja zelfs TOLL ENS enLOOTS
hebben het hunne bijgedragen, om dit bundeltje tot een alleiliefst gefchenk te maken voor jonge lieden uit den befchaafden Rand; terwijl de verfclleidenheid van trant en toon , van
onderwerp en behandeling hetzelve zeer gefchikt maakt, om
te beantwoorden aan het op den titel uitgedrukte doel, de
beoefening van uiterlijke welfprekendheid, of, gelijk wij liever
gefchreven zagen, en de verzamelaar het ook wel gemeend
zal hebben, van kunstmatig lezen. Wij wenfchen dus dit bevallige boekje eene voorfpoedige reis , en willen dezelve niet
vertragen , door iedere kleinigheid in eene goudfchaal te wegen ; welke ondankbare taak hier de moeite niet zou bebonen.

tlnekdoten van N A P O L E O N, ter regie beoordeeling van zone
denkwijze , zijn karakter en af/no daden. II Stukjes. Te
Groningen, b ij W. Zuidema. In kl. S VO. 260 BI. f 2 - 20.

A

nekdoten aangaande N A P 0 L EO N ," zoo had dit werkje
kunnen heeten, en dan ware aan den titel grootendeels (want
men vindt ook wel iets, dat niet tot hem behoort) beantwoord. Maar de denkwijze en liet karakter en de daden
diens mans laten zich uit deze verzameling van allerlei on.
gclijkfoortige Anekdoten, vooronderfteld , waaraan wij zeer
twijfelen, dat die alle waar zijn , in geenen deele beoordeelen.
Wij willen eenige voorbeelden aanvoeren. Het gevigtig
Staatsgeheim, I, bl. Go. Men leest hier van TAL L E YR A N D's verijdeling der voorflellen van C U L AI N C O U RT,
ten voordeele van N A P OLE o N's familie. — II, bl. 2. Sire!
wijs rnij /lechts eene grootere Join tot onderhouding van uwe
fallen aan , en ge kunt zoo vele paarden dood rijden, als ge
wilt, zeide CAULAINCOURT eens tot NAPOLEON, toen

ANFR1OTEN VAN NAPOLEON.

47 .9

deze zich hek1aag<1e over de langzaan heid der reis. Wat
leert men daaruit toch redt beoordeelen ? — Vat doet ,bl.53,
een verhaal van liet akelig lot der Franfclae gevangenen in
Spanje af ter beoordeeling van N A P O L E O N, die hier niet
eens te pas komt? ezv.
Men mag twijfelen, of fommige Anekdoten wel bewijzen,
wat ze naar derzelver opfchrift bewijzen moeten. Ons bewijst die over N A P0 L E o N'S tegenwoordigheid van geest ,
I, bi. ij., en overgang over de brug van 4reole , bi. 15 , ja
wel groote onverfaagdheid , maar ook zekeren roekeloozen
trots. En hoe kan, vragen wij , iemand uit deze boekjes
regt beoordeeld worden, van wiens kleinmoedigheid, waarin hij
zich liet leven benemen wilde, bijgeloovigheid en, ja, kinderachtigheid zoo wel verhaald wordt als van zijne grootheid
van ziel ezv.; in één woord, van wien veel edels en prij
veel verfoeijelijks staat-zenswardigopchlvtusfe
opgeteekend ?
Er is hier, bij veel onbeduidends, echter ook een en ander
belangrijks en vermakelijks in , zoo als het met zulke ver
gaat. Ze zijn uit een Engelsch werkje van den-zameling
IIeer r REL A N n, naar eene 1loogduitfche vertaling, en uit
een Hoogduitsch gefchrift, „Napoleana," ontleend. Voor
elk deeltje slaat de afbeelding van deze of gene bijzonderheid.
Een der aardig[ie Anekdoten, die echter wel onzen landaard, of liever onzen boerenhand, maar geenszins NAP 0LEON, die er met een' langen neus afkwam, kenfchetst,
willen wij overnemen
-

,, NAPOLEON

en de Ilollasadfche Boer. (*)

,,NAPOLEON kwam op de reis, welke hij een paar jaren
vóór zijnen val naar Holland maakte, in het huis van eenen
boer, dat, geheel op zichzelve, aan den oever van de Schelde lag. Twee Adjudanten vergezelden den Keizer. Een van
ben zeide tot den boer: „ De Keizer komt!" De boer bleef
zeer gerust met zijnen pet op het hoofd zitten, antwoordende: „ Wat kan mij dat fchelen?" Op dit oogenblik treedt
N A P O L EON binnen. „ Goeden dag, mijn vriend!" De boer
neemt zijn petje af , doch blijft zitten , zonder iets meer te
doen, dan met de grootfile koelbloedigheid het „goedendag!»
te herhalen.
„ Ik ben de Keizer," voer N APOLE ON voort.
„ Gij?"
„ ja, ik!"
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„
„
„
„

Dat doet mij pleizier."
Ik wil u gelukkig maken."
Ik heb niets noodig."
Hebt gij dochters i"
ja."
„ Hoe veel ?"
Twee."
„ Ik wil ze uithuwelijken."
„ Neen! dat zal ik zelf wel doen."
,,Bij deze woorden , welke NAP 0 LE 0 N riet weinig ver
keerde hij den boer den rg toe en ging henen." -basden,
(*) Le 111oifonneur,, par J. S. Q u ES IN £. Tom. I, Paris
1824.

Studenten 4lmanak, 1829. 7e Leyden, b i L. Herdingh en
Zoon. In kl. 8vo. 148 BI. f 1 - 30.

D

it jaarboekje, dat door eenige vaderlandlievende kweekelingen der Leydfche 1-Ioogefchool , terflond na de herkrijging
onzer onafhankelijkheid , in het laatst van 1813 werd aangevangen, is onafgebroken tot • heden toe voortgezet door
de zich telkens opvolgende Akademifche jeugd. Het bevat ,
behalve de vost(taande ftukken van lederen Almanak , de namen en woonplaatfen der Studenten, de lijst der Leeraren ,
de volgorde der Lesfen ,de voortzetting der Gefchiedenis van
de Hoogefchool , dit jaar vooral belangrijk door de echt hu
wijze, op welke een ongelukkig voorval, dat zoo veel-mane
gerucht gemaakt heeft, in dezelve wordt befchouwd ,en eindelijk eene verzameling van dichttlukjes, onder welke zelfs
een Engelsch en een Hoogduitsch , die over het algemeen
niet alleen aanmoediging, maar zelfs lof verdienen. De Schipbreuk, de lees en de Lurley zijn versjes, welke zelfs den
Nederlandfchen Muzen - Almanak tot grootere eer zouden ver
dan vele andere, die er in worden opgenomen;-flhekn,
terwijl het Ontgroeningslied, MHOEN ArAN, of Niets te
veel, getiteld, in deszelfs maker den waarachtigen Dichter
bewijst. Heil der Hoogefchole, die de rijpende vruchten der
wetenfchap zoo weet op te fieren met de bloefems der kunst,
en waar liefde voor Vaderland en Verlichting ons tegenademt
uit iederen toon der jeugdig dartelende Zanggodin !
In het Meng. van dit No. bi. 263, reg. 21, haat titelst,
lees eicel+; en reg. 97 ira gefloten, voor ingeflotcri.

BOEKBESCHOU WING.
íVa elates Lee; redealen Gloor T It n 0 D 0 R u s A n R t AN U s C L A R I S S E, Theo!. Doet. en Prof. te Groriingen. Te Groningen • bij W. van Boekeren. X829.
In gr. 8vo. IJl, 342 I3I. f 3-:

D eze Leerredenen waren niet beemd voor de uitgave.
De bedroefde veeduw en de treurende vader des dierbaren
overledenen meenden echter aan liet verlangen van velen
te moeten voldoen. Wij verheugen ons over dit belluit.
Nimmer hoorden wij den waardigen Hoogleeraar prediken. Wij lazen deze Leerredenen met veel genoegen en
Richting, naar tevens met een fmartelijk gevoel van gemis, daar dezelve zoo vele bewijzen zijn_, wat en Grot?in en en het Vaderland in den bekwamen man heeft ver
uitgerust met eene ruime mate 'an kundig--loren,di
heien daarbij nederig en befcheiden en ha: lijk belang
(tellende in de bevordering van echt Christ. adorn , nog
jaren lang voor de uitbreiding van het rijk der waarheid
had kunnen arbeiden. Een veelbelovend man werd der
maatfchappije en zijne naaste betrekkingen , naar menfchelijl: inzien , te vroeg ontnomen ; doch ons, lkortzigtigen ,
past het, eerbiedig te berusten in de fchikkingen van
hoogere wijsheid , daar wij mogen vertrouwen , dat hun ,
die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede.
Zoodanige Christelijke gezindheid ffraalt veierwegen door
in deze Leerredenen , welke bovendien zich kenmerken
en aanbevelen , niet door gekuni'celde welfprekendheid ,
maar door belangrijkheid van zaken, door onbei roetpene
denkwijze , en door een' duidelijken , edelen , den kantel
waardigen ílijl , die naar eisch der onderwerpen afwisfelt,
en niet han nalaten de aandacht te boeijen.
De eerftc Leerrede in dezen bundel, onder het opfcbrift
Trien maakt dc waarheid vrij? is ook de eerfte, welke
door C L A R r s s r, in zijne betrekking als Iioogleeraar en
V
MOEKnESCrt. 1829. No. 7.
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prediker te Groningen , werd uitgefproken. Na Bene gepaste inleiding, overeenkomilig tijdsgelegenheid, volgt I.
de verklaring van den tekst , j o. VIII: 3Ib, 32 , en
wordt aangemerkt, dat waarheid hier doelt op de leer
van 3 F z u s , dat alleen zijne echte leerlingen de genen
zijn , die in zijn woord blijven, en dat de Heiland den
zoodanigen bëvrijding van flavern j• der zonde belooft.
De Hoog]. handelt vervolgens II. over do zekerheid en
gegrondheid van het in den tekst gefprokene, waarvan hij
het hoofddenkbeeld opgeeft met deze woorden : Hen alleen , die j E z u s voor/chriften willen blijven opvolgen ,
maakt de waarheid vrij. En dit algemeene wordt nader
ontwikkeld in twee bijzonderheden: I. De waarheid bezit het vermogen, om den mensch in alle opzigten waar
ijk vrij te maken. Alle waarheden hebben eenigermate-l
deze kracht; doch voornamelijk zijn het de waarheden
des Evangelies van onzen Heer J EZ US CHRISTUS,
die bij uitnemendheid dit vermogen bezitten; en 2. Opdat de waarheid haar bevrijdend vermogen zal kunnen
uitoefenen , is het noodig, dat de mensch een blijvend
voornemen opvatte, om naar de les/en en voor/chriften
van f E z u a te leven. Met eenige aanmerkingen en opwekkingen wordt III. de rede geëindigd. — Hier beviel
ons vooral de hartelijke toefpraak aan de finderende jon
wordt onder anderen gezegd:-gelinfchap.Totdzv
„ Gaat voort, ik bid het u , met onafhankelijk van alle
menfchelijk gezag naar waarheid te flreven. Gaat voort
met uw eigen oordeel te gebruiken. Gaat voort met eene
redelijke , u zoo waardige , vrijheid te handhaven , en u
alzoo den eernaaul van zonen der wijsheid waardig te
maken. Maar bedenkt bij dit alles , dat het beginfel van
alle wijsheid de vreeze Gods is, en dat Hij , die in het
woord van j E z u s niet blijft , noch waarheid noch vrijheid immer vinden kan. Begint dan daarmede, of —daar
ik van u vertrouwen mag , dat gij reeds begonnen zijt —
gaat daarmede voort. Laat u door geenen ijdelen waar
zonder wezen immer begoochelen-heidsofvrjnam
of verleiden. Verre zij van u de fchandnaam van door
losbandige ongeregeldheid gekenmerkt te willen worden."

^á
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Gods eer door den Sserrenhe,. el verkondigd , naar P/.
XIX: a, is het onderwerp der tweede Leerrede. In dezelve wordt aangetoond , I. vat de hemelen vertellen —
Gods eer en heerlijkheid; II. wie deze prediking kunnen
mogen en moeten hooren, en III. welken indruk de taal
der hemelen moet maken op hen , tot welke dezelve ge
wordt. — Een belangrijk onderwerp, behandeld op-rigt
eene waardige wijze. Ja, zoo kan er regt nuttig gepredikt worden over de werken der fchepping.
De derde Leerrede heeft Hand. XVIL• a5l . ten tekst,
en fielt den mensch voor, als van Gods gejacht. In de
inleiding wordt gezegd, dat men algemeen belang fielt in
eene goede afkomst , en vervolgens aangemerkt , dat roem
op voorouderen, zonder eigene verdienlle, ijdel is, en
vaak de rcin{Ie deugd onder den meest getchandvl;:.; en
naam fchuilt; terwijl hij, die zijn geflacht zich naauwelijks zonder zekere fchaamte kan voorílellen , dikwijls liet
voorbeeld der eerwaardigfle godsvrucht geeft. — Gaarne
zal ieder dit toellemmen ; doch nu volgt eene uitdrukking, die ons minder beviel : Ja, de heiligjle der menfchen, de onbevlekte Heiland, telde de fchandelijkfe
booswichten onder zijne voorvaderen. Naar ons gevoel
had liever dit voorbeeld niet, ten minfle niet alzoo, bij
moeten worden. Overigens lazen wij deze Leer--gebrat
rede met zeer veel genoegen. Met hoe veel regt r n UL U s kon zeggen : Wij zijn Gods geflacht, wordt L
aangetoond ; II. welk een -groot voorregt daarin gelegen
zij, en III. hoe wij geftemd moeten zijn , om het hem
met vrijmoedigheid te kunnen nazeggen. Uit het eeríle deel
fchrijven wij gaarne het volgende over: „ Doch hoogex
nog verheft zich de borst en driftiger golft het bloed, als
wij dien aanleg tot zedelijke volmaaktheid in ons opmerken, die ons eerst waarlijk den Heiligen gelijkvormig
maakt. Dit gevoel, van vrij en ongefloord te handelen,
over alle beletfelen te kunnen zegevieren , in weerwil van
alle verzoeking ten kwade, van vervolging en hoon en
vleijerij , liet regte pad te kunnen blijven bewandelen ,
en, te midden der normen dezes levens , het bulkje in
V n
,
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veilige haven te kunnen huren; dit gevoel , door de ondervinding van den bijiland des Heiligen Geesres zoo zeer
vertherkt en verlevendigd, overtreft alle befchrijving. Wij
kunnen volmaakt , wij kunnen heilig worden , gelijk God
heilig is. Daar , daar, ligt 's menfchen waardij ! WTaar
gras immer iemand, di-c• voor liet goede geheel geen gevoel had ? Bij welk volk werd immer de wreedaard , de
vrek, de trotfche benmin.1? Waar nederigheid , weldadigheid , vriendelijkheid , dankbaarheid niet geëerd ? En wie
zal ons den éernaam van Gods geflacht weigeren , als het
onze aanleg is , Gods bevelen op te volgen , vreugde en
heil om ons heen te verfpreidcn , medearbeiders Gods te
worden? — als cie f'em van God zelven in ons geweten
fpreekt, — als wij rondom ons zoo veel geestdrift voor
het goede ontwaren , — als goed en eer en leven wordt
opgeofFerd voor liet behoud van ware deugd , — als wij
eenen n B K n fr A M zijn' zoon op den brand[tapel zien
brengen uit gehoorzaamheid aan , en in vertrouwen op
zijnen Heer — een' j o z E r bcicedi`rin en met weldaden
vergelden — een' n A V t D. zijnen vijand en vervolger het
leven fparen , — als een S TE r A l\* U s zich voor zijnen
Heer laat fleeni en — een j 0 A N N E s het voorbeeld geeft
van ongeveinsde meniciienliefde — een P A U L U s alles
overtreft in brandcnden ijver cn onvermoeide flandvastigheid, — als de Bijbel, de gefchiedenis , onze eigene ervarenis ons honderde ,bewijzen opleveren van onverniste
deugd en onverwrikte godsvrucht, — als , eindelijk
alle die voorbeelden incenfinelten en verdwijnen in het
eenige voorbeeld van den oenigen Heiland ; — zeg , dwaze bediller ! waar blijven dan rove bedenkingen ? Met
droefheid, ja, betreuren wij het, dat door 't bederf, dat
in de wereld is , zoo veel van dien heerlijken aanleg bij
velen fchandelijk verloren gaat ; doch zelfs in 's menfchen
verkeerdheden is zijn hemelfche oorfprong nog zigtbaar,
rn elke zijner afdwalingen draagt liet kenmerk van ver
grootheid ; want ook zelfs de woedendfie heersch--basterd
zuclit , de laag[Ie] wellustigheid, de kruipendfte lafhartig
voort uit dezelfde bron, waaruit bij betere-heidfrut
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ontwikkeling de verhevenfle zielskracht, de warm (Ie menfejienliefde , de cdelf'ie ootmoed , kortom , de ro ldelijkfle
deugd zou voortgefproten zijn."

u s vertrek van de aarde, een blijk van Goddelijke wisheid naar i Cor. 1: 25, is liet onderwerp
der vierde Leerrede. Na I. het noodige tot opheldering
van den tekst gezegd te hebben , overweegt de Iioogl.
II. verder , I. wat het oogmerk van JE z US niet zijne
werkzaamheid hier geweest zij; 2. hoe zijn vertrek dat
oogmerk, naar meníchelijke berekening , lchijnt te hebben
moeten tegenwerken , en 3. hoe evenwel , ool, volgens
hetgeen wij kunnen nagaan , van liet vertrek des I Ieilands
de goede uitkomst ziiner werkzaamheden op aarde, voor
een groot gedeelte, afhing. Ter toepasfing worden, III.
eenige gevolgen afgeleid uit het geí prokenc. — Oflchcon
ook deze Leerrede veel goeds bevat, wille ons echter
liet geheel minder bevallen. Deze aanmerking betreft vel
voornamelijk, wat onder II. 2. voorkomt, waar, onder
anderen , gezegd wordt : „ En ook nu nod , daar wij
wijd en zijd over liet aardrijk den naam van _j L z u s gepredikt zien, (laan wij er over verbaasd, dat zulks heeft
kunnen gefchieden, ofíchoon j It z u s zelf is heengegaan."
Ja , voor den tijdgenoot rnogt het wenfchelijker íchijnen,
dat de Heiland met zijne zigtbare tegenwoordigheid op
aarde ware gebleven , van achteren blijkt ons Goddelijke
wijsheid in de heilvolle uitkomst, daar de Heer mede wrocht door wonderen en teekenen.. J E z u s had vol
wat volbragt moest worden. Hij verliet dus de-bragt,
aarde. Zoo zoude aanbidding in geest en waarheid te
beter bevorderd worden.
De vijfde Leerrede, over kat Godehetamel he van
j E z us lijden , naar Hebr. II: Io , werd ui tgelproken
bij den aanvang van liet behandelen der lijdensgefchiedenis. Dezelve is eene gepapte inleiding hiertoe. Onder:
I. wordt de zin van den tekst aangewezen , welhen de
I Ioogl. aldus omfchrijfi : „ God heeft den Heer j £ z u s.
C 1-I R I S T u s door zijn lijden tot den verheven bewerker
Qnzcr zaligheid gevormd en toegerust , en Hem ook al
,j E z
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zoo cíe hoogile zaligheid voor eeuwig verleend. Dit betaamde Hem , om welken alle dingen zijn ; het was met
zijne volkorienheden , met zijne heiligheid, wijsheid ,
goedheid en oppermagt volmaakt overeenkomftig; het
llrekte tot opluistering van zijne deugden, en flclde zijne
Goddelijke grootheid in liet heerlijkst licht." Dit wordt
H. nader aangetoond, en wel in deze bijzonderheden
i. God zelf heeft over j L z us het lijden doen komen ,
en 2. Hij had daarbij de verhevenite, Hem waardige,
bedoelingen. Te refit wordt hier aangemerkt, dat mer.fchelijk geluk overal in de H. S. als hoofddoel des lij
j it z u s vermeld (iaat. Voorts volgen III.-densva
eenige toepasfelijke opwekkingen , die aandringen op het
behartigen van de middelen der genade.
De zesde Leerrede ítelt 's Ileilands volmaakte onfchuld
en heiligheid, in hare hooge aangelegenheid befchouwd
era geëerbiedigd , naar Hebr. VII: 25 s . , voor. Het beloop derzelve is het volgende : Bewustheid van fchuld
deed zondige meníchen toevlugt tot offers nemen en tot
tusfchenkomst van priesters , die gerekend werden, uit
hoofde van volkomener heiligheid , meer vertrouwelijk
tot de Godheid te mogen naderen. Doch ondervinding
leerde, dat deze den broederen in alles gelijk waren.
Men gevoelde dus behoefte aan Benen geheel reinen Hoogepriester; en zoodanig Hoogepriester of Middelaar is j E Z U s C H R I S T U s. Voorts wordt I. do heiligheid
Cu volkomene onzondighcid, des Heilands betoogd. Hier
zouden wij eenige tegenwerpingen , welker mogelijkheid,
zelfs bij iemand hunner , die j it z u s be 'onderen en
eerbiedigen, onderfteld wordt, en welke gezegd worden,
oppervlakkig eenen fchsjn van waarheid te hebben , liever niet gelezen hebben. Op ons gevoel althans maakte
liet opperen van zoodanige bedenkingen een' onaangenamen
indruk. Dezelve zullen toch wel niet ligt bij één' van
de duizend hoorders opkomen. Wanneer men het gezag
der H. S. erkent, kan er geen twijfel zijn aangaande de
heiligheid van Hem , die in alles den broederen gelijk
werd , uitgenomen de zonde. En al konde bij een' enke
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len zoodanige gedachten voor een oogenblik oprijzen,
Wij zouden evenwel die tegenwerpingen, hoe goed ze
ook beantwoord worden, minder gepast op den kanfel
achten. — Dat de zondige mensch zoodanigen Hoogepriester of Middelaar noodig heeft, wordt II. aangewezen. IIier is veel waars en goeds gezegd over de
gel1c1dhei^J en behoefte der menfchelijke natuur.
De zevende Leerrede heeft dit opfchrift: Tegen liet
misbruik van de Kerkhervorming, naar Rom. XIV: 16.
Dezelve: werd den 4 Nov. 1827. — dus tien jaren na
de viering van het Eeuwfeest der Hervorming — uitgefproken. De inlei.'ing, waarin over misbruik der beste
zaken gefproken , en de vermaning des Apostels uit den
zamenhang toegelicht wordt, dient ter aanleiding, om op
liet onderwerp te komen. Onder het goede , ons door
dc Hervorming ten deel geworden, telt c L A R I S S E, I.
vrijheid, II. verdraagzaamheid, III. zuivere godsdienst
in geest en waarheid. Menig woord, dat behartiging
verdient, is hier gezegd. Verder wordt IV. de handhaving van het grondbeginfel der gezuiverde leer voor
als een vierde voorregt, door de Hervorming-gefld,
ontvangen. Misfchien zou bij iemand de bedenking kunnen opkomen, of het wel noodig ware, zoo fterke tegen
Goddelijke genade en menfchel?jke ver-fleingtush
te maken. Ieder toch moet innig overtuigd zijn,-dienfl
dat hij van zichzelven niets heeft en niets vermag; dat
alles gave der Goddelijke liefde is , en het fchepfel gevolgelijk niets van zijnen Schepper heeft te eifchen. Zou
ook wel goed zijn, zonder nadere bepaling, te-deht
zeggen, dat Z WI N G LI en LU T H E R verfchenen, door
God gezonden , en dat andere Godsmannen hen volgden?
Ja, in liet algemeen kan en moet men erkennen, dat al
het goede van God komt, en voor zoo verre is het dan,
in zekeren zin, Goddelijk; maar de Hervormers , offchoon onder het hooge befluur der Voorzienigheid werkende, waren echter geene Godsmannen, gelijk de Profeten en Apostelen.
De achtfte Leerrede, over Rom. XIV: 7-9, ter na-
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hetrachting op het 1I. Avondmaal gehouden, ílelt den
Christen , in leven en (erven , als e ii r. I S T u s dienaar
voor. Op eene gepaste wijze wordt aangedrongen, dat

de Christen in alles overeenkom/lig den vil van , j. C.,
die door zijnen dood en door Zijne op nnding over
dooden en levenden de heerfchapp j verworven heeft ,
werkzaam moet zin.
De negende Leerrede, over de onnfhenl e?i ke vr jmagt
Gods in het bew^zen z?Jrier weldaden, naar i Cor. IV:
71. , werd uitgefproken na den zeevloed van 1825. De:lve heeft dus betrekking op de gebeurtenisfen dier dagen , en op plaatfelijke of gewestelijke omllandigheden.
De tiende Leerrede , naar Pf. IV: 7, diende ter opwekking van moed en vertrouwen,. bij de heerfchende
ziekte in Groningen, ten jare 1826. Een gepast woord
ter opbeuring bij zoo veel leeds.

Evenredigheid van begunfli^ing en verpligting, naar
1. U K. XI[: 48b• , is liet onderwerp der elfde Leerrede,.
die in 1825 na het eindigen der groote vacantie werd
gehouden. Van welken mensch men verklaren kan , dat
hem veel is gegeven , wordt I. overwogen, II. waarom
gezegd wordt, dat hein veel toevertrouwd is, en III. wat
het beteekene, dat van den zoodanigen overvloediger zal
•geëischt worden. Flier is in het algemeen veel goeds en
fclhoons gezegd ; doch bijzonder trof ons de hartelijke
toefpiaak, aan de Akademilehe jeugd gedaan. Gaarne
fchrijven wij het volgende daaruit al: „ En dit woord
koet thans bijzonderlijl, tot u , o Jongelingen ! aan welke
zulke gewigtige panden zijn toebetrouwd. Ook van u
zal men veel , overvloeclig veel , en dat van onderfcheidene kanten , eifchen. Uwe Ouders, die met niet ge
opofferingen u zoo verre bragten, als gij thans-ringe
gekomen zijt, het eerst. Ilet Vaderland en de Maat
aan welke gij zoo veel te danken hebt, daar -fchapij,
eindelijk , de hoog(Ie Wereldregter zelf , die ti-na.E,
uwe Ouders en uw Vaderland gefchonken heeft. Hebt
gij hier uwen tijd naar eisch waargenomen ? Komt gij
met eer en kennis beladen naar de vaderlijke woning
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terug? Wie telt dan de tranen van zalig genoegen, door
hen geweend, dien uw geluk nog oneindig meer, dan
t:zelven, ter harte gaat ? Doch snoet hij , die een' gan;chen leeftijd voor u heeft doorgezwoegd; moet zij,
die u onder het hart gedragen en zoo voor u gezorgd
]leeft, als cane moeder alleen zorgen kan ; moeten zij in
ílilte de misdrijven befchreijcn, die zij openlijk zoeken te
bcdeltken, of moet hen nog op een flerfbed de angst
voor het toekomend lot van hein , wiens gedrag zij ver
maar dien zij nog niet kunnen haten , de laatfie-focijen,
rustige oogcnblikken verbitteren ? ... Jongelingen ! kan
u dat van het hart ? kunt gij dit denkbeeld verdragen ?"
De laatfte Leerrede in dezen bundel , over de ver
alles door het Christendom, naar Openb.-nieuwgva
XXI: 5a. , werd uitgefproken ter opening van het tweede
vierdedeel der XIXde Eeuw. De Hoogleeraar laat eenige
algetneene aanmerkingen over het doel der Openbaring
van jo n N N E s voorafgaan. Hij houdt het daarvoor ,
dat de overwinning des Christendoms hier wordt aangekondigd; erne overwinning, die bij her leven des Schrijvers Genen aanvang nam, maar in den loop der eeuwen
verder voltooid en eindelijk geheel volkomen moet worden. De belofte, in den tekst gedaan, is derhalve ook
heden ten dage nog niet geheel vervuld. Door het Christendom wil God alle dingen niculy maken. Velerlei,
ook het kwaad zelve , werkt hiertoe fums mede. Zoo
mogen wij verwachten , dat, onder hooger befluur, het
nnenschdom allengs zal vorderen in zedelijke verbetering.
Ons beknopt verflag zal , hopen wij , voldoende zijn
ter aanprijzing van deze, over liet geheel zeer goede en
belangrijke, Leerredenen. Moge er hier of daar iets
voorkomen, waarop eenige aannmerking gesmaakt zou kun
worden, men bedenke, dat de bekwame Opfteller,-ne
zoo hij tot de uitgave vroeger of later had belloten, buiten twijfel wel neer of min veranderd zou hebben. Geene
hinderlijke drukfouten zijn ons voorgekomen. Op bi. 1 55
zal rook zeker reuk der brandoferen zijn moeten; bl.
i So . f}aat : ergert zich dan iemand aan , dezelve het is
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r«swa fchuld , voor: aan dezelve, het is enz.; bl. 291 :
die nacht, in welke, voor: dien nacht, in welken;
bl. 325: indien zij, voor: indien hij (de menfchelijke
geest) ; en bl. 327. zich nestelen , in plaats van nestelen.
])it boek vinde vele lezers ; en zoo ftichte C,L A R I S SE 1)
wiens vroegtijdige dood zoo velen bedroefde, ook na
zijne fcheiding van de aarde, bij voortduring, onder Gods
zegen , overvloedig nut in menig huisgezin , ten einde
het Christendom meer en meer allen tegen[Iand overwinne !

II

11 G 0 NI 3 G R 0 T I i Annotationes in Novum Testainentum, denuo emendatius editie. Vol. III, IV, V.
Groninga;, apud LIT Zuidema. 1827, 28. 8vo. 1067
Vag..f 9 -9o.

]Nadat in dit Tijdfchrift voor het jaar 1827 aankondiging der beide eerfte deelen van deze nieuwe uitgaaf der
aanmerkingen van onzen onflerfelljken H. D E OR 00 T
over het N. V. gedaan is , hebben wij van dezelfde keu
ede deel ontvangen, en voe--rigeutafh3d,On
aankondiging
dezer
drie deelen bijeen , dewijl
gen thans de
_4nnotationes
op
de gefchiedkundige boeken
hiermede de
des N. V. volledig zijn. Wij kunnen niet anders dan de
zorg en vlijt des uitgevers prijzen , die met den meesten
fpoed zijn oogmerk gelukkig voortzet, en hopen dus ,
dat het werk zoo ten einde toe moge voortgaan. Men heeft
ons gezegd, dat de Heer P. ii s T E D E D E GROOT
zoo niet de uitgever van dit werk zou zijn , althans de
correctie van hetzelve op zich genomen zou hebben. Indien dit overeenkonlilig de waarheid zij , wenfchen wij ,
dat deze man , die, zoo als bekend is , tot opvolger
van wijlen den Hoogleeraar C LA R I S S E te Groningen
in de Godgeleerdheid is aangef'eld, door deze zijne nieuwe betrekking niet moge verhinderd worden in zijn gelukkig en verdien(telijk werk. Zeker is het toch, dat dit
werk in goede handen gevallen is.
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Over de aanmerkingen zelve van G R 0 T I u s zeggen
wij wederom niets, tot derzelver beoordeeling betrekkelijk. De hooge waarde is alomme bekend, en door deze
nieuwe uitgave ook geftaafd. Over de uitgaaf alleen zou
wij te handelen hebben , indien wij niet reeds bij de-den
aankondiging van het eerfle deel er datgene van gezegd hadden , hetwelk ons hoofdzakelijk voorkwam ; en dit ons
oordeel is gedurig meer en nicer bevestigd geworden. Wij
hebben ons de lastige moeite getroost, om , voornanamelijk in het derde deel , fommige plaatfen te vergelijken met de beste uitgaaf der Opera Theologica van G R oT I us , en door deze vergelijking ons overtuigd, welk eene
zorg de uitgever bij den nieuwen druk aangewend heeft.
Hoe ver die zorg gegaan zij, kan men uit zekere kleinigheid opmaken. De eigennaam , die Of j o A N N E S of
J 0 H A N N U S gefchreven wordt, is , zoo ver wij hebben
kunnen nagaan , altijd gefchreven j 0 H A N N E s. In de
beste uitgaaf van G it o T i i Opera Theo logica, en in de
Bib/ia critica, alwaar , zoo als bekend is, alle de Ilnnott.
van G R 0 T I U 8 zijn overgenomen , wordt die naam niet
overal op dezelfde wijze gefchreven; zoodat iemand op
het vermoeden zou kunnen komen , dat D E 01(0 0 T
zich hierin niet gelijk gebleven was. Deze ongelijkvormigheid, nu, is in de nieuwe en verbeterde uitgaaf ver
meden , alwaar wij overal j OH ANNE s gevonden hebben , waar ons die naam ook is voorgekomen. Men ga
voort met dusdanige zorgvuldigheid , die zich tot zoogenaamde kleinigheden uitilrekt!

De

Nagedachtenis van j o.

H E R M. K R 0 M,

gehuldigd

het Goudafche DeparNut van 't Algemeen, door jo H. L A
L A U, Predikant te Gouda. Te Delft, bij de Wed.
J. Allart. 1828. In gr. 8vo. 3,9 LI. f : - 6o.
op den 15 Januari 1828 , in

tement Tot

V Y ij kennen den Heer t. A L A U niet , maar wij hebben
K R o Ái gekend, juist even zoo lang en misfchien haast
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even zeer, van nabij gekend als hij; en wij geven hem
liet onverdacht getuiget.is , dat hij den man n!ar waar
heeft. Die deugden en bckwaaomreden p-heidgfcts
maar ook die bijzonderheden en kleine zwakheden , welke
hier worden opgegeven, bleken ons hein eigen te zijn :
geleerd , diepdenkend en vol vernuft , fclioon zijne leerredenen doorgaans zeer eenvoudig waren ; niet natuurlijke
deftigheid en bevalligheid uitgerust , fchoon onachtzaatn
op houding en 1cleeding, fpotziek en vrolijk ; een gemoediel;jk Christen, een waarachtig menfchenv,iend , een lievende echtgenoot , een trouw vriend, fchoon vrij in
zijne denkwijze, wel eens fèherp in zijne taal en eenig
misbruik van zijne luiai makende , jegens zijne dierbaar
zelfs; vol wijsheid in de befehouwing, vol goed-ílen
maar , door de levendigheid van zijn-heidntar,
g eiel , beide wel eens voor een oogenblik verzakende.
Maar zelden vindt men, in eerre lijk- of lofrede, bij
het licht de fchaduw zoo openhartig en zoo uitvoerig
medegedeeld.. Dit, echter, kon hier veilig gefchieden,
en draagt er toe bij , om ons de beeldtenis des mans te
klaarder en te levendiger voor oogen te brengen. Ook
flemt het ganfche f'cuk van den Eerw. LA L A U , waarin
zwier noch ophef gevonden wordt, met de eenvoudi g heid
van tt R o m 's karakter en de plaats , waar het voorgedragen werd, ten volle overeen. Bevond zich echter iemand in Iaat en opgewekt, om , even als dit uitfiekende
geleerde en groote mannen fomtijds de een van den ander
gedaan hebben, met volkomene bekendheid van 's mans
werk- en denkwijze, van alles , wat hij in onderscheidene
tijdfchriften (zoo als wij mede dankbaar gedenken) gelijk
in openbare en misfchien niet openbare gefchrifien heeft
bijgedragen , een volledig beeld van 's mans wezen en
waarde te ontwerpen , wij zouden zeker nog veel belangrijks vernemen. Als godgeleerde, als wijsgeer en vernuftig fchrijver even opmerkenswaardig ,verdiende hij althans
in geene gefchiedenis onzer letterkunde, hoe die ook hee10n mag, te worden overgellagen. Maar misfèhien gaat
het in de letterkundige , als in de dagelijklèhe wereld,
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waar oorfpronkel'ikhcid, levendigheid onafhankelijkheid
di!,wijl, eer hin Ier_).ilen, dan huipniiddelen ter bevorlerin<, zelfs voor Bron lie en. onbefprokene lieden, zijn.
Wie a echter vergere of miskenne , edele , goede K R o AI
wij hott.':en Li voor altijd in gezegend aandenken.

Nat uurktsnrlir c l7erhandelingen van de Hollandfcbe Maatfchappij der Theten/chappen te Haarlem. Xhden
.Deels ade Stiik en Xhlde;2 Deels rile StaL Te
Ilaarlen2, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 18_6-23.
In gr. Sva. , en LXXII, 1337 Bl. f 5-40.

H

et tweede Stuk des " vijftien den Deels bevat Bene Prijs verhandeling van de I leeren B E N N h T Cl] V A N 0 L iv r r R over de dieren , tot de zesde klasfe van L I NN i£ a s behoorende, die in ons Vaderland voorkomen.
Voor dit gedeelte was in ons land reeds het een en ander
bekend, en vooral maakten zich de Zeeuwfclre waarnemers P.omsir, SLAF.BEP, en bovenal r,ASTEP, in
dit opzigt verdienflelijk. Ook hadden P A L LAS , in
zijne Miscellanea Zoologica , en v r c o P. T r_ R voor do
Zoophyten, in zijne Flora, bijdragen gegeven. Dit alles
is door de Schrijvers dez^r Prijsverhandeling bijeengebragt
en tot een geheel vereenigd. Het flelfel van L IN N iE U s
was hier zeker nog minder bruikbaar, dan in eenig ander
gedeelte van het dierenrijk. Doch de 1\Iaatfchappij had
hetzelve tot eene voorwaarde gefield , en dit kan derhalve niet voor rekening der Schrijvers komen. I Iet is
te wenfchen, dat men langzamerhand in afzonderlijke gedeelten volgens eigen onderzoek bijdragen levcre, tot dat
men uit deze onderfcheidene brokken eindelijk eene ver
Fauna van Nederland belzonie. Daartoe heeft-betrd
voor die dieren , welke men thans met zoo veel refit,
als hooger bewerktuigd, van de overige wormen afzondert, en naoll«sca noemt , de Heer WAARD ENBURG,
-

-

in zijne Akademifche Prijsverhandelinb , (1nn. Acad.
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L. B. 1826, 27) een zeer goed begin gemaakt. Even-

eens heeft dc onvermoeide vlijt van den Heer A N S I. IJ N
te Haarlem , dc belangrijkfle bijdragen tot de Infektenfauna van Nederland geleverd , welke mede in dit Deel
vervat zijn. De Maatfchappij heeft hierbij, met zeer veel
regt, dc fystematifche verdeeling van L A T R E I L L
doen uiteenzetten , en daarin de voorwerpen doen aanhalen ,
welke in de Verhandeling van BEN NE T en O L I V I F R
over de Nederlandfche Infekten waren opgenoemd , om
alzoo het gebrekkige, waartoe zij zelve aanleiding gegeven had , zoo goed mogelijk te herfcellen. Ook het Genootfchap ter bevordering der Nat. Hist. te Groningen
heeft aan de Maatfchappij eene lijst van dieren aangeboden, ter aanvulling der Fauna , in het elfde , twaalfde en
veertiende Deel der Verhandelingen geplaatst , welke lijs*
dit Deel belluit. — De ware weg, om eene goede Fauna
te bekomen, is , dat elk alleen datgene opneme, wat hij
of zelf gevonden heeft, of bij anderen gezien heeft,
die geloofwaardigheid bezitten , en de plaats kunnen opgeven , waar zij het vonden. Al hetgeen enkel op waar
berust, verwerpe men vooralsnog geheel -fchijnlked
oudere Schrijvers niets aan , ten zij-enal,vor
hunne figuren volf'trekt geen twijfel omtrent dc foort overlaten. Men moet daarbij vooreerst afll:and doen van de
zucht, om veel te kunnen opnoemen, en de lijst lang
en breed te maken.
Het eerfie Stuk des zestienden Deels behelst in de ecrfle
plaats een vervolg van het historisch berigt der Maat
Wij hebben reeds-fchapij(vnder1825-7).
vroeger gezegd, dat de Verhandelingen der Haarlemfche
Maatfchappij eenen beteren Corrector verdienden of behoefden; in dit historisch berigt en in de lijst der Leden
vindt men nieuwe proeven van onachtzame correctie ,
b. v. (en tweemaal zelfs) epidermus voor epidermis ,
PARBOT voor PARROT, CORVET HOOFT voor
C O R V E R HOOFT, enz. enz. Wij hopen, dat men
hierin voortaan meer zorgvuldigheid zal in acht nemen.
Na dit historisch berigt volgt Bene Prijsverhandeling
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van den Infpecteur- generaal van 's Rijks Waterllaat
A. F. c 0 U D RI A A N, ter beantwoording der vraag
welke middelen, behalve de gebruikelijke en niet vol
er kunnen aangewend worden, om de wellen.,-doen,
bij het funderen van diepe huizen, te bedwingen , zoo.
dat men in f^aat blijft, aan dezelve die diepte te geven,
welke vooraf bepaald is ; of men tot dat einde ook niet
vrucht van floomtuigen , gelijk elders gefchiedt , gebruik
kan maken, en welke wijze bij ondervinding gebleken is
de beste te zijn , om zich daarvan , tot liet beteugelen
der wellen , met het meeste voordeel te bedienen. •Deze met eene groote klaarheid, eenvoudigheid en be
knoptheid gefchrevene Verhandeling komt hierop neer,
dat men in de gemelde wellen behoorlijk moet onder%heiden, of de belemmering befla in de overgroote nasla
van toevloeijend water op zichzelve, dan wel in het
daarmede te gelijk medegevoerd wordende zand gelegen zij.
In het eerf'e geval kan men het beletfel in zekere mate
te boven komen door de kracht van uitmaling te ver
daartoe zijn floomtuigen , niet alleen elders ,-groten,
maar ook in ons Vaderland , met vrucht gebezigd. In
het tweede geval kan men daarmede het oogmerk niet bereiken; want met liet toevloeijende water zonde ook liet
zand met nog des te grooter fnelheid toevlieten. Hier dienen gevolgelijk andere middelen te worden aangewend ,
welke gezocht moeten worden in de funderingswijze bij
inkasfing op beton - beddingen. Door beton verftaat men
een mengfel, beftaande uit levendigen kalk, tras, of
onder water verfleenende floffe ; voorts zand en fleenoukken, in verfchiilende evenredigheden onder elkander ver
gemengd, door welke eene bedding gevormd-deln
wordt, die, genoegzaam verfl:eend zijnde, den grond fluit_
en bevestigt, en tot benedeníten grondflag voor de ve r
opbouwing dient. De befchrijving der eenvoudige-der
en door de uitkomst zoo doelmatig bevondene wijze ,
waarop de inkasfing en het uitftorten der beton in de werken voor de Zuid- Willersvaart bij Maastricht verrigt
zijn, volgt hierop; waarbij nog opmerkingen gevoegd
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cm de dikte te bepalen , die de beton - bedding hebben
moet , om aan de drukking van liet water wederfland te
kunnen bieden. Daar het gebruik van floomtuigen in
lct ti:gerraeen derhalve niet in flaat is om het doel te
bereiken , heeft de Schrijver te regt gemeend, de behandeling van de toepasfing derzelven op deze werken te
moeten achterwege laten.
De tweede Prijsverhandeling van dit Stuk handelt over
de nadeelige gevolgen van den winter van 1822 op de
bomen , heesters en planten , en over de middelen , die
de nadeelige gevolgen der felle vorst eenigermate zouden
kunnen voorkomen. Dcszclfs Schrijver, j. c. on rs ItD i V K, Predikant te Bardo rick bij Luneburg, geeft
daarin duidelijke blijken van praktiíche oefening en opnierkzame waarneming. Zijn Pluk laat echter, onzes inziens, nog veel te wcnfchen overig, en heeft geenszins
die wetenfchappelijke waarde , welke neen thans zou mogen verwachten. Zoo zegt de Schrijver, b. v. , dat het
nog ,zeer twijfelachtig is , of de groote ruimte, die bevrozen water beflaat, niet voornamelijk van de in het ijs
zich bevindende luchtblaasjes ontflaat (bl. 62), en fchrijft
aan de planten f ellig eene eigene warmte toe, even als
de dieren het vermogen zouden bezitten, in zichzelve
vrije warmte te ontwikkelen (bl. 67 , 68). IIet is toch
overbekend , dat de dieren dit vermogen geenszins algemeen bezitten, en dat men tenen waterfalamander, die
in het ijs vastvriest en niet den dooi weder herleeft,
toch wel Beene eigene warmte - temperatuur kan tocfclirijven. \Vat de warmte der planten betreft, de zaak is
zeker -verre van buiten twijfel te zijn , gelijk de Schrijver zich uitdrukt, en de bewijzen , die hij bijbrengt,
zijn zeer wel voor cone andere verklaring vatbaar. Waar
zal de Schrijver deze beoordeeling niet in han--fclijn
den krijgen ; anders zouden wij hem naar het vijfde Deel
van do Liologic van T RE V 1 it A N us verwijzen. \Vij
kunnen hierbij echter ons leedwezen niet verbergen, dat
de Verhandelingen der Haarlemfche Maatfchappij voor een
,groot gedeelte zoo weinig nationaal , en al zeer dikwerf
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gefchreven zijn door Duitfche geleerden, wier namen
overigens in de geleerde wereld geheelenal onbekend zijn.
Om nogtans eenig begrip van de Verhandeling, die voor ons
ligt, te geven , willen wij gaarne aan den Schrijver den
lof toekennen van met veel gezond oordeel het levensbeginlel der planten op den voorgrond te hebben gezet ,
en de fchadelijke werking der koude geenszins in het
werktuigelijk bartien der vaten, maar in het verminderen
van eenen, tot inflandhouding des levens , noodzakelijken
prikkel gezocht te hebben. IIet vooroordeel , dat meer
aan de voorjaarsvorst toefchrijft, dan aan de aanhoudende
winterkoude, wordt krachtig beftreden, en ook niet veel
waarfchijnlijkheid opgemerkt, dat daarom juist de winter
van 1822 zoo nadeelig werkte, omdat dezelve door een'
droogen zomer was voorafgegaan, waarin de groeikracht
der planten reeds veel geleden had. Hoe krachtiger en
f<erker de planten zijn, des te beter zijn zij tegen de
koude beland , en daarom is ook het verplanten in het
najaar, wanneer er een koude winter op volgt , zelden
zonder nadeelige gevolgen. — Eene lijst van Nederlandfche Infekten van den Heer N. A N S LIJN, en van niet
gelede ongewervelde dieren van den Heer w. P. VAN
D E N E N D E, ter nadere aanvulling der Nederlandfche
Fauna, belluit dit Stuk der Verhandelingen.

Onderrigting voor hen, welke door het magnetisch Som
hunne reeds lang verlorene gezondheid-nambulis
venfchen te herkragen of de onbekende oorzaken hun
ijke kwijning wenfchen te keren kennen, en-nerzikl
indien het mogelijk is, te doen ophouden , door P. j.
VAN W n G E NI N G It , Operateur, Heel- en I7roedmeester te Rotterdam. Te Rotterdam ,bij T. J. Wijn hoven Hendrilcfen. 1 829. In gr. 8vo. 28 Bl. f: - 3 0.

11)

eze titel is lang, Lezers ! en echter zegt ons de
Schrijver : „ Men zal in dit kleine Stukje misfchien nog
BOEKBESCJI. 1829. NO. 7.
X
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iets meer vinden dan men verwacht en de titel beloofde."
Ja, zeker vindt tien er vat anders in , dan men zou
verwachten ; of het echter meer zij , dan de breedfprakige
titel belooft , durven wij niet zeggen.
Inderdaad, zoo de Heer V A N WA G E N I N GE zijne
zaak belagchelijk en tevens verdacht had willen maken,
zou hij daartoe geen beter middel hebben kunnen bezien, dan deze brochure. Wij durven dus gerust de lezing van dit boeksken aanbevelen; want kwaad zal het,
gelooven wij, niet doen.
Wil intusfchen de een of ander liever zijn geld in den
zak houden , en van ons flechts een kort verlag bekomen van hetgeen deze bladen behelzen , wij willen hier
om de curioftteit van het ding , wel voldoen. Zoo-an,
komt de onderrigting van den Rotterdamfchen Operateur
veelligt nog in meerdere handen , en elk doe er zijn voor
mede!
-del
Men wete dan , dat in dit boekje geenszins het mag
als geneesmiddel wordt opgegeven : wie toch kan-netifr
ook eiken dag vaceren , om zich te laten betlrijken ?
Och neen, lieve menfchen ! gij kunt uw dagelijksch werk
blijven verrigten. Twee dingen zijn flechts noodig. Gij
zijt ziek; uw Arts kan u niet helpen. Welnu ! twee dingen, zeg ik, zijn noodig. Voor het eerf e durf ik inftaan. Hebt gij eene ílaapmuts ? VAN WAG ENINGE
twijfelt er niet aan; ieder mensch draagt er een (bl. io).
Welnu, pak haar, na die eenigen tijd op gehad te hebben , eigenhandig in zijde of taf , doe haar in eene doos ,
en zend haar, franco aan huis , naar Rotterdam. En nu
het tweede ? .... Ja , het tweede weet ik niet, of gij wel
hebben zult. Het is een goed geloof , niet in het Magnetismus in het algemeen , maar in zekere Jufvrouw S T E FF E N s , die voor het algemeene welzijn So nnambuie is ,
Ilaapmutfen beruikt, en geneesmiddelen naar de mutfen
inrigt. Ik vergat nog een derde vereischte ; het zijn eenige drieguldens. En nu -- hebt gij dit alles'? Ik wensch
er u geluk mede: zoo het flechts mogelijk is , uwe kwal
zal genezen zijn.
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Wilt gij er nog meer van weten , Lezers `i' Hoort dan
den man zelven :
„ Mejufvronw C. M. M . S T E F F E NS, geboren
„ B r E ME R , thans omtrent 5e jaren oud , die in haren
gewonen wakenden flaatgeene de zrzinfe genees- of kruidkundige kennis heeft , is nogtans in den toeland van
„ Mugnetifche Clairvoyance, daarmede op Bene verwon„ deringswaardige en onbegrijpelijke wijze , reeds fc tiert
Io jaren bedeeld, waardoor zij zich in Raat get'ield
„ zag , zich zelve van een kankerachtig gebrek der Baar„ moeder te genezen."
„ Eene n^cht7;zuts moet het zijn." Waarom geene nacht br... ?! „ Omdat de Somnambule zulks verkieslijk vindt."
Maar, onder anderen, ook „ omdat het hoofd het meest
„ geifoleerde deel is , en het minst in aanraking komt
„ niet andere ligchaamsdeelen van bijílapende perfonen."
„ Vele der door ons gebezigd wordende middelen zijn
„ reeds lang uit de mode."
„ Bij elke verzending ter Examinatie moet liet geld
„ daarvoor mede worden gezonden ; zonder welke voor„ zorg die onnagezien (taan blijft."
„ Ook den Apotheker moeten de medicijnen dadelijk
„ bij de aflevering worden voldaan , en geen crediet of
rekeningen op tied worden er gegeven."
„ IIet Jluinimum voor elke Examinatie is f 3 - met
„ voorbehouding (daarenboven) dit naar gelang van perfonen
„ en omflandigheden , te wijzigen." (Hoe onbaatzuchtig!)
Geen mededoogen (wegens armoede) wordt er door den
Heer VAN WAGE N INGE verleend, dewijl men hem
daarmede „ onophoudelijk vermoeit, zonder te toonen, ook
„ iets voor het Magnetisch Somnambulismus , en dat nog
wel *.ot eigen vel—zijn, van harte te willen opofferen."
„Ik wil nog doen opmerken dat deze geneeswijze niet
„ gefchikt is voor behoeftige of in bekrompene omflan„ digheden zich bevindende perfonen , — dit is nu wel
„ ongelukkig , maar toch waar." (Natuurlijk! want van
zulken is niet te halen.) „ Het kan," zegt VAN w AG E N I N G F' , „ niet zonder Plutus - gaven (geld) gefchieX 2
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„ den. Doch ," voegt zijn Ed. er zeer naïf nevens, „ dit
„ kan de waarde van dit middel niet wegnemen , integen„ deel krijgt het daardoor welligt bij les geus du ton,
„ meer aanzien , en ílaat het hierin gelijk met de Badkuuren te Aken en Scheveningen!" (Dit fchijnt ons niet
die oudmodifche geneesmiddelen niet zeer gelukkig te
flrooken ! )
„ Is het geen zedelijke moord, wanneer men door
„ mond of pen , ongelukkige lijders , waarvoor de gewone beperkte geneeskunst geene hulp , geene redding
„ meer weet , een middel onthoudt of ontraadt, hetwelk
„ door grenzenloos ziels- en ongekend natuurvermogen
„ werkt ," enz. en dat (mogt de Schrijver er nog wel bij
hebben) zoo lucratief is in de handen van den-gevod
Kwakzalver.
„ Van den hoogflen en vooinaamflen Medicus tot den
laagflen en gering[ien medicaster, is het geld de fpringn
en drijfveer hunner handelingen ; want Point d'argent ,
point de fuisfes; point d'argent, point de partifans
ni traitement! En te refit, het geld is wel waardig
„ dat men er zich eenige moeite voor geeft. — Heeft het
geld nu zulk eenen magtigen invloed, en kan men er
„ zoo veel voor en door gedaan krijgen , dan vordert
„ ooi:, het welbegrepen belang van eiken mensch , dat hij
„ moeite zal doen om dezen magtigen hefboom meester te
worden." (Ei, ei !) „ Daar er zoo veel voor geld gedaan
wordt
dat Jlecht is, zou het dan niet geoorloofd zijn,
„
een weldadig vermogen tot we/doen bezigde,
men
„ dat
zich
zelven daarvoor eene belooning verzekerde,
en men
„ die de gewone menfchelijke ondankbaarheid maar al te
„ vaak vergeten zoude , om zijn beftaan en dat der zij„ nen daarmede te onderhouden en te verbeteren ?" Wel,
Mijnheer V A N W A G EN I N G E, daar komt het geldaapje bij u leelijk uit de mouw fpringen !
Volgt nog eene fchandelijke toefpeling , of vergelijking van
zich en zijns gelijken , zelfs bij Hem, „ die, tot loon zijner
verdienflen en weldaden ,uit loutere dankbaarheid , maar
ook voornamelijk daarom , dat Hij de waarheid leerde
en openlijk bekend maakte, het kruishorit verwierf."
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Dit alles gcfchiedt in de negentiende eeuw , in een verlicht land, en wordt openlijk gedrukt in eene flad, die
toch ook een Geneeskundig Befluur van Toevoorzigt heeft!
Wij verklaren er niets van te begrijpen. Hoe kan de
Heer VAN W A G E N I N G E, die ons dan nu eens bitter
is uit de hand gevallen , zich beroepen op zijne bevoegd
om inwendige geneeskundige praktijk uit te oefe--heid,
nen, als zijnde geëxamineerd als Heelmeester ten platten
lande ? Hij praktifeert immers te Rotterdam ?
Doch , genoeg hiervan. Het wordt tijd , dat deze ver
kracht worden bef reden. Het Magnetis--kerdhnmt
mus zelve verdient, als natuurverfchijnfel, een ernftig onderzoek van praktifche Geneesheeren en kundige Natuurkenners. In de handen van diegenen, waarin het nu berust , kan er nooit iets goeds van komen, wat er dan
ook van zijn moge.
Wachter! wat is er van den nacht? De dageraad komt;
maar het is nog nacht.

Europa's Toekomst, door den Schrijver van de Revue politique
de CEurope en 18z5. Uit het Fransch vertaald. Te
Brusfel, b ij Brest van Kempen. 1828. In gr. 8vo. 319
Bi. f3-:
een tijd -- en die tijd is nog niet verre van ons =
Jtoenr'was
de toeftand van ons Rijk aan het oog des blijden aan
een heerlijk uitzigt in de toekomst vertoonde. De-fchouwers
eendragt niet alleen in het Noorden herfleld, maar ook in
het Zuiden des Rijks; de harten der Bel
zoo 't fcheen,
door 's Konings onvermoeide werkzaamheid, wijsheid, alge
genaakbaarheid en minzaamheid, gewonnen ; ons land-men
door inboorlingen en vreemden, als het juweel van Europa,
het voorbeeld eener Conftitutionele Regering en van eene
ware burgerlijke en godsdienftige vrijheid, geroemd; de treken
der ultramontaanfche Geestelijkheid, dieF gezworene en fe.
dert 1815 verklaarde vijandin der Grondwet, doorzien en
te leur gefield; de grond gelegd tot een verbeterd onderwijs,
waardoor, bij de aanfiaande bedienaars van den Roontfchen
eerdienst in Be bgii , eindelijk eens de fporen van Spanes
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langdurige heerfchappij zouden verdwijnen, en dus ook de

Roomfchen eindelijk eens eene Nederlandfche kerk zouden
hebben; allerwegen ontluikende welvaart, althans in het Zuiden (het Noorden getroostte zich zijnen flill'and, en weet
dien althans niet aan den Koning) ; onze Vorst zoo algemeen
geëerbiedigd, dat Koningrijken in de Oude en Gemeenebesten
in de Nieuwe Wereld hem tot fcheidsman verkozen : ziet
daar het tafereel, dat Nederland ons bood, nog in den aanvang van t828!

En, gelijk het licht door het afílekende bruin nog verhoogd
wordt, zoo prijkte ons Vaderland nog in helderder glans door
het contrast niet het naburige Frankrijk. Dáár zat, in een
driemanfchap , dat tegen de regten der Natie , gelijk tegen
die der Gallicaanfche kerk en tegen de onzijdige handhaving
der vrijheid van eerdienst, had zamengezworen , huichelarij ,
Jezuitismus en bureaucratie vereenigd op eenen trotfchen zetel ,
die de Natie van den troon affcheidde. Algemeene misnoegd
verachting eener ingedrongene Volksvertegenwoordi--heid,n
ging; Rome, volgens zijne natuur in verbond met flavernij
van gedachten en bekrimping van onderwijs: ziet daar een
beeld van Frankrijk! — Engeland genoot, onder C A NN I N G's vrienden , die bij mindere talenten nogtans deszelfs
welwillende flaatkunde toegedaan waren , nog de algemeene
achting der vrijheidsvrienden, en gold voor het Palladium
der liberaliteit, in Europa.
Het was deze flaat van zaken — want dezelve behoort
reeds tot het gebied der Ge/chiedenis — die de pen des Schrijvers van Europa's Toekomst bezielde. Franschman of ZuidNederlander — wij weten het niet — behoort hij althans tot
de fterkile en meest onbepaalde voorflanders van de zoogenaamde liberale gevolens; doch hij fond nog in het, thans,
zoo 't fchijnt , reeds verouderde , denkbeeld , dat, een opgeklaard onderwijs , dat het affchudden der kluisters van monnikenopvoeding en der beginfelen van GREG OR I U S VII ,
dat het vervangen van monnikenlatijn door klasfieke geleerdheid mede tot het Liberalismus behoorden. Diep verontwaardigd over het zoogenaamde heilige verbond der Koningen,
waarbij zij den heiligen naam van den Godsdienst tot dek
bezigden, voert hij eene wel eens tot uiterften verval--mantel
lende taal tegen de Koningen, vooral die van het Zuiden van
Europa, en tegen de Room/che Geestelijkheid, wier invloed
hij te hoog, namelijk reeds uit de tijden van JULI A NU s, op-
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haalt, toen de Hierarchij nog onderling verdeeld , en niet ge
georganifeerd was. Maar hetgeen hij van Romes-noegzam
ontwerpen en flaatkunde (nooit veranderd door de omftandig
heden , maar die alle tot haar doel bezigende) zegt, verdient
de hoogfile opmerking en behartiging: „Europa is het even,, beeld van Spanje. Het bevat eene befchaafde bevolking ,
en eene grootere barbaarfche bevolking. Rome maakt zich
„ van de laatfile meester, verkneedt ze, bezielt ze, onder
ze, om haar te eenigen dage tegen het befchaafde ge--,rigt
„ deelte aan te voeren. En men geloove niet, dat liet voor
deszelfs zegepraal noodig zij , dit gedeelte te eenemaal te
„ verdelgen ; het behoeft flecihts de uitllekende verhevenhe„ den van dit befchaafde gedeelte te knotten. Indien Rome
„ eenige duizend keurlingen deed verdwijnen in elk rijk, waar
„ het zich bedreigd ziet, zou al het overige tot ílaaffche en
„ zwijgende werkeloosheid gedoemd zijn. De troon der Paus„ fen is op hetzelfde marmer opgerigt , waarop de troon der
„ TIBERIUSSEN rustte."
Omtrent het 1laatkundigé gaat onze Schrijver in zijnen afkeer
voor onbepaalde Monarchijen zoo verre, dat hij min of meer
overhelt tot de Republikeinfche Regering; hoewel eene heilboze ondervinding ons geleerd heeft, dat de groote Staten
van Europa voor dien Regeringsvorm niet gefchikt zijn , wel..
ke voor hen flechts de voetbank is tot eene militaire dwingelandij. Nogtans geeft hij de voorkeur aan de conflitutionele
Monarchij , en erkent daaronder (nog in 1827) Engeland
en Nederland als Modellen. Hooren wij dezen warmen Liberaal. BI. e. ,, De Koningen . die het meet met de bei
„ fchaving ééne lijn trekken, zijn de Voruten uit liet (luis
„ van Oranje. De twee meest vrije, en meest edelaardig be„ íluurde'Koningrijken, Engeland en de Nederlanden, hadden
„ of hebben Vonten uit het Huis van Oranje tot hunne Konin„ gen. Het was onder hunne grootmoedige Regering, dat de
„ vrije Europe/die inilellingen den gang hebben genomen , die
zich tegenwoordig over alle volken uitfirekt. Ook is het naar
„ die twee begunstigde Koningrijken, dat de Volken van Eu.
ropa hunne blikken wenden, alsof zij dáár een voorbeeld
van Regering wilden zoeken, of wel van derwaarts de
flaatkundige weldaden hoopten deelachtig te worden, wel
overige Koningen hun ontzeggen. (BI. 216.) Het-„ked
„ flaatsbegrip der Vortlen van het I-Iuis van Oranje is , de
„ aan hunne wetten onderworpene Volken gelukkig te ma-
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„ ken, zich van de andere Koningen te onderfcheiden door
de regtvaardigheid en de verdraagzaamheid van hun be„ íluur, en de floffelijke krachten , die aan hun Rijk mogten
„ ontbreken, door de zedelijke kracht van hunne Regering te
„ doen vervangen. (BI. s24.) Men zal de Nederlanders, te„ genwoordig onder liet fchild van eene vrijheidademende
Grondwet, on onder de Regering van eenen Koning, die
„ de befcherming der wetten door zijne perfoonlijke deugden
„ waarborgt, datzelfde Koningfchap zien liefhebben, dat hen
„ zoo zeer tegen de borst flier, doch hen thans eene vrijheid
„ doet bezitten , welke zij nooit genoten onder de meest republikeinfche Regeringsvormen. (BI. 282.) Geene Gefchiedenis
„ levert ons eenen Koning op , die geregeerd hebbe gelijk de
Koning der Nederlanden, ten ware het as A R C U s A U rz r.„ LI US zij. Het is den Koningen zoo gewoon, uit de hoog
te neder te zien en zich van alle gemeenfchap te onthon--„
„ den, dat de Gefchiedenis den edelgezinden Vorst, die zich
„ in onmiddellijke aanraking Relt met zijne Volken , als een
bijzonder verfchijnfel aanteekent.”
„ Wanneer men Europa wil leeren kennen , moet men in„ zonderheid íliluiaan bij den aanzienlijken rang, welken het
Koningrijk der Nederlanden tegenwoordig in de (laatkundige
„ wereld bekleedt Deszelfs zedelijke kracht is veel meer op„ merkenswaardig te achten , dan de Jloffeljke kracht der an„ dere Heerfchappijen. Het is een Koningfchap, in het hart
van Europa als het ware ten voorbeeld geteld, te midden
van die despotieke Regeringen , die den toon geven , of
„ willen geven. Deszelfs vermaardheid werkt op alle Vol„ ken , en meer regtflreeks op Frankrijk, en het heeft eenen
„ onberekenbaren invloed op de hedendaagfche raadflagen van
„ Europa. De Nederlanden zijn de eenige Staat van Europa,
„ die behoed is voor de twee plagen, welke alle Staten ver
woesten; het priesterlijke juk en het aristokratifche juk:-„
„ want de andere Staten zijn onder het eene of onder het
„ andere gekromd , of onder beide te gelijk."
Ziet daar de taal van eenen bij uitflek op de vrijheid kitteloorigen — hetzij Franschman, hetzij bewoner van Belgi!:
want uit de pen van eenen Hollander is dit werk niet gevloeid. Hij voorfpelt aan de Volken, onder het Huis van Oranje flaande , een volkomen geluk. Wat is dan nu de reden,
dat tegenwoordig de flaat van zaken zoo geheel veranderd
heet? Waarom moet thans alles in ons Koningrijk verkeerd,
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verdrukkend , f}rijdig met de Grondwet en de Regten des
Volks heeten ? Waarom ? De reden is zeer eenvoudig. Het
is de verandering van zaken in Frankrijk.
De Natie heeft dáár, door eerre wettige verkiezing , nieuwe vertegenwoordigers in de Kamer der Afgevaardigden doen
verfchijnen, tegen welke het ministeriéle driemanfchap niet
beftand was. Derhalve heeft ook de met hetzelve ten naauwfte verbondene ,Congregatie het onderfpit moeten delven. Ver
Jezuiten, aan welke het onderwijs ontzegd was,-fcheidn
hebben Frankrijk moeten verlaten. Deze hebben zich gedeeltelijk naar Zwitferland begeven; anderen zijn op het eiland Guernfey afgewezen. Wat lag hun nu nader dan Neder
zijn ook wel maatregelen tegen deze verderfelijke-land?Hier
Orde genomen ; maar zij telt hier te lande, vooral in België ,
waar de Geestelijkheid nog zoo veel magt oefent , talrijke
vrienden. Herwaarts dus begaven zij zich , en hier is hun
een meesterfluk van fiaatkunde, hunner bloeijendlte tijden
waardig , gelukt. De zoogenaamde liberale of vrijdenkende
partij in België, die altijd nog hunkert naar Frankrijk, maar
onder het Ministerie van vi L Lk LE door deszelfs f}aatkundige beginfelen daarvan werd afgefchrikt, wenschte thans,
en wegens de taal, en wegens de denkwijze en zeden harer
hoofden en toongevers , die meer met de Fran/the dan met de
Hollandfche overeenkomen, hereeniging met dat Rijk. Zij waren
daarenboven door eenige onvoorzigtige vervolgingen in regten
verbitterd. Met dezen nu hebben zich de Jezuiten , de Congregationisten verbonden; en het is volflrekt geen bewijs
tegen dit verbond , dat onder de tegenwoordige misnoegden
zich zoo wel hoofden der priesterpartij, als bekende Janfenisten bevinden. Meermalen hebben eer- of wraakzucht of
ftaatkundige dweeperij alle bedenkingen doen zwijgen, en de
bitterfee vijanden in fchijn met elkander verzoend, of ook
lieden van geheel tegenilrijdige denkwijzen ééne lijn doen trekken. Men denke fechts aan cONDORCET en ROBESPIERRE, aan VONCK en VAN DERaiEERSCF, in verbond neet
VAN DER NOOT en VAN EUPEN, aan de liberale partij
in Frankrij k (1822) met V I L L É LE tegen het Ministerie van
R IC Ii E L I E U zamengezworen. Men geeft elkander wederzijds
prijs hetgeen ieder het dierbaarst moest wezen, even als het
tweede Driemanfchap te Rome, toen het den Staat onder zich
brengen wilde. De pleitdo- liberaal laat den Jezuit het onderw ijs over, mits deze (hoewel hij dit natuurlijk niet doe
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dan niet de refervatio nnentalis) medefchreeuwe om vrijheid
van drukpers. Allen vereenigen zich van harte in het eifchen
der zninisteriéle verantwoordelijkheid aan de Natie; dat is ,
om den Koning tot een' ftrooman te maken, en daarentegen
ecre onbepaalde Magt in handen der Staten- Generaal te ilel.
len. — Zou de Natie daarbij zoo veel gelukkiger zijn? Wij
twijfelen zeer daaraan; videatur het lange Parlement in Engeland, en de Nationale Conventie in Frankrijk. Wij fpreken
natuurlijk niet van de tegenwoordige leden der Wetgevende
Vergadering; maar wie Raat ons borg voor hunne opvolgers?
Ook komt Hechts de zaak, al ware het dan ook zonder misbruik, in aanmerking; want zoo het Koninklijke Prerogatief,
waartoe bij ons niet de ontbinding der tweede Kamer behoort , nu oo nog door de afhankelijkheid der Ministers van
de Staten befnoeid wordt, zoo is toch wel het evenwigt der
Magten verbroken.
Maar bleef dit alles nu bij befpiegeling, bij vreedzame dis.
cusfn in de Hooge Vergaderingen of ook in de dagbladen ,
zoo zou men deze belangflelling des Volks in de behandeling
van flaatzaken meer als een goed micfchien , dan als een
nadeel mogen befchouwen. Maar wie de woedende Artikels
in den Courrief des Pays -Bas, die zich den fhni du People
van MARKT ten voorbeelde fchijnt te hebben gefield, en in
zoo vele andere Belgifche dagbladen leest, bij welke de gloeijende haat tegen Holland en Protestantismus alle palen van
welvoegelijkheid overfchrijdt; wie op de menigte Verzoek
blijkbaar afkomfi:ig uit den koker der Geestelijk -fchritenl,
waartoe men alle de listen en middelen van overreding-heid,n
wel zal hebben weten te bezigen, die de opleggers van kerkelijke straffen en uitdeelers der abfoltitie zoo zeer te hunner
befchikking hebben; wie op de gisting in België let , die
zich zelfs in feitelijkheden geuit heeft, — die kan niet anders dan huiveren voor de gevolgen. Dit is althans zeker :
het geluk der eendragt in Nederland, de band der onderlinge
vereeniging , die hetzelve zoo vriendelijk begon zamen te
fnoeren, het vooruitzigt op vorderingen in godsdierflige ver lichting bij de deerlijk verwaarloosde Roomfchen , — dit alles
is, zoo niet verdwenen , toch voor jaren achteruit gezet. En
waarom dit? Omdat eenige dagbladfchrijvers meenen beleedigd te zijn , en zich op den Minister van Justitie willen
wreken! De Hemel geve, dat deze wraak aan Nederland niet
duur te haan kome ! In 't geheel is Europa's toefland federt
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het uitkomen van het werk, 't welk Europa's toekomst voor_
fpellen moest, op eene wijze veranderd, welke die Schrijver wel
niet vermoed zal hebben (alles echter Hechts in een groot jaar).
In Portugal, waar, volgens hem, (bl. 3tr) de vrije inftellingen , even als alle de andere , zich onder de befchermende
hoede bevonden der Europe/eke meening, heeft die meening niets
kunnen baten; de Conflitutie, door Engeland verlaten, is
door den meineedigen verrader MIGUEL, die haar eerstbezworen had , met den voet getreden, en in het bloed der edelfle
burgers gefmoord, terwijl duizende anderen in de kerkers ver
Ministerie WELLINGT ON , met den beul zijns-finachte.H
Volks, M s G U EL, bevriend, kiest openlijk partij voor hem
tegen de getrouwe onderdanen van Koningin BIARIA, en,
om aan Turkije krachtdadige hulp tegen Rusland te kunnen
verleenen, offert het de geheele binnenlandfche flaatkunde
op, en zet alle posten ook voor Roomschgezinden open;
iets, 't 'welk de onderlinge eendragt, in plaats van die te
vestigen, veeleer dreigt te verwijderen.
Wij doen hulde aan de welmeenende bedoelingen des Schrijvers van Europa's Toekomst; maar wij gelooven niet, dat hij
het oogmerk, met welks vermelding hij zijn werk befluit,
heeft bereikt: de Molken te behoeden voor de verbijstering der
Koningen , en de Koningen te behoeden voor het opbruifen der
Volken. Wanneer wij zien , wat er al in Europa gebeurt, hoe
de edellte mannen voor hunne edele oogmerken en onvermoeide pogingen tot 's Volks welzijn Hechts ondank inoog.
íten , in de negentiende Eeuw zoo goed als vroeger, dan
worden wij gedrongen te zeggen : De volmaakbaarheid des
snenschdoms is toch een fchoone — droom.

Nieuwe Leerwijze, om vreemde Talen, volgens den gang der
natuur , werktuigel k aan te leeren. Door G. H. R 0 G GEN,
Onderwijzer en Kostfchoolhouder te 's Gravenhage. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Jun. 1829. In gr. 8vo.59Bl.f:-75.
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weemoed zetten wij ons tot de beoordeeling van dit
]
werkje ; niet omdat de inhoud van hetzelve fchadelijk kan
worden aan de voortdurende verbetering van het fchoolonderwijs, want daartoe is het te weinig beteekenend; niet omdat
er de wensch in voorkomt, „ dat allen, wier taak het is
„ vreemde talen te onderwijzen , die leerwijze volgden ,
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„ welke het meest met den gang der natuur overeenflemt,
opdat het onderwijs in ons vaderland, ook in dat opzigt,
„ een' gelijken tred houde met datgene, hetwelk in het naburig
„ Frankrijk federt eenige jaren eenen aanvang genomen heeft,
en met een gelukkig gevolg voortgezet wordt," (bladz. i9.)
want die wensch is te ongegrond , te weinig vereerend voor
ons vaderland, dan dat onze landgenooten dien met den
Schrijver zouden voeden ; niet omdat de flijl en taal van dit
boeksken Plecht en vol onnaauwkeurigheden zijn, (men zie
op bladz. 2g. het is dus klaarblijkelijk enz., de noot van
bladz. 46, bladz. 52. die men door eigen enz., bladz. 53.
dezelve in zoo verre te ver/laan gelijk enz. , bladz. 56. ver
bijgevolg hoogst onaangenaam enz.) want dit heeft-drietgn
het gemeen niet vele andere werkjes, die onbekookt in de
wereld gezonden worden ; niet , eindelijk , omdat het des
Schrijvers onwetendheid verraadt aangaande de eerfle gronden
eener gezonde opvoedkunde en van een doelmatig onderwijs,
want er zijn helaas ! meer fchoolonderwijzers, welke dien
naam dragen, zonder de hoedanigaeden te bezitten, welke
denzelven regtvaardigen; — maar omdat dit prulfchriftje den
naam voert, en den fland op den titel aanwast, van eenen
Onderwijzer en hostfchool houder te 's Graven/lage, de clad,
welke zich niet anders moest voordoen , dan als de zetel
eener echte, en op den gelegden grondflag voortgaande, ver
onderwijs , eener waarlijk vaderlandfche denk--betringvah
wijze op dit fluk, en eener gematigde befchouwing en grondige waardering van alles , wat onze naburen in de onderwijs- en opvoedkunde veranderen, verbeteren of verergeren.
Het is deze droevige bijzonderheid , welke het onderhavige
ftukje eene openlijke vermelding waardig maakt, waardoor
men moet trachten te verhoeden , dat de vreemdelingen ons
befpotten, als werden de ondoordachte en valfche redeneringen en denkbeelden van den Heer ROGGEN min of meer
-

algemeen beaamd in het land, in welks refidentie zijn boek
-jevrfcbnis.
In het Voorberigt wordt gemeld, dat deze zoogenoemde
nieuwe leerwijze die is van den Heer LA STEYRIE te Parijs;
dat de Heer R 0 G GE N haar beproefd heeft , „ met dat ge„ lukkig gevolg, dat zijne leerlingen in weinige weken meer
vorderingen in het werktuigelijk aanleeren der vreemde
„ talen maakten, dan volgens de gewone leerwijze in ver.
fcheidene maanden; dat dit hein deed befluiten, zijne
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„ denkbeelden over dezelve, mitsgaders den gang der oefe„ ningen, bij de nieuwe leerwijze te volgen, in het licht
„ te geven;" eindelijk, dat deze niet moet befchouwd wore
den als een uitvloeifel van die des Heeren JA CO TO T. Deze
laatfle verzekering wordt gelogenflraft door de eerfle en vijf
oefening: de eerfle toch is, zonder eenige de minfle ver -de
ook de eerfte van den Heer JA COT OT (zie het-anderig,
werk van dezen, Langue maternelle, p. i.); terwijl de vijfde, (bladz. 32) die de Heer ROGGEN de meest gefchikte
noemt (bladz. 34) en breedvoeriger dan de andere behandelt,
de kern en pit is van de leerwijze van den Heer JA COT OT,
blijkens diens aangehaald boekje, bladz. 30, 3, 89 en elders; en wij moeten ons hier verwonderen over de onvoorzigtigheid van den Heer R 0 G G E N , die juist dezelfde zin
een voorbeeld doet dienen , als de Heer JA COT 0 T.-fnedto
Het is de eerfle van Télémaque : „ Calypfo ne pouvoit fe confoler du départ d'Ulysfe," die de Heer R 0 G GEN in deze en
foortgelijke zinfneden wil veranderd hebben : „ anon père ne
„ pouroit fe confoler de la mort de fon frère ," (bladz. 32) en
de Heer JA COT 0 T onder anderen aldus : „ Philoctète ne pou„ volt fe confoler d'avoir dévoilé le fecret de la mort du grand
licide l, (p. 30). „ L'ambitieux ne peut /e confoler de la
perte de fes titres" (p. 53).
Het denkbeeld, dat aanleiding fchijnt gegeven te hebben
tot de zamenfielling van dit werkje, komt hierop neder:
„ Men moet de taal eerst werktuigelijk aanleeren, om daarna
dezelve volgens de regels der kunst zuiver te leéren fchrii„ ven," (bl. 15) hetwelk een bekend en reeds veelbefproken
gevoelen is*, tegen hetwelk, onder andere bedenkingen, ook
de volgende kan gemaakt worden: Eene vreemde taal laat
zich niet op eene fchool zoo aanleeren , als de moedertaal ,
in de eerfee jaren , aangeleerd wordt, al ware het alleen om
deze reden, dat het niet mogelijk is, op de fchool dezelfde
zaken zoo vele duizende malen te herhalen , als zulks in het
dagelijkfche leven gefchiedt. Een kind hoort, in de vier
eerfle levensjaren, meer de namen uitfpreken van tafel , vuur,
licht, enz. dan het die in acht jaren in de fchoolkanhooren;
daarom kan het fchoolonderwijs niet gelijk gefield worden
met de toevallige manier van aanleeren , welke het dagelijkfche leven aanbiedt. Hoe kan men vooronderílellen, dat de
fchool , in welke vele leerlingen gezamenlijk , Hechts nweini e
uren van den dag, aan den band der vreemde taal onder-

310

G. 11. ROGGEN

worpen zijn, — de fchool, in welke lectuur, gefprek en
onderwijs, op zijn fchoonst genomen, flechts een zeer klein
gedeelte der aan te leerene vreemde taal kan doen kennen, —
de fchool, die uit haren aard zelve zoo vele hindernisfen,
juist aan deze zoogenoemde nieuwe leerwijze , in den weg
legt, (als b. v. de onkunde der pas aangekomene leerlingen,
de gebrekkige kennis en ontoereikende oefening van vele
onderwijzers enz.) dat die fchool, zeggen wij , naar denzelfden maatstaf kan beoordeeld en moet ingerigt worden , naar
welken het dagelijkfche leven zijn onderwijs inrigt, zonder
orde of overleg , maar geholpen door alles , wat den leerling
van den morgen tot den avond omringt ? Hier toch , in dat
dagelijkfche leven, gaat het onderwijs onafgebroken voort ,
door nieuwspapieren , uithangborden , Iuide aankondigingen
van omroepers , uitventers van koopwaren enz. enz. Zonde
dit duizendvoudig onderwijs ten leiddraad kunnen dienen voor
eene fchool, welker middelen zoo beperkt zijn?
Doch wij trekken niet te velde tegen den Heer LAS TRYit r E en anderen , die dit Itelfel, en foortgelijke , mogen op.
geworpen en verdedigd hebben, omdat er in de denkbeelden
van dezen veel goeds gelegen is, dat met meer breedvoerig
verdient behandeld te worden, dan het kort beflek ons-heid
hier toelaat. Wij moeten ons bepalen tot het eigenaardige
van het boekje van den Heer R o G GEN, hetwelk in de vijf
oefeningen, die de leerwijze bevat, (bladz. .a) zal moeten
gezocht worden, hoewel wij niets nieuws in dezelve ontwaren; immers zijn bij zulke onderwijzers, die, niet handelende
als automaten, de oefeningen weten af te wisfelen naar de
behoeften hunner leerlingen en de gelegenheden hunner fchool,
deze federt lang in gebruik; ja zelfs beslaan er nog vele
foortgelijke oefeningen, die men met geringe moeite konde
doen drukken en uitgeven, onder den naam van nieuwe ,
nieuwere, nieuwjle, allernieuwjle leerwijze. De eerfie en
lout/Ic der vijf onderhavige oefeningen hebben wij reeds doen
kennen , als geheel van J AC 0 T 0 T ontleend ; de tweede
eischt, dat de leerling „ flechts woord voor woord letter„ lijk vertale, zonder zich te bekreunen, of de letterlijke
„ overzetting des woords wel , met betrekking tot de plaats
waar het Raat, goed is" (bl. 25); terwijl hij, volgens de
derde, ,,.eiken volzin zoo moet vertalen , dat zij eenen goeden zin in de moedertaal oplevert" (bl. 29). De vierde
is het omgekeerde der tweede en derde: „ De onderwijzer
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„ vraagt in de moedertaal naar de beteekenis van een woord
„ in eene vreemde taal, en de leerling beantwoordt zulks,
waarna de onderwijzer den geheelen volzin vraagt, welken
„ de leerling dan behoorlijk vertalen moet" (bl. Si ).
Men ziet, hoe weinigbeteekenend het eigendommelijke is
van dit gefchrift. Wat bovendien nog daartoe moet gebragt
worden: de kwade trouw van den Schrijver, als hij op boogen toon fpreekt over „ de gewone leerwijze op de fcholen
„ tot aanleering van vreemde talen," (bladz. 8) en dezelve
anders befchrijft, dan zij in de meeste fcholen werkelijk plaats
vindt; zijne verwaandheid en praalzucht , a's hij de wijs
kunsttermen , fubjectif, objectif, att9•ibi-t , noodeloos -geri,
zonder doel en verkeerdelijk aanwendt (bI. 15 en 16); dit
een en ander willen wij liever flilzwijgend voorbijgaan, om
ten Plotte nog iets te zeggen van „ de voordeelen , die deze
„ wijze van onderrigt boven de gewone vooruit heeft,"
hierin bellaande, „r) dat zij minder tijds vereischt, 2) min
kostbaar, 3) aangenamer is" (bladz. 5! en 52).
r) Twee jaren zijn, volgens deze leerwijze, toereikend,
om eene vreemde taal zoo aan te leeren , als het grootfile
gedeelte der natie hare moedertaal verftaat en (preekt; terwijl
men op de gewone wijze daaraan vijf of zes jaren befleedt
(bl. 53).
Wie zich door deze hoogdravende magtfpreuk niet laat ver
ontwaart ligtelijk, a) dat de taal van het groottle-blinde,
gedeelte der natie niet tot maatfiaf mag worden aangenomen
bij liet onderwijs, daar vele menfchen hunne moedertaal
zeer ílecht fpreken en verflaan, en bovendien deze uitdruk
te onbepaald is; b) dat de Schrijver zichzelven of an--king
deren bedriegt, wanneer hij „ den tijd tot het aanleeren eener
„ taal op de gewone wijze op vijf of zes jaren fielt" íb1.53).
J A C O TO T pleeg ook te fchimpen op la vieille maéthode , la
wéthode de fept ans, om daardoor de refultaten zijner ver
ontdekkingen des te fter'ker te doen afteken bij die-mend
van anderen; maar laat toch een Noord -Nederlandsch fchoolonderwijzer die kwakzalverij niet navolgen! Hij kan immers
niet onkundig zijn van de goede manier van onderwijzen,
thans vrij algemeen in onze provinciën ingevoerd; en zoude
hij dan laag genoeg wezen, om den arbeid zijner ambtge_
nooten in eenen kwaden reuk te willen brengen, en, ten
koste der waarheid, den zijnen te verheffen bij allen, die
aan zotte fnorkerijen een gewillig oor verleenen i' Wij weten
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zeer wel, dat een kind, met gezond verffand en goeden
Wil, in twee jaren tijds eene vreemde taal kan aanloeren,
en wel veel beter en grondiger , dan deze nieuwe leerwijze
durft beloven ; maar wij weten tevens , hoezeer jaren , vat.
baarheid en leerlust hierbij i n aanmerking komen , en dat het
juist daarom dwaasheid is , in liet algemeen , te zeggen :
volgens deze of gene leerwijze kan men, in dezen of dien bepaalden tijd, dit of dat loeren. Veel ware hier nog bij te
voegen; maar eene bepaalde ruimte verpligt ons over te gaan
tot de overweging van het tweede voordeel, namelijk:
a) De mindere kostbaarheid. Flier vinden wij ons zeer te
leur geleld ; want deze mindere kostbaarheid wordt Hechts
afgeleid uit den korteren tijd , dien het kind op de fchool
behoeft door te brengen. De Schrijver , die in geen gedeelte
van zijn boek fchrandere en kundige lezers zich voorgefteld
heeft, fchijnt hen hier opzettelijk om den tuin te willen
leiden , of liever als kinderen te behandelen , daar hij eenige
volzinnen aan het betoog toewijdt, dat twee fchooljaren minder geld kosten dan vijf of zes. Wij dachten, dat de Heer
ROGGEN onder deze rubriek middelen zonde aangewezen
hebben, om het onderwijs voor gegoede Elanden (want dat
voor behoeftigen is waarlijk in ons land al zeer toegankelijk)
nog goedkooper te maken, dan het thans is; en het doet
ons leed , zijn Ed. daarin niet beter geflaagd te zien , daar
de behoefte aan deze geldelijke verbetering van het onderwijs wel dringend moet gevoeld worden, zoo lang men in
de nieuwspapieren geene goedkoopere kostfcholen aangekondigd ziet, dan van f i6o of f ro kostgeld per annum!
Konde men het daarheen brengen, dat een deftig mans kind,
op eene goede kostfchool, ' wel gevoed, zedelijk en godsdienitig opgeleid en in alle talen en wetenfchappen grondig
onderwezen werd, zonder zijnen ouderen meer te kosten dan
een Palefrenier, dan ware eene meer wezenlijke bezuiniging
daarge(leld, dan de Heer R 0 O G EN nu nog uitgevonden heeft.
3) Over de meerdere aangenaamheid kunnen wij niet oor
maar wel kunnen wij verzekeren, dat de redenering,-deln;
van bl. 55 tot het einde, ons die niet aantoont noch doet
vermoeden. Potfierlijk is het verhaal van des Schrijvers bevinding, bij het aanleeren der Franfche taal: verbuigen, ver
vertalen, al dat dorre werk verveelde-voegn,alyfr
den fchranderen man verfchrikkelijk !
Hoe jammer, dat, in het Vorstelijk 's Gravenbage, zoo-
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veel dwaasheid en pedagogifchen onzin, door eenen Onder
ais iets wezenlijks, moest uit.-wijzernKostfchlud,
gekraamd worden

Ernj7ibe Defcr rtouwing en rieoorrdeeling van P. V REE DE'S PrOeve over de vrijheid des Zeehandels er; de waarde der Nationale Nijverheid, ten betonge van het misleidende en gevaarlijke van de daarin voorgedragene jlellirgen, door A. E Li N K
S T Rit K, J R. Commies bij de generale Directie der Ontvang flee. Te Delft en 4mfler daar, bij B. Bruins en T. B. Groebe. 182,0. Ia gr. Svo. 64. Bi. f: - 80.
jl.et ken niet misfen , of de Proeve van den Heer V RF E(zie onze Letteroefeningen, 18^_5. No. I) moest veelvuldige tegenfpraak ontmoeten, Ilet daarin voorgedragene flelfel
van aan- en affchrijving fchijnt aan zoo vele zwarigheden en
belemmeringen in de uitvoering onderhevig te zijn , dat dit
alleen heL reeds , zoo in onderlinge gefprekken, als in fchriftelijke beoordeelingen, van geenen gunfligen kant heeft doen
befch onwen , en het , door alle ruim denkende flaatsmannen
zoo aangeprezene , laisfez faire tilt onze inanciéle en cornmerciéle Administratie nog verder fchijnt te zullen verwijde
Dit is echter niet de zijde , van welke de Heer E LI N V--ren.
S TE R K dit flelfel heeft aangetast. Hij grijpt liet theoretifche
gedeelte aan , en zoekt de toonen : i. Dat de Heer V R E e D E ,
onder fchoonfch ijnende redenen en beloften , het verbodslelfel voorftaat, en geheel eenzijdig is tegen den handel. 2. Dat
hij Bene plaats van den Graaf VAN H O OR N DORP, over
Engeland, grootheid onder het mercantile flelfel, uit haar verband gerukt en dus in een verkeerd licht geplaatst heeft. 3.
Dat de Schrijver te onregte aan liet fabrijkwezen in Nederland
het regt van eerstgeboorse en de aanleiding tot fledenbouw
boven den koophandel toekent. (Wij hebben die zelfde aanmerking gemaakt in onze boven aangehaalde P ecenfie.) 4.
Dat hij zichzelven meermalen tegenfpreekt. 5. Dat het een
verkeerd begrip is, dat de inwendige nijverheid daarom meer
befcherming verdienen zou, omdat daaraan meer kapitalen
verbonden zijn, dan aan den zeehandel alleen. 6. Dat, met
de aanranding van den uren handel, eigenlijk de vrijheul
Zelve wordt aangerand , omdat men daardonr de ingezetenen
$Cr1 5B ESCH. 1829. NO. 7.Y
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11au hun ,natuurlijk refit berooft, om zoo voordeeiig in te koo.
pen , als hun mogelijk is , en zoo goed en deugdelijk , als
men de waren bekomen kan, hetzij van binnens-, hetzij van
buitenslands. Pit beginfel is toch wat te ruin gefield. Wordt
hetzelve gaaf aangenomen, dan vervallen alle befehermende
wetten, alle inkot,nende en uitgaande regten, als ftrijdig met
de vrijheid der burgers, en dus met cie Grondwet, die dezelve
waarborgt. Neen! va,' zijne natuurlijke regten moet ieder
burger in de Maatfchappij een gedeelte ten behoeve van het
alge!mieene welzijn afflaan ; en dit geldt ook hier. De Fleer
EL r NE STER K pasfe het eens zelf toe. Zou hij willen , dat
er op Engelfche of Duit/die lakens hoegenaamd geese regten
wierden betaald, en dus de bloeijende fabrijken van Verviers
en andere plaatfen ten hoogile beeadeeld ? Matige regten zijn
gewis noodzakelijk , en ook , in dCne bloeijenditen tijd onzes
zeehandels, als zoodanig erkend. Maar de fleer v k E E D E
wil de vrijheid des zeehandels tot aankomst en afaaart naar
buiten bepalen; zijn Tegenfchrijver ook tvvt het binnenlandfche
vertier. Dan , dit vraagiluk in liet midden gelaten , zoo is de
ligging van ons lard van dien aard, dat een .°orto Franco of
Entrepot met de meestmogelijke vrijheid toch fi ichts gedeeltelijk aan het oogmerk van herflelling des handels voldoen
kan. De koopman te Arnferdam, Rotterdam of zintireipen
ontvangt goederen uit Engeland, Amerika of uit de Kolonion ; hij mag die nu vrijelijk weder naar de Oostzee of Rusland afzenden , maar niet , langs den Rijn , naar Duitschland,
hetwelk to c .-. een zeer gewigtig en aloud débouché voor velerlei waren is ; ten min(le niet zonder vele formaliteiten.
Zonder dit bezwaar , hetwelk den buitenlandfchen handel veel.
zins aan banden legt, zouden wij eenige belemmering van
het binnenland/die vertier , ten behoeve van het toch zoo
belangrijke fabrijkwezen, niet onredelijk keuren. Gelijk de
lieer v It EED E ons voorkomt eenigzins eenzijdig te zijn ten
voordeele der nijverheid , zoo is de Heer ELI n K STE It K
zulks blijkbaar, en wel in geene kleine mate, voor den zeehandel in deszelfs ruimfle uitgebreidheid. Het is wel waar,
de bedenking heeft veel vóór zich , dat de fabrikeer , wan.
neer hij merkbaar begunftigd wordt , aan de ingezetenen dure
en flechte waar zal opdringen , althans geen prikkel tot ver
mededinging neer hebben ; maar dit kan alleen-betringdo
bij Image regten liet geval zijn , wanneer tevens de fmokkelhandel zich wel beijveren zal , daaruit voordeel te trekken.
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Lage regten zijn dus in alle opzitten voordeelig voor de fchatkist, voor den handel , ja voor den fabrikeur zelven, om zij
werkzaamheid en zucht tot verbetering zijner bewerking,-ne
]Wachinerie enz. aan te Svakkeren, zonder dat veel omfag of
, or•naaliteiten bij het onderzoek der goederen den handel belemmeren moeten. Maar het ware punt te vinden , waar die
regten den koopman niet drukken, en toch den werkzamen
fabrikeur,die met ziinen tijd medegaat, nog befchermen, waar
zij geene klagten van eene der beide of zelfs wel van beide
zijden doen opgaan , — dit is eene taak, bijna zoo moeijelijk
als den Steen der Wijzen te vinden !
De fleer ELI N K STER IC is , naar ons denkbeeld , wat te
bartstogtelijk in zijnen toon tegen den Heer V RE EDE. In eene
zaak van zuiver flaatshuishoudkundigen aard, waarin flechts
het welzijn van het Vaderland, geene bijoogmerken, naar het
ons voorkomt , den Schrijver zoo wel als den Tegenschrijver
kunnen bezield hebben, kan eene bedaarde wederlegging, zon
een' fcherpen toon , volkomen het doel bereiken. De-der
Heer VREE DE heeft ons vroeger, in een vriendelijk antwoord op onze Recente , gel'chreven , „ dat het hem eenig„ zins leed gedaan heeft, niet als volkomen onzijdig in het
belang van koophandel en fabrijken befchouwd te worden.
Indien," ging hij voort, „ mijne voormalige fabrijksbezig„ heden in Leyden daartoe eenigen grond konden geven , kan
„ ik hetzelve gaaf opruimen, daar ik eene vroegere carrière
„ aan de beurs van Amierdam heb doorgebragt, en getuige
„ ben geweest van den avonditond der ontzettende grootheid
tot welke de koophandel was opgeklommen, hetwelk mij
„ immer met een hoog belang voor denzelven vervulde, en
„ nimmer van mij wijken zal. Thans heb ik bij handel of
„ fabrijken geen het minfee belang." Daar dit zoo is, kan
het ftelfel van den Heer VR E EDE flechts de vrucht van
overtuiging zijn; en de harde uitdrukking zijns Tegenfchrijvers , die zijn veeljarig denken over dit onderwerp veeljarig
behsbt zijn wet zekere vooroordeelen en poging noemt, om alles
naar een eenmaal aangenomen d,vaalbegrip te voegen en te
wringen, is te onbillijker, daar de gevoelens der Staatshuis
dit punt nog zoo uiteenloopen. Hoewel wij-houdknigep
ook voluirekte vijanden van hooge regten en handelsbelemmeringen zijn, zet de t'zeorie van den Heer ELI NK STERK
toch ook de deur open tot overdrevene liberaliteit in dezen.
Wij kunnen ook niet zeggen , dat hij den Heer VREE DE grozYe
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d„ ;verlegd heeft ; het is meer eene a,salyfe, met gedurige
ontkenning der gezegden van v REE DE , waarbij echter zeer
naar waarheid wordt aangetoond, dat zijn lof van den koop
blijkbare voorkeur, die hij aan het fabrijkwe--handelmt
zen geeft, niet is overeen te brengen.
Wij verwachten veel van de bekwaamheid en vaderlands
Koning tot onderzoek van v R E E--liefdrComs,e
;
D E's flelfel benoemd heeft. íogt , terwijl de binnenlandfche
nijverheid behoorlijke be'eherming erlangde , ook de groote
zeehandel onder de weldadige Regering onzes Konings eens
weder opgebeurd worden!

Krijgskundige Aardr ksbefc krijving , ingerigt voor het eerjle
onderwijs in Militaire Scholen , door j. c. u E If ER, Leeraar
voor de Nederlanafche Taal era Letterkunde enz. aan de
Í cninkl ke ilkademie te Breda. Ijle Dec!. Te Zutphen
bij H. C. A. Thieme. 1828. La ggr. 9vo. 447 Bl. f 32- 6o.

B

ij her lezen van dezen titel zal gewis ieder zich genoopt
vinden te vragen: Wat is eigenlijk eene krijgskundige of
militaire Aardrijksbefchrijving? floe moet dezelve, zal zij
doelmatig zijn, ingerigt wezen? Heeft de maker of zamen
dit werk bewijs gegeven , dat hij van de eerfte-fielrvan
dezer vragen een juist begrip had , en dat zijn boek aan den
eisch, die in de tweede dezer vragen opgefloten ligt, beantwoordt? liet komt Recenfent voor, dat, wanneer men
niet oplettendheid en kennis van zaken dit eerfie deel door.

lezen heeft,

de

beantwoording dezer beide vragen niet wel

toeilemmend zal kunnen uitvallen.
Eene kr{jysku:adigc Aardr ksbefchir ving zal toch wel eene
zoodanige zijn , welke de Aarde befchrijft , op die wijze en
uit die oogpunten befchouwd, welke bepaaldelijk voor den
krijgsmans(land, allerbijzonderst en bij uitfluiting van andere
handen en betrekkingen, gefchikt zijn. De krijgskundige
Aardrijksbefchrijving, doet dus de Aarde kennen uit het oogpunt , waaruit een krijgsman dezelve voornamelijk moet leeren kennen , te weten : van aanval of van verdediging. Al
tiet overige moge zoo lezenswaardig zijn als het wil, krgskun_Ji; is het zeker niet.
Pij het doorlezen van dit boek wordt men meer opmerk-
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zaam op hetgene niet aan den titel beantwoordt, dan op
hetgene wezenlijk aan den eisch van zulk een werk voldoet.
Recenfent werd hierbij herinnerd aan een werk, hetwe'h,
ruim vijfenzeventig jaren geleden, door een' Leerear der
toenmaals heerfchende herk gefchreven is, over d, merT•ricn,
j.'ie liet Onze Vader mogen bidden. Die Schrijver heeft het
niet verder gebragt dan tot he: derde deel in groot anarto,
en deze drie deelen bevatten eene geestelijke f/a,rïr ij! Lefchrijving der landen, die door zoodanige volken bewoond
worden, aan welke het, naar 's mans inzien , -- en hij was
een Ziener — niet geoorloofd is , het Gebed des Iteeren te
bidden. Even zoo kunnen wij uit het Voorberigt en de Inleiding van het voorliggende werk wel zien en begrijpen ,
wat deze krijgskundige 4ardrijksbefchrjing NIET IS ; maar
wat zij is, dat begrijpt welligt niemand. Aardrijksbefchrijvingen zijn er zoo vele, en wij bezitten in het, zoo bij
uitnemendheid verdienlielijk, werk van den Heer J. v A N
w ij K, R O E LA ND S ZO ON, (Algemeen dardr kskundig Woordenboek) een' zoo rijken voorraad van aardrijkskundige bouw
dat het geheel overtollig is, dezelve van nieuws -ftoen, ,
in den vorm of onder den titel (want zelfs de vorm is hier
niet eens met juistheid in acht genomen) eener militaire
Geografie , uit te hallen.
In het Voorberigt begint de Heer BE IJ E n daarmede , dat
hij aan zijne Lezers de beweegreden mededeelt, welke hein
genoopt heeft, om dit boek in de wereld te zenden , die hij
verklaart dezelfde te zijn als die , welke hem vroeger eene
Handleiding deed in het licht geven tot het aanleeren van
eenen goeden fchr^filij1 in de Nederduitfc'ze taal, te weten
(zoo als de Schrijver zegt) volJlagen geb.•ek daaraan. Ver
volgens gaat de Heer B E 1•I E R over, om het ontwerp op te
geven, hetwelk hij zich had voorgefchreven. Maar, in plaats
daarvan, geeft hij eene foort van overzigt der vorderingen
van den menfchelijken geest in de wecenfchappen; en hij
vermeldt bij die gelegenheid, dat , tot in de laattte tijden,
bij ontffentenisfe eener gelouterde Oor•deelkunde, (wij wenschten
wel, dat de Heer B BIJ E R ons hier eens, meer bepaald, had
gelieven aan te wijzen , wat hij door gelouterde 0ordeelkunde
veifla) de Natuurkunde (Phy/iea) haar oppergezag over

al de zoo genaamde natuurkundige wetenfchappeft urtoefen de. Het zou ons lief en aangenaam zijn , te mogen onder
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Natuurkunde toch wel anders , dan over natuurkundige we.
tenfchappen , heerfchappij zal uitoefenen? Als de Heer
EE ij ER zich geliefde te herinneren , welke beteekenis de
Ouden, en vooral P L IN sus, aan de woorden naturalis historia gehecht hebben, dan zou hij die wetenfchap niet binnen
de enge perken van een hedendaagsch Compendiums willen
wringen. Al verder verhaalt de Schrijver, dat in de Geologie,
in de leer der Crystallifatie en de Phyfiologie door NEWTON, LINN lit us el] LAVOIsIER het licht ontlIoken is.
Maar dit is immers alles onjuist gezegd. NEWTON heeft
de Aantrekkingskracht geleerd, LI N N IE us het fystema fexuale
plantarum gevestigd, en de uitmuntende L A VOISI ER (die,
toen hij naar de Guillotine gebragt ftond te worden, nog
fechts eenig uitftel verzocht, om eene nieuwe ontdekking
of proefneming, door hem gedaan of begonnen, te voltooijen)
heeft de Chemie hervormd. Maar met de drie door den Heer
B E if E R vermelde onderwerpen hebben die beroemde mannen
zich niet zoo bijzonder bezig gehouden. Zelfs is het algemeen erkend , dat niet L 1 N N rE us in de Geologie liet meeste
gepresteerd heeft, maar WA L LE R us , wiens fystemna mineralogicum algemeen aangenomen is. Dat men zich toch wilde
onthouden om te fpreken van dingen, die uien niet verflaat!
De Beer BE ]J E R neemt tot grondflag aan de verdeeling
der Aardrijksbefchrijving in wis natuur- en flaatkundige ,
-,

welke hij naar zijne bijzondere bedoeling gewijzigd heeft,
en alzoo deze zijne handleiding tot de krijgskundige Aardrijks.
befchrijving heeft doen behelzen: I. Eene algemeene Aard
waarin gehandeld wordt a) over de Aarde,-rijksbefchvng,
met betrekking tot het Heelal ; b) over de natuurlijke gefleldheid der Aarde, en wel i) ten aanzien van den dampkring, water en land , derzelver verfchijnfels en voortbreng.
felen ; en 2) ten aanzien van natuurlijke afdeelingen der
Aarde in landen , enz. vooral met betrekking tot derzelver
onderfcheidene hoogte en laagte. II. Eene bijzondere Aard.
rijksbefchrijving van Europa, waarin elke Staat behandeld
wordt naar aanleiding van i) deszelfs naam, ligging, grenzen en grootte; 2) luchtsgefleldlleid, grond en voortbreng
bevolking, godsdienst, zeden en gewoonten; 4)-feln;3)
regeringsvoren , geldmiddelen , munten , maten en gewigten ;
5) he krijgswezen, land- en zeemagt; 6) bergen met derzelver engten, overgangen, bergpasfen, kusten, vlakten en
wegen; 7) rivieren en andere wateren , derzeiver bevaar-
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baarheid , oevers , overgangen en kanalen ; 8) landsverdeeiing
en plaatsbefchrijving; 9) vestingen en andere krijgskundige
punten en liniën, vooral op de grenzen ; ro) gefchiedkundig
merkwaardige plaatfen.
Deze opgave zelve regtvaardigt ons gezegde, dat dit werk
niet aan zijnen titel beantwoordt, dewijl ieder Lezer zal erkennen, dat nagenoeg alleen de rubriek No. 9 der tweede
Afdeeling de eigenlijk krijgskundige Aardrijksbefchrijving behandelt. Om aan zijn doel te beantwoorden, had de Schrijver zich alleen bij datgene behooren te bepalen , wa t uitfluitend krijgskundig is, en al het andere had hij achterwege
moeten laten , of althans, bij wijze van inleidend overzigt,
flechts kortelijk aanilippen. Het boek, zoo als het nu is,
is eene goede lektuur voor Of3iciers - weduwen of gepen
krijgslieden, die gaarne de Courant lezen, maar-lionerd
verlegen zijn, waar zij deze of gene vreemde landen moeten
zoeken, en dan gaarne eene handleiding bezitten, welke zij
kunnen raadplegen. Daartoe is dit werk gewis zeer bruikbaar. Maar eene kr jgskundige dardrijksbefchrijving is he
voorzeker niet.

Cedenkfchriften van v i D o c Q , Chef der Peiligheids)- Politie ,
tot in 1827. Uit het Fransch. Ijle, lIde en hide Deel.
Te 2mjerdam, bij de Gebr. Diederichs, 1828. In gr. 8vo.
897 BI. f 5-80.
]Leeds drie lijvige boekdeelen , en nog moet er ten minfle
een, en, zoo het fchijnt, wel het belangrijklle, volgen.
HIoe is het mogelijk , dat men geene zwarigheid maakt, zoo
vele kosten aan het overbrengen, op onzen bodem, van
zulk een boek . belteden? Het is waar, onbelangrijk voor
den beoefenaar van menfchen en menfchelijke belangen , van
de krankheden der menfchelijke maatfchappij in het bijzonder,
is het niet. Maar is die wetenfchap voor allen even noodzakelijk, en, zoo ja, is ze dan op geene goedkoopere, zoo
wel als veiliger wijze te verkrijgen, dan door middel van
zulk een fchandtafereel? Inderdaad, wij fchrikken op het
denkbeeld, dat hetzelve, gretig voor leesgezelfchappen gezocht, welligt allerlei huizen zal ingaan , in allerlei handen
zal geraken, en jeugdige harten met gruwelen bekend en ge.
uieenzaam maken, aan welke zij niet moesten kannen denken
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of gelooven. Waarom ten min(le al die tooneelen van vuilen
wellust en ongebondenheid niet achterwege gelaten, waaruit
volllrekt niet anders dan kwaad te leeren is? Waarom, door
een oordeelkundig uittrekfel, in plaats van geheele vertaling,
niet tevens de kostbaarheid verminderd en de fchadelijkheid en afzigtigheid weggenomen? Doch, het boek is er nu,
en wij kunnen niet anders, dan daartegen waarfchuwen , dat
men het niet in onbevoegde handen geve. Ons verder over
hetzelve uit te laten, het, buiten het reeds gezegde , te
prijzen of te laken, werkte ligt onzer bedoeling tegen. Voor
zoo verre wij het als waarachtig mogen befchouwen , en het
is, bij al het bijna ongeloofelijke, niet zonder inwendige
kenmerken van waarheid, verkondigt het onder anderen die
jammervolle leer: dat de gevangenisfen enz., in plaats van
verbeterhuizen , meestal pestpoelen zijn, die het gebrek oneindig erger en ongeneeslijk maken ; en dat dus (bij gevolg
verbetering van liet gevangenwezen, en wat-treking)d
daartoe behoort, eene der dringendtle behoeften der maat
onder de Vorfien en volken -fchapijs.Mogtedn,,
die hiertoe werkzaam zijn, niet aan moed en volharding ontbreken , om , met verachting van den laffen fpot tier traag.
beid en waanwijsheid, immer vcort te gaan , met hunnen
Meester, te zoeken en te behouden , wat verloren was !

Het Eiland der Hoop en de Reis. Twee Celt,kenisfen i'an
j o Il A N N j AC 0 n H E S z. Naar de laatffe , verbeterde uit
vertaald door J. PR I N s , Predikant bij de Ilervormde-gave
Gemeente te Imflerdanz. Te Imfterdam, hij ten Brink en
de Vries. 1828. In kl Svc. VIII , 69 en 90 BI. f i - .
et doel der beide gelijkenisfen is hetzelfde. Die Goddelijke leidingen, waaronder het nienschdom van eerflen af leefd e, worden op eene onderhoudende wijze voorgelleld in een
doorloopend verhaal. Her Eiland der Hoop, een klein gedeelte vàut her rijk- des Vaders, verbeeldt de aarde. God fchonk
aan de eerde menfchen, welke hij hier plaatfie, het noodige
onderrigt. Hemzelven zagen zij vervolgens niet meer. Som
dachten weldra weinig meer aan den Vader; anderen,-migen
om Hem niet te vergeten , vervaardigden een beeld ; maar
het geleek niet, dewijl zij hechts Bene flaauwe herinnering
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van den Vader hadden. Eenigen der betergezinden hadden, op des Vaders bevel, zich afgezonderd in een dal.
Deze ontvingen daar nadere aanwijzing. Een groote Wel
werd hun beloofd. Dezelve kwam eindelijk, en-doenr
leerde, hoe men op het eiland de. proefjaren moet doorbrengen , indien men ee.is bij den Vader op het vasteland
wenscht te komen. — Onder zoodanige inkleeding wordt
de hoofdzakelijke inhoud der Bijbelfche Gefchiedenis medegedeeld. Buiten twijfel zal de jeugd, die in dezelve niet ge
onervaren is, dit verhaal met genoegen , en met nut-hel
ook, lezen.
De Reis vordert zekerlijk meer nadenken, doch zal den
leeslust niet minder opwekken. Dezelve behelst eene zinnebéeldige voorftelling van het menfchelijk leven. Vóór den
aanvang der reis ontvangen de wandelaars aanwijzing, wat
zij hebben in acht te nemen. Zij worden inzonderheid gewaarfchuwd tegen de goudmanen , tegen het dal met vergiftige bloemen , tegen de moerasfan der traagheid, en tegen het
be/I ijgen van onbekende hoogten. Doch velen begaven zich op
bijpaden en volgden onkundige wegwijzers. Na verloop van
tijd was er een klein afgezonderd reisgezelfchap, dat den gebaanden weg hield; maar, offchoon van eene reiskaart voorzien, dwaalde hetzelve vervolgens ook af. Aan goede wegwijzers ontbrak het deze wandelaren niet. Nog beter Leidsman werd hun beloofd. Deze kwam eindelijk; doch niet algemeen erkende men Hem. Hij verliet de aarde, na last aan
zijne gezanten gegeven te hebben, om overal aan verdwaal
doel der reis bekend te maken. Zoo ontftond er een-denht
nieuw reisgezelfchap van afgezonderder. Ongelukkiglijk begonnen deze weldra onderling te twisten ; en nog heden ten
dage is er onder de reizigers verdeeldheid. Zij noemen zich
allen naar den groocen Leidsman, en fommigen volgen evenwel andere wegwijzers.. Verdeeld in partijen , beweren velen,
dat de gebaande weg alleen door dat land loopt, hetwelk zij
bewonen ; offchoon vrij duidelijk te kennen werd gegeven,
dat dezelve niet flechts in één gewest, maar ook aan andere
oorden is te vinden, wanneer men de , in de nieuwe aanwijzing en reiskaart opgegevene , rigting behoorlijk in acht neemt.
Doch men twistte over den geloofsweg en deugdsweg; en toch
was , naar de aanwijzing des Leidsmans , de deugdsweg eigen
voortzetting van den geloof weg, zoodat hij,-lijkfechtsn
.
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die op dezen behoorlijk voortwandelde , onmogelijk genen
kon misgaan. Van een' ljdensweg wilden velen in het geheel
niets weten.
Men geve dit nuttig boeksken der jeugd in handen. Ook
voor meer gevorderden in jaren bevat hetzelve hier en daar
wel belangrijke wenken.

Naklank. Gedichten van 11'7r. W I L L E M BI L DE It D IJ K. F i n e in
pofuere labori. 0 v I DI v s. Te Dordrecht , bij J. de Vos
en Comp. 1828. In gr. 8 ro. 196 Bl. f 3 - 6o.

W

ij zijn het volkomen eens met B Ow RING, of wie anders de Schrijver moge zijn der Brieven over Holland in de
Engelfche Dagbladen, dat BIL DER D ij K drie vierde gedeelten te veel laat drukken voor zijnen roem ; en ook deze Na
klank levert daarvoor een vernieuwd bewijs. Wat heeft toch
het publiek aan die crambe recocta, aan die opgewarmde
kool van telkens weder op dezelfde wijze invallende gedachten , van telkens weder met dezelfde fcheldwoorden geuite
klagten , die zelfs den grootten bewonderaar van BILDE RDIJI:'s dichttalent , zoodra hij Hechts het opfchrift gezien
heeft, de verveling reeds op het voorhoofd doen rimpelen?
En waarlijk, het wordt erger met eiken bundel ; Reeds zeldzamer vindt men die heerlijke puikitukken of flukjes ingeftrooid, welke ons de walg, door de andere expectoraties
veroorzaakt, dubbel vergoedden; en voortgaande , gelijk in
dezen Naklank, vreezen wij , dat B I L D E R D IJ K , gelijk zoo
vele anderen, zijnen roem zal overleven, en dat men zal
moeten uitroepen: Quantum mutatus ab illo! En kan het anders ? Het is niet meer de Muze , de drang om kunstgewrochten te fcheppen, welke hein de lier doet in handen nemen;
maar de Geest des Wroks en de Furie van den Twist brengen hem telkens in eene foort van woede, die zich lucht
tracht te geven in nitboezemingen, aan welker geheel niets
dichterlijks zijn kan, hoe krachtig en treffend ook fommige
détails mogen wezen. De doorgaande tegenwoordige gemoedsflemming van B ILDERDIJIC is geheel lirijdig met die zachte warmte, met die lichte helderheid, welke de noodza.
kelijke voorwaarden zijn van den echt dichterlijken toefland ;
eene foort van razernij heeft bij hem de geestdrift vervan-
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gen ; hij verzengt, in plaats van te koesteren , en is zelf
een fpeelbal van den hollenden orkaan zijner hartstogten, in
plaats van door den levenwekkenden wind zijner fantafe
anderen te verfrisfchen en op te heffen.
Men luistere zoo fcherp mogelijk naar de galmen van dezen Naklank, liet meeste is en blijft, in den eigenlijken zin
der benaming , een naklank van hetgene wij in de laat(le tij_
den zoo dikwijls, tot oververzadiging toe, van hens hoor
-den;b.v:
o Gij, ten fmaad geboren Haven,
Wat durft ge 't woord van vrij nog noemen als Bataven!
Neen, geen Bataven; fchuim van aller volken fchuim,
Te faam gevloeid als 't wier op 't ongelladig ruim. (Bl.51.)
Ge ontkent Gods roede en tucht en heilige Albeheering,
Met Baal- en wareiddienst in vloekbre famenzweering,
En zegt met mond en pen, en woorden en gedrag:
Wij zijn onze eigen God ; wijde oorfprong van 't gezag. (BI, 46.)
Klompen klei, misvormde doemelingen,
Verachtlijk dijkgebroed, verachtbrer door de fchuld;
Wier brein van hoogmoed zwelt, wier hart van lasteringen,
Wier bloed en adem zelf van zonden is vervuld.
Wij , billijk door de wraak in 't flik vertreden wormen ,
Wat loon verdienen wij, flechts nutloos Havenrot ? (BI. i6o.)
Men haat hen fteeds , die met geen andren mededenken ,
En moeilijk zal men ze ook het minst vertrouwen fchenk_n.
't Moest dus zoo zijn , en 'k werd den leerftoel afgeweerd,
Het eenigst , dat ik ooit als weldaad had begeerd. (BI. 9.)
Verlies ik me in 't gevoel gevoelloos en verfleen. (BI.

125.)

Dus ontfangt mijn laatst Vaarwel. (BI. 195.)
Al wilden wij den Dichter bij dit laat(te woord houden,
het zoude ons niet helpen; op dezen bundel zijn al weder
verfcheidene andere gevolgd: wij nemen dus, welílaanshalve en om de eer aan onszelven te houden , dit affcheid
volftrekt niet aan ; maar verzoeken liever den Heere B r
DE R D If ic, zijne berijmingen der borgtogtelijke genade . en
zijne zoetvloeijende klagten over den tegenwoordigen geest
des kwaads , afzonderlijk voor zijne volgelingen te laten druk_
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ken , en ons liever te befchenken met nieuwe bundels, maar
in welke men enkel dergelijke lieve Rukjes aantreft als hier
IPenfc':en , 0;ste:rfc,'ie L jkzaeg , Frizo, Lenrezoet en eenige
andere meer; deze monden ons, en laten geen' bitteren na.
f-naak achter.

Orde en nieuwe Zeden, Blij/pel in vijf Bedrijvven, door C.
W. T a ( N E . Te zlinflerdam , Bij M. Westerman en C. van
^1ulst. 18e8. In kl. 8vo. 117 BI. f: - 6o.
-Uit Biijfpel , dat wij liever met den naam van TooneeWpel
zouden beulempelei; , daar men in hetzelve vergeefs eenige
vis comica zoekt, is gefchoeid op de leest en gelloffeerd met
de karakters van twee Pndere vrij bekende tlukken , de Prouw
raar de Wereld en de Nieuwe Spiegel derVaderlandfche Koop /!eden. Het is een middelding, dat noch tot de eigenlijke
karakterilukken (pièces de caractère) , noch tot die behoort,
in welke eene ingewikkelde intrigue de hoofdrol fpeelt. Intusfehen was het onderwerp, de tegenftelling van oude en nieuwe
zeden, van vroegere en tegenwoordige leefwijze, uitnemend
kefchikt, om de hoofdkarakters fcherp te doen uitkomen, en
verfcheidene echt komieke fituatiën aan te brengen; maar de
Schrijver, die voor het eerst in dit vrk fchijnt op te treden,
verftond de kunst niet, om parsi.r te trekken van zijne flof;
hij heeft zijne perfonen te flaauw 3efchetst, en daarenboven
den reprefentant der nieuwe zeden , den Heer van Prangen ,
geheel misteelkend ; die is onnoozel en laf, in plaats van
luchtig en geestig te zijn , e;a verklar t onder anderen zijne
liefde op geene nieuwmodifche wijze, naar als een boeren
overige perfonen blijven beter in de hun toe--flumper.D
gekende rol; maar zij zijn alleen wat te nuchteren voor een
]3lijfpel; het is alles zoo deftig , wat zij zeggen , zonder geest,
zonder vonken van vernuft. De verzen zijn foms ook vrij fe
hadden de fchaaf nog wel eens kunnen verdragen;-pend,
echter merkten wij met genoegen verfcheidene pasfages op-,
die zich ver boven het middelmatige verheffen, en een gelukkig talent tot zedefchildering bewijzen. De Heer Til 6 N a,
wien wij , niettegénftaande ons minder hoogloopen met dezen
eerfleling, gerust durven aanfporen, om dit kunstvak, dat hij
ons thans bijna geheel braak ligt, verder te bearbeiden, befludere toch vooral de kiasleke Franfche Blijfpeldichters,
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enz.; hij zal in dezelve vinden,
wat hem ontbreekt, dit komieke krac,'zt, welke het wezen is
van deze kunsttoort ; en tevens zie hij aan a O T ZE D U E het
geheim af van gelukkige ficuatie , en borge een klein gedeelte
van diens vernuft.
MO LIE RE, REGPARn,

Friesch Jierboeckje foar ic jier 1829. Trog it Friesch Genootfchip foar Schijd-, Adheyte. in Teal-kinde. Iite Jiergong. To Lieauwerd, by G. T. N. Strringar. In kl. 8vo.
behalve Tydwyfer en Foar - wird , XVIII , 6 BI f r . :

T

oevallig is dit -Jaarboekje , buiten onze fchuld, te lang onaangekondigd blijven liggen. Ree. herinnert zich , vóór eenige
jaren waarergens de aanmerking gelezen ce hebben, dat hes
Boerenfriesch fleeds oneer van zijn grondgebied verliest. Dit moge
dengenen, die de landtaal niet verstaat, bij het doorreizen
of bij een kort verblijf zoo toefchijnen , omdat men gewoon
zich fchikt naar den, vreemdeling, en om zijnentwille-lijk
het zoogenaamde Stadsfi•iesch fpreekt, de Friefche land li eden
blijven, over het algemeen, gehecht aan hunne taal. Onder
elkander en in hun dagelijksch bedrijf gebruiken zij dezelve
ileeds alleen en bij voorkeur. Met uitzondering van het Bind
en weinige plaatsjes naar den kant van Over ijsfel, en misfchien
een of twee in de nabijheid van Strobos, alwaar door vermenging met vreemden eene gemengde fpraak ontilond, is
het Boerenfriesch nog de algemeene volkstaal te platten lande. Wel heeft dezelve allengs door het gebruik, even als
elke andere tongval, zekere wijzigingen en veranderingen
ondergaan, maar blijft nogtans behouden, wat haar kenmerkt
en onderfcheidt en bij kenners aanbeveelt.
De Friefche landfpraak heeft veel eigenaardig fchoons, dat
met volkskarakter en leefwijze in verband fháac. Daar het
flollandsch al vroeg de algemeene fchrijftaal is geworden in
de Nederlanden, en ook in de Friefche lieden, uitgezonderd
JJ7orkum , Hindeloopen, Stavoren, met meerdere of mindere
verbastering werd gefproken, hielden alleen de landlieden in
het dagelijksch gebruik zich, aan de oude fpraak, welke
daarom den naam van Boerenfriesch, in onderfcheiding van
Stadsfriesch, heeft gekregen. Het is derhalve geenszins te
verwonderen, dat de meesten , die de landtaal dagelijks fpreken , zelve die bezwaarlijk kunnen lezen. G Y s n E ft T JA-
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Pl KS is niet in ieders handen , en wat er later uitkwam,
bellond meestal in enkele losfe fokjes, waarvan ook eeniga
niet veel te beduiden hadden. Een welgefchreven werkje
van lateren tijd is : It libben fen AAGJE YSBRANDS (door
EELKE r.IEINDERTS). De Lape -koer kwam niet in den
boekhandel. Het Boerenfriesch nogtans vond ook onder letterkundigen heeds liefhebbers en beoefenaars, onder welke,
om geene anderen te noemen , ook de geleerde E V. WASSEN B ER G H behoorde. Welligt ware er onder de nagelatene
.papieren van dezen Hoogleeraar , door iemand der taalm;nnaren , die bijdragen tot het Jierboeckje geleverd hebben , nog
wel iets belangrijks , dat betrekking heeft op Frieslands oude
taal, te vinden.
Buiten twijfel zal dit boeksken velen welkom zijn. Rec.
onthoudt zich opzettelijk van aanmerkingen, niet omdat een
Uit GYS BERT overgenomen zeggen hem , waarfchuwend of
dreigend, affchrikt, maar omdat het eene eerfte proeve is,
die, naar zijne gedachten althans , aanmoediging verdient.
Wenfchelijk ware het zeker,, dat men eerie meer eenparige
fpelling kon volgen , dan in dit probearfel gefchiedt. Deze
ongelijkheid maakt het lezen en verdaan moeijelijker, inzonderheid voor hen , wien de Friefche tongval niet van jongs
af eigen was. G Y S BE R T zelf gevoelde en erkende de
moeijelijkheid der fpelling. In alles nu behoeft men hein
niet te volgen , maar kan, naar zijn voorbeeld, zich van
zoodanige zamenvoeging van klinkletters bedienen, als met
hedendaagfche uitfpraak meest fchijnt overeen te kolven. Zoo
immers deed ook hij in zijnen tijd, om de gemengde klanken,
die bijzonder aan het Friesch eigen zijn en door den vreemdeling zoo bezwaarlijk uitgefproken worden, aan te duiden.
Doch ook dan nog blijft dit moeijelijk, daar niet overal in
Friesland de uitfpraak dezelfde is. Komt het misfchien ,hiervan, dat men b. v. het lidwoord één op vierderlei wijze
vindt gefchreven in dit boekje, namelijk yen, ien, in, en?
Behalve Tydwyfer en Foar-wind, komen in dit Jaarboekje
de volgende Rukken voor: Libben - fchets fen MI NNO FEN
COEHOORN, trog J. VAN LEEUWEN. De RypflerTjercke,
yen Forteltje, Oonne Frieske Fammen, en Oon mijn Fi juen
II. PENNINGA, JILLZ., trog A. TELTING. Forteltjes fen
Master ALE BYFOET, trog E. HALBERTSMA. JJn it
Album fen de ,ronker B. T. VAN H E E M S T R A, Graffchruft
on de wondere Toneelrijnsnmer W I L L E M S H A K S P E AR E, en
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.l/ri it flibum fen JOHN B O WRING, trog R. POSTHUMUS.
Lock!seinsch oon yen ljeave Faem, Oon jo H N B 0 W R I N G, 2's
s'en Stamboeck, Oon Kening w I L L E M I, en De fjousver t ij
trog J. D. A N K RI N GA, De-denfitmchlb,
earme 1Erbeider, trog * * *. Stick fen en Reyfe trog it Hartsbergtme , trog j A It 0 B R 0 0 R D A. In prieuwke uet Reintje de
Fec/Zs, trog T. HALBERTSMA 0 Huwzman! blieuw by dijn
bedrieuw,, trog T. P. T R E 6 L ING. Greffchrlft op B AL T HA trog U. H. WIELINGA HUBER.
Dat al het geleverde gelijke waarde zou hebben, was
geenszins `te verwachten. In de Forteltjes van Meester A.
BIJVOET wordt veel eigenaardigs gevonden, dat fommigen
onder de Friefche landlieden bijzonder kenmerkt. Ook andere
flukjes zullen, de meesten althans, met genoegen gelezen
worden. In de Levensfchets van M. VAN C o t H OOR N moest
natuurlijk veel voorkomen, dat zich in het Boerenfriesch bezwaarlijk laat uitdrukken. Bergurn zal wel eene drukfout
zijn; de landlieden zeggen immers Burgem. — Doch Ree.
wilde geene aanmerkingen maken. Verzamelaars beloven ,
dat het een 'volgend jaar beter nog zal zijn. iVlogt maar
genoegzame aftrek hiertoe aanmoedigen! Papier en druk zijn
zeer goed ; welligt fchrikt echter de prijs menig landman
af, en doet hein zeggen: Ei! ik wit naet; ik hie oors wo'
fin oon it boekje: mar in grouw goone foar in almanak —
fy, nee! dat is uus al te djoer.
ZAK BEKKER,

Inflitutionum libri IV, ex recenfione D.
Lugd. Batay. apud J. C. Cijfveer.
1827. 8vo, pp. IV, 289.
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ken met de uitgaven van B IE N ER en B E C K, en daarna zelf
eene nieuwe uitgave bezorgd. Die uitgave vond in ons land
veel bijval, en werd door de Hoogleeraren aanbevolen, en
door hunne leerlingen gebruikt. Daar men nu fpoedig gebrek
had aan exemplaren , is de boekhandelaar c IJ r VEER te rade
geworden eenen nadruk te leveren. Deze nadruk is uitmuntend
uitgevoerd. Papier, letter, gemakkelijke vorm, de index ti
tulorum, en, voor zoo verre wij dit hebben kunnen nagaan,,
zuiverheid van drukfouten, bevelen deze•uitgave ten flerkfie aan.
-
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Griekfche Chrestomathie. Ten dienfle der Nederland/the Jeugd,
uit het Hoogduitsei: bewerkt, om gebruikt te worden b ij de
Griek/the Spraakkunst van G. D 0 R N SE I F F E N. Te Leyden, bij J. C. Cijfveer. 1828. In 8vo. Si BI. f :- 65.
-Uit welk Hoogduitsch boekje deze Chrestomathie is ver
wordt ons niet vermeld. Bij wijze van voorrede-vardig,
ontvangen wij een gezegde van Benen VAN HI RT EN B E R G:
„ De onderwijzer Nebbe eenige fgreuken, uit goede Schrijvers bijeengezameld , zoo, dat iedere fpreuk Grammatikale
regels beheize. Dan toone hij, tot welke bladzijde van de
Grammatica en welken regel iedere fpreuk of voorbeeld behoore." — Dit is zeker eene goede manier van onderwijzen ,
als men maar zorgt, dat de orde in acht genomen wordt , en
langzaam opklimt van het gemakkelijke en eenvoudige tot het
moeijelijke en meer ingewikkelde. B. v. in de eerfte .declinatie zouden wij niets meer leeren , dan hetgeen tot die declinatie behoort, en daarmede geene andere regels of taalgebruiken verbinden. Zoo wordt bier terilond in het derde voor
gezegd, dat de Grieken, gelijk de Nederlanders, den-beld
datives gebruiken voor den genitivus, enz. In de leesboeken
van JA CO B S is een en ander goed in acht genomen. Achter
de Chrestomathie Raat eene lijst der eigennamen. De meesten
zijn den leerlingen aiet onbekend ; de moeijelijkíten hadden
wij liever onder den tekst gezien. Het wekte onze aandacht,
dat A G E SI L A U S de Atheners en Bceotiërs bij .Cheronea zou
de overwonnen hebben ; dit moet zijn Coronea.
-

Gezelfc,'rapsliederen voor den befchaafden hand. Te Imfierduin, bij M. Westerman. 1823. In 16iiio. 140 .Bi. f : - 6o.

A

lle vrienden der gezellige vreugd moeten zich dit lieve
kleine boekje aanfchafFen. Het bevat fommige oude, enkele
nagevolgde, en vele nieuwe oorfpronkelijke liedjes, welke in
eenen befchaafden kring, door zilveren meisjesfiemmen of
op eenen zuiveren mannelijken bastoon gezongen , de, vrolijk
zullen verhoogen, zonder het vogrhoofd der vaders te-heid
doen rimpelen, of de wangen der moeders te doen blozen.
Mogen de dichterlijke verdienden van enkele dezer zang
goede , echt Hollandfche geest, welke in alle-ftukjes,nd
heerscht , bijdragen , om de laffe , dubbelzinnige Franfche ,
en de zoetfappige, fentimentele Duitfehe produkten uit onze
gezellchappelijke bijeenkomilen te verdringen , en zoo allengs
feesten ook eenige Hollandfche woorden-kensopHladfch
gehoord worden!
Verkiest de fchrijver der vereerende opwekking tot het
fchrijven van zekere wederlegging in dit Maandwerk zijnen
naam te openbaren ; dan zullen hem de voldoende redenen
waarom zulks riet gelchiede, worden kennelijk gemaakt.

BOEKBESCHOUWING.
De Apostelen en eerfle Belijders van Jezus, of de Ge
Apostelen en hunne Brieven in zamen--fchiednsr
hang en opvolging van tijd, ter bevordering van een
rein Christendom, grondigere Biybelkennis en huis/ 1 ke Godsdienst, gefehetst , door K n It L WIL HEL MI,
Evangelisch - Protestantsch Predikant te Sinsheim.
Gevolgd naar het Hoogdultseh. Te Imflerdam , bij
ten Brink en de Vries. In gr. 8vo. X en 220 BI.
f 2-20.

IJ Handelingen, in samenhang met de Brieven der
Apostelen , zijn voor Christenen allergewigtigst. Het
komt ons evenwel voor, dat die zamenhang onmogelijk
is te vinden. Heeft het toch zoo vele moeite in , de vier
Evangeliën , allen handelende over de leer en daden van
onzen Heer in het Toodfche land , gedurende drie jaren ,
in zamenhang te brengen met elkander , zonder nog op
Benige tijdrekenkundige zwarigheden acht te haan, hoc
zal men dan de Handelingen der Apostelen in verband
kunnen brengen , ik zal niet zeggen met de -fchriften der
overige Apostelen en der Evangelisten, maar Hechts me:
de Brieven van P A u L u s, hét voorname onderwerp van
L U K A s tweede boek? Naar wi L H E L MI, bl. I28 ,
loopt dit boek over een tijdperk van omtrent 34 jaren,'
en befchrijft ook L U K A S (bl. 89) op verre na niet al
de bijzonderheden van het leven en .de reizen des werkzamen en ijverigen Apostels , zoo als dit uit 's mans
Brieven bijna overal blijkt. Bij de Evangelisten vindt men
de onderfcheidene reizen des Heeren vermeld, zoodat
bijna geen voorval wordt verhaald, waar niet van de eene
of andere reis wordt gefproken. Integendeel wordt niets,
dan in de redevoeringen van j E z u s, of in gefprekkcn
van anderen , gemeld van hetgeen de Heer te Kapernaum ,
Z
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Chorazin of Bethfaida zoo overvloedig verrigt heeft. In
de Handelingen der Apostelen vindt men den onvern.oeiden PAULUS op reis, maar, waar Lt1KAS als
oorfpronkelijk gefchiedfchrijver zich voordoet, alleen niet
vermelding van eenig feest te Jeruzalem. Als tijdmerken
zijn die reizen des Apostels buitendien meestal ongefchikt.
Het erg(Ie bij het verklaren van die reizen is , dat men
de fcheepstermen uit het oog verliest , en fomtijds daar
liet getal van 's mans reizen nutteloos vermeerdert.-dor
Zoo heeft onze Schrijver, bl. 61 , 62 , Hand. XVIII: 22
eene reis van P A U L U S naar Jeruzalem meenen te vin.den , daar r_ U K A s, vs. 1 8, verhaalt, dat PAULUS
naar Syrië van Korinthe uitgevaren is, en nu, vs. sa,
zijne aankomst meldt te Caefarea, van waar hij, na de
gemeente aldaar gegroet te hebben , fcheep ging naar
Antiochië , en zijne aldus voorgenomene reis volbragt.
Zulk een misverfland, want dit blijkt het te zijn , om
uvapa;, plaats grijpende, maakt de overeen({emming-tren
van 's Apostels verhaal . Gal. II, onmogelijk, en flaat
op eens den bodem in van alle naauwketrige tijdrekening.
Doch , om niet 'alle zwarigheden op te noemen , zeggen wij nog alleen dit, dat men eerst den vorm, en
daaruit zoo veel mogelijk het doel van de Handelingen
moet nagaan , eer men aan eenige cvereenflemming met
de Brieven kan denken. Alsdan zal nader blijken , dat
die verlangde overeenílemming onmogelijk kan worden tot
Rand gebragt. Door de Handelingen meer als getchiedenis , dan wel , gelijk het behoort , als gefchiedkundig
betoog, en nog meer bepaald ten behoeve van eenen
T IÍ E o P H IL U S, te behandelen , moet men wel eerie
tweede gevangenfchap des Apostels te Rome aannemen ,
voor welke de Schrijver zoo min , als iemand der ouderen
of nieuweren, eenig doorflaand bewijs levert. Want de
dogmatifche behooren niet voor de regtbank der gezonde
kritiek. Hierdoor flaan dus vele Brieven van P A U L U S ,
om nu van die der overigen niet te fpreken, buiten ver
Handelingen; en wie die-bandergfchis
allen brengt tot eene tweede gevangenis van dien grooten
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man, wekt zwarigheden op tegen de echtheid dier Brieven, op liet eigen oogenblik, dat hij dezelve meent in
befcherming te nemen.
Deze aanmerkingen , door het Vooi berigt van den Schrijver veroorzaakt, mogen hier eene plaats vinden, om
aan te wijzen, dat het onderzoek nog niet overbodig is,
of, en dan in hoe verre, de I-Iandelingen der Apostelen
met de Brieven van r A U L VJ s (want van die der overige
Apostelen kan hier de vraag niet zijn) in eenig verband
kunnen gebragt worden.
De Schrijver heeft naar. dit plan niet gewerkt. Hij
verklaart ten miiilie (bl. VI) : „ dat dit zijn werk be„ flemd is , niet zoo zeer voor geleerden , als wel voor
elk bcfehaafd en redelik denkend Christen, voor de
eigenlijke kern van het Christendom, voor menfchen ,
„ die niet alleen naar een diep gevoel , maar ook naar
„ licht en waarheid in alle godsdienftige zaken llreven ,
en gaarne zelve de Heilige Schriften onderzoeken." —
Zijn werk geeft hij op, als de wezenlijkile uitkomIen
zijner navorfching, waarmede hij, als Leeraar van den
Christelijken Godsdienst, zich dikwijls, zoo om. den
wil van zichzelven, als om dien van anderen, heeft bc.
zig gehouden. „ Ik boude mij ," dus vervolgt hij ,
geheel aan dezelve (de H. Schriften) , en ontwikkel in
de eerfte plaats in drie boeken , waarvan het derde veel
„ grooter is dan de beide andere, den ganfchen oorfprong van den eeroen Christelijken geest en leven,
„ door leer , wonderen , reizen en brieven der Apostelen ,
en voeg er dan in een vierde boek nog eenige aanmer„ kingen bij over den geest van het Christendom , over
„het leven van deszelfs beladers, en over de middelen
„ om beide te bevorderen." Dit vierde boek beflaat de
laatfle bladzijden i93—a2o. Bij de drie eerlle boeken
zullen wij ons nu liet liefst alleen bepalen.
Het eerfie boek , bl. 1-12, befchrijft de eer/te Christelijke gemeente te , Jeruzalem, als eene gemeente, door
hartelijkheid en eensgezindheid innig verbonden. De prediking der Apostelen werd door, Sadduce'ér het meeste
ZZ
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gadegeflagen. Regt goed; maar de Farizeërs bleven toch
ook dezelfde. Als getuigen van 's Heilands op/landing
hinderden de Apostelen de eerílen het meest , omdat zij
door den vermeerderden toeloop der gemeente voor zich-zelven vreesden. De toefpraak van G A MA L I ë L , die
eenen SAULUS geene gematigdheid tegen het Christendom inboezemde, was, dunkt ons, flechts een flaatkundige trek tegen Sadduceeuwfchen invloed.
Het theede boek handelt over de gemeenten in het overige
gedeelte van Palestina en in het naburig Fenicië en
Syrië, bl. 13 -28. Alles wordt hier uit de vervolging
der gemeente , welke met den moord van S TE F A N U S
begon, afgeleid. Men vindt hier ook de toebrenging van
SAULUS tot het Christendom. De zending van den
Apostel P E T R us tot C O It NE LI US te Caefarea behoort evenwel hier niet , daar volgens L rr K A S , die in
het begin van zijn boek met de vermelding van het goede
gevolg voor de zaak des Evangelies bijna elk berigt fluit ,
H. IX: 42 liet voorgaande berigt eindigt, en vs. 43 en
vervolgens de prediking des Evangelies vermeld wordt
onder Heidenen , en wel het eerst door P a T R U s; zoodat hieruit duidelijk bleek , vooral aan T H E o p H I L U S ,
dat P A U LU s, ook zonder de Synagoge aan Heidenen predikende, met den Apostel der befnijdenis , P E T !c us, in
volkomene overeenflemming handelde. Zoo veel hangt
af van naaiiwkeurige opmerking op den vorm der Handelingen. Doch , hierover nu meer te zeggen, verbiedt
ons de aard van dit Tijdfchrift. Het is vrij onwaarfchijnlijk, zoo niet openlijk valsch , dat MA R K U S reeds toen,
en wel voor de Christenen uit de Joden in Palestina, zijn
Evangelie gefchreven heeft, bl. 28.
Het derde boek vult de bladzijden 29-192 , en heeft
tot opfchrift : Uitbreiding van het Evangelie over het
overig gedeelte der toen bekende aarde. Het is gefplitst
in de volgende hoofditukken : I. De eer/le Ipostolifche
reis van PAULUS Met BARNABAS en MARKUS.
II. De eer/Je Christelijke Kerkvergadering (Synode) te
Jeruzalem gehouden. Of ei eenige verkoeling tnsfchen
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en B A R N A B A s beftond, blijkt nergens.
Hun verfchil beftond in te groote gelegenheid van den
eenen voor zijnen bloedverwant, en bij den anderen in
ijver en trouw bij het flipt vervullen der Apostolifche
bediening. Een oogenblikkelijk of ook langduriger ver
omtrent één punt heeft bij mannen , als P A U LU S-fchil
en B A R N A B A S waren, geene verkoeling ten gevolge.
III. De tweede flpostolifche reis van P A U L U S met
S I L A S, en de Brieven aan de Thesfalonieenfen. IV.
De derde Ipostolifche reis van P A u L u s, benevens
Zijne Brieven aan de Galatiërs, Korinthiërs en Romeinen. De leer van J OA NNES den Dooper verfchilde
niet met die van j E z u s, dan in zoo verre hetgeen de
eerfle als belofte voorflelde door den anderen als wezenlijk vervuld aangekondigd werd. De reden, waarom
A P o L I, o s Korinthe bezocht en Efeze verliet, lag dus
niet in de vrees , om vroegere prediking te herroepen ,
maar welligt alleen in 's mans welfprekendheid, van
welke te Korinthe misfchien meerdere vruchten dan te
Efeze te - wachten waren. V. De eerfle gevangenis van
P A U I. U S te Cae/area en te Rome, benevens de Brieven
aan de Filippenfen , Efeziërs
en aan
F I L E M G N. Over de eerie en tweede gevangenfchap
van P A U L U S zeggen wij nu niets meer. Dat al die ge
Brieven door PA U L U S als een gevangen man-noemd
gefchreven zijn, blijkt uit derzelver inhoud duidelijk.
Alleronwaarfchijnlijkst is hetgeen wi L H E L MI zonder
het minfee bewijs zegt, bl. 128, verg. bl. I19.: „ Ge„durende dezen tijd bleef L u K A s bij P A u L u s te Rome,
„ en fchreef, gedurende dit lang verblijf, zijne Gefchie„ denis der Apostelen ,” (N.B. Gefchiedenis der Apostelen ! Het later geplaatfte opfchrift verandert aan den
inhoud dezes boeks niets.) „ gelijk hij zijn Evangelie
„ te Cacfarea had opgeffeld , en wel voor denzelfden
„ T H L o P H IL U S." Van waar heeft de Schrijver hier
zulk een heilig berigt ontvangen ? De beide-omtren
boeken zullen wel, als hebbende hetzelfde doel, gelijktijdig door hete zijn gefch:reven. De verfehillende inP A U L i? S
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leidingen van L U K A s tot de beide boeken bewijzen voor
dit gevoelen volflrekt niets. De berigten mogen door
den Evangelist gedurende dit verblijf des Apostels in
Judea voor zijn Evangelie en de Handelingen zijn opgedaan. Dit is nog flechts gisting; want ook vroeger
of later kon dit zijn gefchied. Doch zelfs tijd en plaats
te bepalen, waarin deze beide boeken gefchreven zijn,
is wel de kritiek zoo veel mogelijk overdrijven. VI. De
verdere lotgevallen van P A U L u s, benevens de Brieven
aan T I T U S en T I M 0 T H E u s. Hetgeen die tweede
gevangenfchap moet aanwijzen, ontbreekt. Die drie Brieven liaan dus ook hier zonder verband met 's mans gefchiedenis. De Apostel leert ons duidelijk, dat I, U K A S
niet alles heeft opgeteekend , wat hij wist. Konden dus
niet reeds vroeger, of nog beter later dan twee jaren na
's Apostels aankomst te Rome, deze Brieven gefchreven
zijn? Waarom neemt men Gene tweede gevangenfchap
te baat, daar L U K A s niet verhaalt, dat P A U L u s onti.agen is geworden, maar dat hij flechts op dien voet
twee jaren gevangen zat ? T ti It o r II I L us wist nu
waarfchijnlijk het overige, en daarom behoeft men geene
dogmatizerende bewijzen voor Bene latsre gevangenfchap,
daar eene langere reeds voldoet. VII. De Brief aan de
Hebreërs. VIII. De Brieven der //portelen JA co a u S,
P E T R U S en JUDAS. Daar L U K AS, bij uitíluiting
der anderen , bijna alleen van P E T R us en P A U L U S
in de Handelingen gewaagt, bepaaldelijk om ook beider
overeenflemming in leer aan te wijzen, (iets, dat door
do tegenf'anders van P A U L U S ontkend werd) kunnen
deze Brieven niet anders dan op zichzelven befchouwd
worden. De beide Brieven van P E T K US maken hier
Beene uitzondering. Dit is ook liet geval niet De Openbaring, het Evangelie en de Brieven van J 0 A N N n s,
welke w I L I-t E L nI I nog in het Iade hoofdfcuk behandelt.
De Vertaler heeft zich bediend van de vertaling van
Prof. v A N n n R PA L at. Zijn werk fchijnt Bene na
te zijn, zoo als dit op den titel gemeld wordt.-volgin
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T under Gepmenisnicn, meerder ziiivcr11Li,1 van taal
Co minder fouten tegen de ij llin; van eigennamen, zou
zijn werk beter hebben aanbevolen , indien namelijk-den
voor ons Publiek dit gefchrift even noodzakelijk was
als dc Duitfcller dit voor zijnen landaard geoordeeld
heeft. Eene en andere bijzonderheid , tegen welke iets
neet grond was in te brengen , hebben wij aangeflipt ,
verreweg liet grootf'ce gedeelte van dien aard ovcrgeflagen.
Wij zouden tv A c r N A A it's Gefcliiedenis der Christel(/ke Kerk in de ce fle Eeuli' , al is dit boek wat oud ,
niet willen ruilen voor dit nieuwe , dat welligt lezers
vindt , wien alleen liet nieuwe bekoort. Wie in Neder
voor ongeleerden fclirijft , toont toch zelf geleerd-land
te zijn , wanneer het onderwerp ten mintle , zoo als liet
onderhavige , dit vordert. Duitsch maakfcl , maar zon
veel gehalte. Wien zulk werk gevalt, die kan zich-der
van dit boek bedienen, bij gebrek aan iets beters.

Bibliotheek van Hoogrluitfche Kanfelivelfprekeiiclheirl.
Ijle Deel. Te Groningen, b ij J. Rdtnelingll. 1823.
In gr. Svo. XVI en 284 Ll. f
A eeds de titel van liet boek wijst het voorname oog
aan van deszelfs vervaardiging. Deze Libliotheek-merk
zal behelzen „ccne keur van leerredenen van de beroemd„ lie redenaars federt de hervorming." Poorberi^ t , bl.
IX. De ouderen zullen echter minder in aanmerking
lomen. „ Des te meer ruimte blijft er voor dc nieuwere , voornamelijk echter voor de ftcrren van de cerílc
grootte overig , welke aan den hemel der homiletifclle
„ literatuur in onze dagen opgingen en fchijnen." BI. X.
Vooral tot vormiii,fcbool voor jongere geestelijken is
deze Bibliotheek bc!iemd. Bi. XII. IIet naaies kritifcl.
Journal van W 1 N E R cn E N G r L 11 A it D 'r , liet oor
werk riet weinig woorden aankondigende -fpron,kelij
verklaart, dat men met de gedane l:c::s over het alge
kan tevreden zijn. 1327 , III Band, IL' Stuck ,-men
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S. So- , 3. De cenige en wel harde aanmerking geldt de

Leerrede van R E I N H A R D over de Hervorming. Doch
hierover nader.
De Vertaler, geenszins de gebreken ontveinzende,
waaraan de Duitíche leerredenen gewoonlijk mank gaan ,
gelooft , dat de vertaling van deze bibliotheek geen overbodig werk is. Dit geloof is ook het onze, mits onze
jonge lieden zich naar liet geheel dezer leerredenen niet
vormen , dan alleen in de praktifche bewerking , welke
in leerredenen niet genoeg kan doorCtralen. De Vertaler
heeft eene lecrrede weggelaten , en wel eene van c t. A U S
H A R a: s , door zijne the/es in Duitschland zoo wel berucht als beroemd. De vertaalde (tukken zijn hier dertien in getal. Twee zijn van J. F. C. L 6 F F L r R. I.

Dat men wegens verfchil van Godsdienst niemand mag
geringfchatten of hard behandelen; naar atn T T Fl. XV:
21-28. VI. Over de vergeving van zonden; naar
M A T T H. IX: i—S. Fier van F. V. R D I N I-I A R D.
II. Het vruchtbaar nadenken over onzen gland in het
onmetelijke rik van God. Eene leerrede op Nieuwjaar.
Tekst, Pfal,n CIII: 15-22. VII. floe vele redenen
onze Iierk heeft , om nimmer te vergeten, dat zij haar
aanwezen voornamelijk te danken heeft aan do vernieziwtwing der leer/idling van Gods vr ije genade in Christus.
Eene leerrede op het Hervormingsfeest. Tekst, Rorn.
IIL 2^ h-25 . XI en XII. Het Christelijk Paaschfeest,
een vrolijk vooruitzigt op onze eigene onferfelijkheid.
Eenc leerrede op het Paaschfeest, en op den tweeden
Paaschdag. Tekst, a1A RK. XVI: i-8. Van deze VIIde
lecrrede getuigt bovengenoemde Referent: „Verwonderd
heeft het ons , dat van R G I N H A R D juist de , wij
„ mogen wel zeggen, beruchte Hervormingspreek van
i800 gekozen is, welke meer naar eene godgeleerde
verhandeling , dan naar eene ftichtelijke leerrede gelijkt." Zou deze man misfchien ook behooren onder
dezulken, die vergeten willen, wat toch waarheid is
en nooit door Christenen moet vergeten worden ? Wij
Geuldei liever de andere leerredenen Van it E 1 N 11 A R D
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in deze vertaling misten, omdat hij ook in zijnen preek
bij de Nederlanders reeds genoeg bekend is. Drie-tran
van T. II. n. D R as E K E. III. liet gewin aan het graf
onzer Afgeflorvenen ; naar L u K. VII: i I -17. IX.
liet Evangelie der Liefde; naar L u K. X: 23 -37. XIII.
Het oordeel over de wereld; naar nt n T •r i-i. X XV:
3t-46. Een van u. G. T Z s C U I R N c R. TV. Over
de waarde van Iluisfeli k Geluk. Tekst, Pfalna CXXVIII.
Twee van G. A. L. H n N S TE IN. V. Jezus bij het
oord el der wereld. Tekst, Lux. XI: I4—e3. X. [tzus reeds in den dood verheerlijkt. Op (lillen (goeden)
vrijdag. L u x. XX[II: 39-53• Een van c LA U S
H A R M s. VIII. Doe regt en ontzie niemand. Tekst,
i P r T R. III: 13. Bij gelegenheid ecner Recenfie van
VA N D E It P A L M's Leerredenen in de Theol. Annalen
van WA C i3 I, ER 3unij 1818 , S. 49$, wordt gezegd :
Daar de Schrijver, (VA N D F it 2 A L DI) in de manier
der Ilollandfelie predikers en naar den fmaak zijner
„ natie , aan cie woordverklaring der ten grond liggende
„ tekíten eene zeer beduidende waarde hecht , zoo moet
„ men zich dan ook niet verwonderen , dat men op deze
en gene plaats hoot, welke Duitfche lcanielredenaars,
als niet ter zake dienende, zouden welaten." Wij
zegen hiervan niets, geven alleen op het plan der leerrede van c L A U S H A it MS , en durven iederen onpartij.iige gerustelijk de vraag voo; leggen , waar de Bijbel liet
meest gewaardeerd wordt. Ziehier dan alles , wat de
Duitfcher van den tekst zegt , bl. 154 , 5 : „ TIet ant„ woord op onze vragende tekstvoorden zoude aldus
„ luiden: Niemand kan ons kwaad doen , indien wij
„ navolgers zijn van het goede. En indien niemand ons
„ kwaad kan toebrengen , wien zullen wij dan vreezen?
„ Laat ons dit heden in eenen naauweren zamenhang
„ overwegen en dieper ter harte neaten. Ili zal mijn
„ opilel uiteenzetten naar aanleiding van het bekende
fpreek vuord: Doe regt en o,vtzie rtie7nanrl, en trachten aan te toongil , .'at dit fpreekwoord" (de tekst
koelt dus nie meer in as,merking) „ is 1. een? woord
,
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„ tot leering, II. een woord vol kracht, III. een woord
„ tot troost; of korter, dat het is : eene gedenkfpreuk ,
cene kracht/pronk, eene troostfpreuk." Indien dit nu
de regte preekmanier is, ja dan is Nederland no- lang
op den regten weg niet. Wij gunnen anderen het hunne ,
maar kiezen. geenszins dien preektrant , volgens wellen
men even goed prcdihen kan over Pontus, Ga/at/in,
Cappadocièn, Iziè en Bithynri , als over eenigen anderen tekst.
Deze aanmerkingen, tot welke deze Bibliotheek ons
ten minfle eenige aanleiding geeft, voeren wij niet aan,
om den Uitgever en Vertaler in het minfle af te fchrikken. Integendeel moedigen wij hen aan, in die Bibliotheelz nog meerdere ftukken op te nemen, opdat men,
zonder groote kosten , ook een Duit^ch allerlei bezitte
voor hanfelwelfprekendheid ; ten einde zulken , die dat
noodig hebben, alles kunnen onderzoeken, en het goede

behouden.
Apothekers - Plane/bock, of Begin/den der Artfcnijnzengkllnde ; door A. C H E VA L L JE R On P. 1 D T, Uit
het Frausch. II Deden.
(Vervolg en Jlot van bl. 214.)

H

et tweede deel maakt de zesde afdeeling van dit werk
uit , welke ten opfdhrift heeft vrrZindiz g. Deze wordt
befchreven , als zijnde „ dat gedeelte der Pharmacoloie ,
„ hetwelk door cane fclleikundi;e bewerking zamcngc„ flelde geneesmiddelen oplevert." haar, is verbinding
niet het gevolg van fcheiknndige werking? en hoe kan
men dezelve dan bcfchrijven , als door fchcikundige werking geneesmiddelen op te leveren?
Deze afdeeling bevat negen hoofditukken. Ilet cerIte
handelt over enkelvoudige brandbare , niet metaalachtige

ligchanzen; te weten : de kool/lof, de zorstfof, de kelpfdof,, phosphorus en zwavel. Op bl. 3 en 5 lezen wij ,
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dat de planten- en dierlijke kool vóór liet gebruik naauwkeurig met water moeten worden afgewasfchen; wij achten dit bij goed bereide kool voor het minst overtollig,
en Plecht bereide zal er niet door verbeterd worden. Het
voorfchrift, dat op b]. ii gegeven wordt ter bereiding
van zoutlof (chloricum), achten wij geheel ongepast;
i deel bruinfleen toch op 4 deelen zeezout is veel te
weinig. Op bl. 15 berigten de Schrijvers , dat kelpflof
(iódirrm) in het groot uit zeewater gemaakt wordt ; zoo
veel ons bekend is , heeft men deze Plof nog niet in zeewater aangetroffen. BI. 2a lezen wij, dat de phosphorus
als geneesmiddel voorkomt in de gephosphorde aether en
alcohol, en men deze gewoonlijk bereidt uit 4 :l 5 greinen phosphorus op een once acther : hoe eenvoudig deze
bereiding ook fchijne , vordert zij echter zekere handgrepen , wier befchrijving hier had behoord ; en dit was
voor den Apotheker zeker belangrijker geweest dan de
bereiding der zoogenaamde briquets phosphoriques. Dezelfde aanmerking geldt ook omtrent hetgeen wij op b].
24 vinden over het onderzoek naar de zuiverheid der ruwe zwavel ; deze gebruikt dc Apotheker niet ; van meer
belang is het voor hem, de middelen te kennen, door
welke men zich overtuigen kan , of de zwavel vrij is van
arfcnicr„m , en deze worden hier niet opgegeven.
I Iet tweede hoofdt't uk handelt over eenige metalen ; als
zilver, fpiesglans , ijzer , kwik , goud en zink. Ook hier
had veel naauwkeuriger en duidelijker kunnen zijn , bij
bij het 1piesglans , het kwik en het zink. Omtrent-zonder
het laattie lezen wij , op LI. ;o , dat hetzelve gezuiverd
wordt door destillering; wij zijn het hierin wel met de
Schrijvers eens , doch daar , gelijk ieder deskundige ons
zal toefiemmen, de gewone inrigting van de werkplaatfen
der Apothekers niet toelaat dezelve in liet werk te hellen, zoo geven wij de voorkeur aan Gene andere, reeds
lang bekende, wijze, namelijk de finelting van dit metaal
met zwavel ; en deze had daarom , onzes inziens , hier
niet moeten voorbijgegaan zijn.
In het derde huofdlluk wordt a íj^rokcn Over de on
-
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dcrli ge Yerbiii[Iiigen der brandbar e ligchamen , en
daartoe gebragt de verbindingen der zout(lof,, kelpilof,,
zwavel enz. Op bI. 5 lezen wij: half- dubbel zout
kalk. Half- dubbel is , zoo wij ons niet ver-fohuden
veel als enkel. In eerie noot op bl. 469 zegt-gisfen,zo
de Vertaler, dat men hiervoor lezen moet : dubbel - zout
Dit is geheel mis. Hoezeer de-flohudenkamt.
Scheikundigen onderling ook verfchillen in denkbeelden
over de eigenlijke zamenílelling dezer ílof,, komen zij
allen daarin overeen, dat het calcium hier niet als metaal, maar als oxyde aanwezig is. De bereiding van het
dubbel-zoutfofhoudend fodiumverzuurfel (chlorure de
foude) wordt, bI. 36 , in deze weinige woorden befchreven : „ Men bereidt hetzelve door eene oplosfng van
„ half - koolzure foda in overgehaald water, met zoutflof
„ te verzadigen." IIoe llcrk moet die oplosfing zijn ? en
wat beteekent hier het woord verzadigen? Hetgeen wij op
bi. 50-56 lezen over de bereidingen van de kermes minerale en de fulphur uur. antim. is zeer onvolledig ; er zijn
daartoe andere en betere voorfchriften. De Theorie van
dezelve is overgenomen van a L R Z E L 1 U s; zij is hier
echter zoo duister , dat wel niemand, zoo hij die van
elders niet kent, er zich een duidelijk denkbeeld van zal
kunnen maken.
Het vierde hoofdtluk behelst de verzuurfels. De orde,
of liever wanorde, waarin hier de alcalijn, de aarden
en de oxyden der cizenlijl:e metalen voorkomen , trof bijzonder onze aandacht; bij eenig nadenken echter bleek
het ons , dat in het oorfpronkelijke de alphabctifche orde
was gevolgd; deze orde is bij de vertaling , zoo als na
geheel verloren gegaan ; men had dit genlak--turlijks,
kelijk kunnen veranderen. Wij vinden hier: i°. Spies lans
oppervlakkig.) 2. °. Zwaar--verzufls,(onawkige
aarde. 3 0 . Bismuthverzuurfel (dat is fub - uit ras
bismuthi , hetwelk onder de zouten behoort). 4°. Kalk.
0 . ITzerverzuurfcls. 6°. Bitteraarde. 7°. Kwikverzuurfels. (Op bl. 89 lezen wij, dat men, volgens m OS:
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C n T I, een zwart kwikverzuurfel bekomt , door ` once
kwik met 4 oncen zeepziedersloog te verwarmen, dan te
filtreren , af te wasfchen en te drooges ; voor kwik moet
hier mercurirss dolcis gelezen worden.) e°. Loodverzuurfels. 9°. Potasfa. io°. Soda. (Hierop volgt de bereiding
van liet potasfiumma en fodirum ; dit behoorde in het tweede
hoofd stuc; ook ontbreekt daarbij de bereiding dezer metalen volgens BR u N N It R.) i t °. Strontianaardc. r2 °.
Zinkverzuurfel. (De wijze , op welke , bl. i z 3 , de bereiding der zinkbloemen befchreven wordt, geeft aanle&ding om te denken , dat de Schrijvers deze nimmer in
eeni e hoeveelheid gemaakt hebben.)
In het vijfde hoofdfluk wordt gefproken over de zruîesa ; deze worden verdeeld in vier klasfen : i ° . Zuren
uit zuurfcof en een brandbaar ligchaam. 2°. Water(lofzuren. ;°. Plantenzuren , uit ztu rflof, koolftof en waterProf. 4 0 . StikProfhoudende zuren; van de laatfte alleen
liet Pruisfisch zuur, dat onder de waterflofzuren behoort.
Ons is deze orde zonderling voorgekomen ; eerst zuur
dan waterflofzuren , dan weder zuurftofzuren ,-Oofzuren,
en eindelijk weder een waterflofzuur ; wij zien geene reden , waarom iaen van de meest gevolgde orde is afgeweken. Op bl. si lezen wij van een borium - metaal
u r ; maar borium behoort niet tot de metalen. Op b?.-zu
135 wordt in de aanteekening gezegd, dat men in de fabrijken van zwavelzuur , in plaats van de zwavel met felpeter te vermengen , zich van falpetergaz bedient; en
hierop volgen dan deze woorden : „MMen heeft met voor„ deel liet falpeterig- gaz ook aangewend ter bereiding
„ van Benige zouten, mctaalverzuur!cls, en ook van het
„ zuringzuur." Dit zal wel op deze of dergelijke wijze
moeten veranderd worden : Men heeft de bereiding van
het falpeter - gaz niet voordeel in verband gebragt niet
die van , enz. Onder de verfchillende voorfchriften ter
bereiding van het benzoëzurrr, op bl. 167-173, misfen
wij dat van n U C x 0 L s , hetwelk ook in de Pharmac.
Belg ic. voorkomt. Op bl. 184 wordt de ontdekking van
liet zuringzuur in de rabarber aan 3 C H E E L E, en op
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bl. 137 aan v o GEL tocgCfchreven. hetgeen Wij op bl.
1 9 2-2o1 lezen over liet PruiuIsch zuur (acidrr„a lirdroc',:a:;ic'm2) is alles hehalvc volledig; onder de verfchilicnc'e voorfchriften tot deszelfs bereiding hadden die van
I T T N E R, S C I I R A f) E R Cl) T R A U T w E l N ook wel
eerie plaats verdiend. Het voorfchrift, op bl. 195 aan
K o L I Q U E T toegefchreven , is eigenijk van G A TLUSSAC.

IIet zesde hoofdhuk, loopende van bl. 202 -367, behelst de zouten. Schoon wij ook hij liet lezen van dit
hoofdfhuk verfchei'ere aanmerkingen hebben opgeteekend ,
is bet ons echter voorgekomen , dat dit gedeelte geenszins liet minfle is. Het had echter hier en daar wel vat
beknopter kunnen zijn. Zoo zouden wij b. v. in een
Handboek voor Ipoteders niet verwachten eene uitvoerre befchrijvin te Vladen over de raffinering van ruwe
borax, of de fabrijku;atige bereiding van het ammoniak
Op beide toch is toepasfelijk, hetgeen wij bl.-zout.
s7o ten aanzien van den aluin lezen , waar de Schrijvers
zeggen, dat zij over deszelfs bereiding riet zullen handelen , daar die in de werkplaatfen der Apothekers geen
plaats heeft.
In liet zevende hoofdftuk behandelen de Schrijvers de
aethers , van bl. 367-399. Ons verflag van dit werk
is reeds zoo uitgebreid , dat wij over dit belangrijk onderwerp in ;eerre bijzonderheden mogen treden, waartoe
anders ruime flof was. Zoo ergens , dan vindt men hier
het bewijs , dat de Schrijvers onbekend zijn niet den arbeid van andere volken; blijkbaar is alles, wat wij hier
vinden , alleen uit latere Franfche werken en tijdfchriften
overgenomen. Zoo misfen wij de belangrijke verbetering
in de bereiding en den daartoe noodigen toeflel van de
zwavel -aether door GEI G E rt. De drie voorfchriften
ter bereiding der falpeter- aether zijn, onzes inziens,
geenszins aan te bevelen; even min als dat voor de aether

muriat. alcohol.
I Iet achtfle hoofdt'cuk handelt over plantaardige zout
Het is ons nog twijfelachtig, of-vatbrclighmen.
-
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daartoe ook de folri;Iine en violi;1e wel zoo zeker kunnen
gehrayt worden. 1\ cn vergelijkt, hetgeen hier over cinclioY/ine , mot j)hirae en q,:'rni;zc gevonden wordt , met do
Verhandelingen over deze floten van den Hooeleeraar
s T r. A T i i\ c x , en men zal overtuigd zijn , dat hier ook
nog wel ic:s te wenfchcn overblijft.
Eindelijk worden , in het negende hoofdf{ uk , zoodcni,

ge plc7;ltrnrC.'ige voortbrengf»leii, welker wore aard nog
niet rrgt Lerend is , befchreven. Blijkbaar bedoelt men
hiermede die flo[1 en , waaromtrent men onzeker is, tot
welke bijzondere klasfe zij behooren gebragt te worden.
Met weini,e u,itzonderinc, hadden (C. C in een werf: , als dit
behoorde te zijn , kunnen gemist worden. Omtrent de
mannite is er geen twijfel , of zij behoort onder dcceifde
klasfe als de fuil,er. Nieman 1 zal ooi: zcva i,hc i.í maken ,
om de oleumn crotonis tiglii , hier het laatst voorkomen
onder de uitgeperfie oliën te rangfchikken.
-de,
Wij hadden ons voorgenomen , aan liet flot onzer
Recenfie eenige aanmerkingen nlede te deden , omtrent
de Nederduití'che benamingen, door den Vertaler voor
onderfcheidene fclteikundine bereidingen gebezigd ; dan
ons bcftelc laat dit niet toe, en wij onthouden er cns te
meer van, daar er alsnog in onze taal geese geregelde
en eenigzins algemeen gevolgd wordende nomenclatuur
beftaat, en die van den Vertaler wel nimmer algemeen
zal ingevoerd worden.
Wij eindigen ons verf ag niet den wensch, dat men
voortaan zich onthoude van zoodanige werken te vertalen.
Men fchrijve liever zelve, en geve daardoor werken ,
die voor onze behoeften berekend zijn. De Artfenijtnengkunde toch is Bene kunst , welker uitoefening bij
onderfcheidene volken aanmerkelijk verfchilt. Niet dat
wij het gebruik van buitenlandfclie werken afkeuren; maar
tusfchen daaruit, hetgeen voor ons goed en nuttig is
over te nemen, of dezelve zoo maar voetstoots te ver
-talen,
is een groot onderfcheid.
-

,
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Gefchiedenis van Egel*te, onder de Regering van m oH A M D[ E D A L I , of Verhaal van de flaathiindige
en militaire gebeurtenisfe;a federt het vertrek der
FTCGI ThCn tot in I323. Door F. DI E 1V G I N. Ver+
rikt met /Iafnteekeiiingen , door de fleeren L A NG L L S en J 0 M A R D , en voorafgegaan door eerie
gefehiedkundige Inleidi;;á , door 1`I. A G o U B. Naar
het Fransch. Ijle Deel. ll/ct Pleten en Bene Kaart.
Te Amflerdam, bÎ J. C. van hesteren. 1828. In
gr. Svo. XL en 462 bl. f 4 - go.
,

O

ncder de Landvoogden der Ottomannifche Porte ,
welke zich in deze Eeuw vooral vermaard gemaakt heb
zal niemand wel de eerfle plaatfen aan A L i -Pacha-ben,
van Janina en aan M 0 II A H M E D A L I- Pacha van
Egypte ontzeggen. De eerflc is ons in alle zijne afgrijfelijkheid, als een monster, waarvan de menschheid terugbeeft , door P o U Q U E V I L L E bekend gemaakt; en wij
zullen den Eg}ptifchen Landvoogd het omegt niet aan
dien booswicht in céne klasfe te plaatfen.-doen,hmt
De eerfle was bijna niets dan verrader en beul. Van
hef urtr , van ,verbetering en van Europefche inrigtingen
had hij naauwelijks eenig denkbeeld , behalve waar liet
onmiddellijk betrekking had op het krijgswezen. 1MI oH A M 1\1 E D A L I heeft in de 2d jaren van zijn beheer
over liet aloude Rijk der r H A 2 A o's meer begrip van
Europcfche befchaving aan den dag gelegd , en de rei
veiligheid in hunne-zigers,dhmvolknfie
aardrijks- of oudheidkundige nasporingen te danken hebben,
de Regeringen , die door hens hunne Mufeums niet Mcmcaons - beelden en Denderafche dierenriemen hebben verrijkt ,
zijn hem daarvoor dankbaarheid en eenige greinen wie
Dit is zoo in dc orde der dingen.-rokvefchuldig.
Daarenboven is M 0 H A D1 DI E D AL I reeds federt ISo6
de befchermdc en gunficling van Frankrijk, aan wells
handel en fcheepsbonw hij verfcheiiene voordeelen heeft
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bezorgd. Wij nemen het dus ook den I-ieere FEL i x
ME N G I r niet kwalijk, zoo min als den Heere j oM A It D, dat zij hem prijzen ; en dit had ook zeer goed
kunnen gaan, wanneer zij 's mans beftuur hadden gefchilderd van het oogenblik af, waarop hij volkomen
meester van Egypte geworden is. Aan zijne afperfingen,
zijne monopoliën van bijna alle voortbrengfelen van Egypte ,
aan zijne moorddadige veldtogten naar Nubié was voor
Franjchen , die de eigenlijke monopolie (hoe vinnig zij
ook tegen liet woord mogen fchermen) in hun Vaderland
zeer goed kennen, en die wel gewoon zijn , dat men
voor kr sroem zijne naburen ongelukkig maakt en van
goed en bloed berooft, zeer wel een' glimp te geven.
Maar ongelukkiglijk hebben zij begrepen, volledigheid aan
hun werk te moeten geven, en dus den geheelen levens
Satraap, althans zijne geheele loopbaan-lopvande
in Egypte, niet de grootfie uitvoerigheid te moeten befchrijven. Wij noemen dit een' ongelukkigen inval; want
nu kunnen zij niet voorbij, de gdheele lange reeks van
verraderijen , partijwisfelingen, moorden en afperfingen
van dezen dwingeland van íluk tot íluk te vermelden.
Zij doen dit blijkbaar met de meeste verfchooning voor
hunnen held, en zoeken deszelfs karakter fleeds van de
gunftige zijde, als een' (luwen flaatsman meer dan als
een' laaghartigen verrader , die beurtelings alle zijne vrienden en medellanders aan zijne heerschzucht en zijn belang
opoffert , voor te (lellen. De grootfte gruwelen worden
niet alleen door ME IN c 1 N (b1. 371) als verfchoonlijk ,
ja als pligt voor M O H A M M E D AL. 1 voorgefteld , maar
hij verhaalt zonder de minfte afkeuring de fnoodite trou•
weloosheden, afperfingen en vergiftigingen, door dezen
Pacha gepleegd, (b. v. bI. 3 8 9, 394 -> 395, 403.) Ja,
JO M A R D gaat (Noot, op bl. 362) zoo verre van te
zeggen : „ Wanneer wen deze bloedige regels " ( den
fluikmoord van drieëntwintig Mammelukfche Bays, even
zoo vele Kachefs , en in 't geheel van meer dan duizend r_menfchen , die onder fchijn van vriendfchap en de
heiligfle beloften naar Cairo gelokt waren) „ in de geAa
BOEKnESCH. 1829. NC. 8.
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fchie enis ven Egypte non rritwis!chen, zou de roerra
yen :\I 0 H A DI ME D A L I NIETS (L) van het o,2WTik
bare oordeel der nakomeling/chap te duchten hebben;"
ja hij tracht deze bloedvlek van hem af, en op den Divan
van Kon/lantinopel te fchuiven. Wij zullen hiertegen niet
zeggen , dat Mo H A 1I ri E D A L I in liet geheel geen blind
werktuig, geen voorfiander eener lijdelijke gehoorzaam
aan het Hof van Konflantinopel is, hetwelk hij , toen-heid
het zijne eigene terugroeping gold , zeer wel wist ongehoorzaam te zijn (zie hl. aa. , 225) : maar zou een mail,
die een Machiavellistisch fchurkenfluk, 't wek men
slechts niet den St. Bartels - nacht kan gelijkifellen
gelast, of lechts door de hoogstmogelijke geveinsdheid tot
(land brengt, wel te verontfchuldigen zijn? Doch het is niet
eens wear, dat dit de, eenige misdaad van dien Landvoogd
is. De overige zijn, wel is waar, minder zwaar, maar
toch nog groot genoeg, dat elk derzelven — laat ftaan die
alle — in Europa den bedrijver voor altijd met eerloos
zou brandmerken. Wij zullen , (om van de aange--heid
f}ipte kleinere misdaden niet eens te fpreken) die reeks van
fcheïmf'ukken onzen Lezeren in een kort beftek voor
woorden van dengrijzen I B R A H I M- Bey,-dragenmt
die zich • door ee herinnering daarvan ,voor het lot wist
te hoeden, dat zijnen min voorzigtigen am btgenooten te
beurt viel. (Wij verzoeken verfchooning voor de menigte barbaarfche namen, welke wij moeten opnoemen.)
„ Wij hebben ," zeide I B R A III M, „ met hem omge„ gaan, en wij kennen zijne Eireken jegens hen , die hem
tot zijnen tegenwoordigen post verheven hebben. Zijn
eerfle flagtoffer was K I N c I 0 S M A N - Aga, Khazna„ dar van MO H A M M ;. D - Pacha K o US P. o u F, die
„ de Citadel (van Cairo) aan T A HERR -Pacha overlever„ de ; vervolgens zette hij dezen op tegen de Turken,
die hem gedood hebben; toen zocht hij onze vriend„ fchap (der J arnmelukhen) en had zoo veel voorko„ mendheid voor ons , dat wij hem als hoofd onzer troe„ pen aanmerkten; hij foot eene naauwe vriendfchap met
„ o s m A N -Bey U A P, D I S s I, die hein als Benen broe-
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(,er l ellande do • en niets bultci; hem deed. Op zijnen
„ raad liet deze Bcy A L I- Pacha c F Z A 1 2 L I ombrengen , en verried E L F I , zijnen w2peL'broeder, in hope
„ van alleen te regeren ; hij was het insgelijks , die de
troepen tot muiterij aanzette , en hen op[Iookte , om
„ hunne foldij te vragen ten ..elfden tijde , dat hij B A R„ n I s s I overhaalde, om cone buitengewone belasting
„ op liet land te leggen , ten einde Ilene bij het, volk gehaat te maken , met welles hulp hij ons naderhand uit
Cairo verdreef ; hij rie_) 1 0 U R C HI D - Pacha tot do
i gering van Epte, en kwam ons in Said (Opper„ Egptc) beoorlogen ; toen deze Vorst niet zijne kuiperijen
„ bekend werd, keerde hij zich tegen hem , daar hij een verbond aanging niet de Dehlti•s en andere oproerigen , die ,
„ onder het voorwendfel van hunne foldij te vorderen , den
„ fchrik en de verwoesting door het gehcele land ver„ fpreidden. Naderhand zocht hij de vriendfchap van
„ s E ï I) -0 MA R - fifakram , van den Kadi en van de
andere Cheiks (Opperhoofden te Cairo) , welken hij
„ diets maakte , dat n 0 U R C H I D zich van hen wilde
„ ontdoen ; dit was de reden , waarom deze ligtgeloovige
geestelijken dien Pacha zoo ;eer haatten. De opfcand des
„ volks en de plundering der had waren er liet gevolg
van. S E ï D - 0 M A R gaf hem betlendig goeden raad ,
„ en, door zijne ambt enooten onderíteund , flelde hij de
teugels van liet flaatsbeftuur in nI 0 H A rr ni E n AL I'S
handen ; hem als zijnen opregten vriend aanmerkende ,
„ deed hij alles voor hem , op den dag der doorfteking van
den dijk des kanaals , en was heil behulpzaam in de
„ ombrenging onzer arme 1lfammelukkeri. Maar hoe heeft
„ 1\I o H A 11 ai r ID A L I deze opregte toegenegenheid be„ antwoord ? Na zoo vele gewi tige dientlen , was bal„ lingfcllap liet loon van s L ï v - o at n It , van dit flagt„ offer van de 11StLil zijner alï]btgcn )tel] , cie over zijne
meerderheid naijverig waren. Hoc wilt gij nu , dat wij
„ aan de beloften van vlezen nian geloof hechten en bij
„ hen] wol,el: zallen ?"
De oude 11lara„ajul had gelijk. Onverlchoonlijk was
Aa 2
'

. ,

„

.48

F. DIENGIN

de dwaling zijner broeders, om zich aan dezen nieuwer,
c r$ A it Is O R c IA toe te vertrouwen. Voegt men hier
nu nog bij , dat het 1leeds onder voorwendfel der al te
groote verdrukking des lands door geweldige belastingen
was , die hij achtervolgens aan de verfchillende Betkuurders aanraadde , dat hij hen naderhand daardoor deed val
moet men waarlijk over de arglistigheid en die--len,zo
pe loosheid van den man verfteld ftaan , die naderhand
nog oneindig zwaardere lasten op liet volk leide, maar
fferk en behendig genoeg was , zich flaande te houden ,
f ehoon zijne onderhoorigen bijna tot vertwijfeling gehra t
en vele dorpen verlaten waren.
Dit eerife Deel begint met den toefland van Egypte
even vóór de ontruiming door de Franfchen , toen het
onder K L E B r R's zacht en vast beftuur rust en voor
genoot, maar, na deszelfs vermoording door een'-fpoed
Muzelmccnfchen dweeper, onder zijnen onbekwamen opvolger ai E N o u weldra door de vereenigde Engelfchen
en Turken hernomen werd. De eerf'en, wier handelsnijd
aldus de Europe the kolonifatie van een der belangrijkfte
gewesten der wereld belet heeft , begunfligden de Mammelukken , en wel Eepaaldelijk eenen E L F I - Bey , die zich
zelf naar Engeland begaf; de Franfchen , daarentegen ,
helden tot de zijde van MO x A ai Mr E D A L I over. E ene
Engelfche landing in 18o7 zou voor zijn gezag doodelijk
hebben kunnen worden , daar de Britten reeds meester
van Alexandrië waren; maar de oneenigheid der 111ammeliekken (de oorzaak van hunnen val), de ongehoorzaamheid hunner troepen , de bijna getijktijdige dood van
twee hunner bekwaamfle hoofden , E L F I en O S DIA N
B A RD IS S I , eindelijk de veerkracht van ai o x Ans nz E D
A L I , in tegenoverhelling der langzame en halve maatre
Engelfchen Generaal F R A S E It, deden-gelnvad
deze landing volkomen mislukken; en zoo vereenigden
zich alle omflandigheden , om voor de tweede maal eene
poging van befchaafde Natin, om zich in het bezit van
de wieg der befchaving te Rellen , te verijdelen , en eenen
Turk omhoog te helpen , die geenszins tie voorbarige
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ílaatkunde van A L I - Bcy in den Rusfisch-Turkfchen oorlog des jaars 1770 volgt, om zich onafhankelijk van de
Porte te verklaren , maar, onder fchijn van grooten
eerbied, diepe afhankelijkheid en naauwgezette gehoor
aan den Divan , van ijver in de vervolging der-zamheid
Mammelukken en de be(lrijding der ketterfche f échabiten , niet alleen volkomen doet, wat hij wil , ook ten
aanzien der betrekkingen met Europa , maar tevens zijn
gebied tot in het diepst van Afrika , tot nabij de bronnen
van den Nijl en over het geheele Arabifche fchiereiland
uitbreidt, gelijk wij dit zekerlijk in het volgende Deel zul
len zien. Eene vermetele proef, om zijn moordziek en ver
ook naar Europa , naar liet twee--woestndDpimu
de klasfieke land der befchaving , uit te breiden, is hem
mislukt , en, in weerwil van Oostenrijk, zal Griekenland niet door Negers, en Nubië niet door Grieken bevolkt worden.
5.Vij hebben de lectuur van dit Deel niet zonder moeite
ten einde gebragt. Het is in den min gelukkigen vorm
van een Dagboek, geeft ons dus dag voor dag , zonder
behoorlijken overgang , gebeurtenisfen , die door de minbe kende namen reeds iets duisters hebben, en is daarbij zoo
ongemeen uitvoerig, dat men ons van de onophoudelijke
omwentelingen, firooptogten, knevelarijen, kuiperijen en
woelingen der partijen , die door de herhaling menigmaal
eentoonig worden , niet eene enkele fchenkt (de gekozene
vorm bragt dit mede). Vijfdehalfhonderd bladzijden over
de Gefchiedenis van Egypte onder zulke Barbaren, gedurende een tijdvak van twaalf jaren, is toch te veel. Het
is eene aaneenfchakeling van boosheid, wreedheid , roof
en bedrog; naauwelijks bij een' enkelen trek kunnen wij
met waar genoegen vertoeven. Zou dit boek , althans
voor ons Publiek, (want de Franfche Schrijver, die de
zaken heeft bijgewoond, was met zijn onderwerp natuur
te zeer ingenomen) niet voor aanmerkelijke bekorting-lijk
zijn vatbaar geweest ? Het tweede Deel, waarin de gunflige zijde van nz o H A ni nr E D A L I neer moet uitkomen , zal misfchien van dien aard zijn, dat wij deze aanmerking niet behoeven te herhalen.
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In de inle idizig , door den geleerden Ileer A G 0 tt B,
hebben wij , niet bevreemding , niet alleen den thins zoo
zeer betwijfelden boekenbrand te /Ilexanelric' door de S^rrracenen, maar zelfs cie zending der 72 Overzetters door
E L E A Z r R naar Alexandrië voor goede munt zien opnemen. Van fchrijf- of drukfouten, als n E at r T i: I U S
van Phalefe, Penatciteucus , enz. zullen wij niet fpreken.
De vertaling is wel niet meesterlijk , maar toch zeer dra
-gelijk.

Zvvitferland , in drie Zangen. Door rt E N D RI 1, Ii A KM r N
E L IJ N , Lid van het Koninklijk Inflituut, van de Koninklij ke .,lkadenzie van beeldende Kunflen te Aznflerdam, enz.
Te A,njlerdam, b ij J. van der Hey en Zoon. 1828. In
gr. 8 vo. XII -en 99 bl, f _ - 4.o.

Z

witferland is voorzeker een waardig onderwerp om bezongen te worden., Vooral een Nederlander, wiens Vader
vorige tijden , bij al de verfcheidenheid van grond -landi,
zoo veel overeenkomst met Zult/er/and oplevert, ten aanzien
van regeringsvorm en volkskarakter, is meer, dan eenige andere landaard, tot dit werk gefchikt. Op ons rust thans de
verpligting, aan te wijzen , hoe Zwit/erland door r. L If N
bezongen werd. Dit zullen wij onpartijdig doen. Wij Iloren
ons in het geheel niet aan den ♦ n G us • die misfchien in het
Griekscll zeer juist heet vpy'os. Althans deze afleiding van
dien naam Itrookt beter met liet karakter van dezen fpion,
dan de eigennaam !l'p'. Wij vinden toch meer woorden
dan zaken ('l ^) en dus ..... A it o us is niet blind; dat
zegt hij zelf al zeer vroeg. Dat zou ook wel ongelukkig
zijn met honderd oogen. Maar flaperig is hij toch , en die
honderd oogen fluiten zich even gemakkelijk als twee. Dit
is liet onderfcheid tuafc'..en den aarden A K Gus , die er ten
minfte altijd eenige open had, en tusfchen den nieniven, die
het dormitare van ii o inn ic u s overdrijft, en aan het dormire
zich houdt. Vanhier het gedurig ad patibnlusn roepen , naar
liet voorbeeld van wijlen J. n E s SE L s, affchuwclijker gedach_
tcnis , maar die . zijne vrienden , even als ., r. G u s , nog al

zacht behandelde.

11. P. KL11N, Zt'i1S,` LAVO.
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ARGUS Ichijnt dez_lfde ziel;te onder de leden t - hebben ,
als waaraan n t o L L 0 van 1f tte, Jam geilorven is. Tering,
van allerlei aard, is dikwerf eene familieziekte, welke ook
deze eigenfchap heeft, dat de kwaadfappigheid wel invloed
heeft op oordeelvellingen, vooral wanneer eene zeer ligt ge
eigenliefde gekwetst wordt. Wij zullen ARGUS zijn'-rakte
eigen dood laten fterven, niet verhaasten. Een grommige zieke
is .vel lastig; maar , indien hein de woorden ad pativralu;rr
troosten , laat hein , ook tegen ti , waarde K L IJ N ! die voor
roepen , zoo hard hij kan , en zoo dikke erf hij wil, lies-den
inagtelooze nA.Ait de galg is nos niet AAN de galg. En hier
wij den fpioo geen' fpoecligen , maar een' zr,c,'z--m,.dewnfch
ten dood toe. Dit dient tevens tot narigt aan (ie 1 ieeren
WARNSINCK, VAN LocuLal en allen, die in de eer dcclen van door dezen AR G u s veroordeeld te worden.
Ten jare 18e6 had K L tj N niet zijnen vriend VAN 's G it.9v r N W L E It T de reis gedaan door het heerlijke Z i itfcs laltd .
can deze reis is dit dichtftuk zijnen oorlprong ve.fcihuldi; d.
Natuurli.lk is het dan ook, dat de Dichter (Voorrede, bl. V)
niet (niets) anders wilde fchilderen dan datgene, waar zien
voet hond , wat zijne oogen zagen , en wat hij daarbij gevoelde. En hiertoe lcvam hem liet gefchiktule voor, Z,vitferlanrl te fchcilbn in deszelfs Iigging, vlakten, zeden, ccwoonten, bergen, rotfen, ijsgevaarten, ftroon:en, meren ,Wratervallen en zielverruhkendie dalen, en daarbij geiJadig aan te
flippen, waar hij flond, wat hij zag en diep gevoelde.
Zijn dichtfluk heeft t; LIJNN verdeeld in drie zangen. D^
eertte bevat eene fchildering van Zri'itferlands li *cing, vlak
zeden , gewoonten , en de majesteit zij -ten,vorbgfl
bergen, rollen en ijsgevaarten. Het is ons niet gegund,-ner
in vele bijzonderheden te treden. Eene fcl ildcrij beoordeelt
men ook liet best, als zij voor oogen is. Ons ontbreekt de
noudige ruimte, om deze hier op te hangen. Ziehier den Zteitfer• naar het leven geteekend , bi. 9:
-

-

ja dtdIr, op 't vrije veld, den d, vang ontvlugt der Reden,
Ziet ge U den Zw.vitfer, nog als ZwitCer, tegentreden.
Welwillend, rond, opregt, flandvastig in zijn' aard,
Bleef, zelfs der vadren deugd, voor 't nakroost nog bewaard.
(Dit zelf vult hier niet gelukkig den regel. IIet gebrekkige;
van denzelven , met betrekking tot den zin , behoeft voor
kenners , en de, ook voor den Ilcer K L 1J N zelven , fechcs
cene vingern-gz1ng. )
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Dáár, blijft nog 't landvolk in dier vadren tooifels zwieren,
Hetzij 't den ploegj?aart (?) drijft, of helpt een' hoogtijd vieren;
De knaap, de man, gehuld in 't ligt en ruim gewaad,
Dat knie, en borst en arm, een vrije golving laat;
De vrouw, de lieve maagd, — het haar in breede lokken
De fchoudren dekkende of in vlechten t' zaamgetrokken;
De blanke en poeslige arm ten halve flechts bedekt:
Het wollig keursje langs het ranke lijf gelirekt:
De volle boezem, onder 't lijrwaad niet verfcholen :
De voet zoo fchoon gevormd, niet aan 't gezigt ontflolen:
Daar 't lachje, gul en blij, haar 't argloost fchoon verleent,
En fchetst, hoe jok of vreugd, met de onfchuld zich vereent.
Dáár, op het vreedzaam land, voor 't eerloos huichlen veilig,
Staat aller eerwoord vast, is aller handlag heilig
Dáár, gul en vrolijk, en tot elke dienst bereid,
Praalt nog des Zwitfers trouw , in hare eenvoudigheid.
De tweede zang behelst een tafereel van Zwitferlands waterwonderen, zigtbaar in deszelfs ltroomen, meren en ontzettende watervallen. De onderfcheidene namen, in het oor
behouden , maken in deze zangen het bezingen-fpronkelij
van bergen, rotfen , dalen , llroomen en watervallen zeer
moeijelijk. Hieraan is het »mtijds , hoewel niet altijd, te
wijten, dat wel eens min gelukkige en ftopwoorden de meeste
kracht aan den zalig ontnemen. Gelukkig nog zijn deze regels:
Fellene! Pifefache ! en Rohr, en Reichenbach!
Wat huivring greep mij aan toen ik uw worstling zag
in vergelijking van twee anderen, om het rijm op Ran mislukt:
Maar wie, wie fchildert wat van hem 't gevoel moet zijn,
Die wegzinkt bij uw' val, ontzaggelijke Rijn!
En deze twee regels zijn het begin van de Route teekening
des Ran -vals bij Laufen, bl. 45-48. Deze teekening is te
uitgebreid, om hier te worden overgenomen. Zij is de fchoon
11e plaats uit den geheelen tweeden zang. Als Nederlander
ziet IC L ij N ook op het praalgefticht van den Zwitfer GE s N ER.
Ik zag dat praalgeflicht, ik zag liet diep bewogen;
Een flille weemoed rees en uwrareb
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(Dit is een ongelukkig woord, vooral door het veelvuldig
gebruik, waar het niet te pas komt.)

me een' traan uit de oogent
Mijn diep gefchokt gevoel, vloog Neèrlands vlakten rond;
Waar, eedle kroonen van den vaderlandfchen grond!
Waar ftaan, waar rijzen zij uwe onvergangbre zuilen?
Waar daagt het heilig woud, waarin zij zich verfchuilen?
o Vondel! Hooft! o Cats! gij die zoo heerlijk blonkt!
Die Neêrland rang en roem in 't rijk der lettren fchonkt!
Antonides ! Lannoij ! van Merken! Smits! enz.
Zulke uitweidingen over vaderlandfche lichten misfen wij hier
ongaarne. Ook elders was er gelegenheid bij K L ij N, op
Neérlands vroegere helden het oog te (laan. Maar het flot
dezer uitboezeming bevalt minder. Want waar zouden die
praalgeflichten niet al moeten flaan! En de beste eerzuil
wordt door verdienflelijke mannen zelven gefiicht.

Hun naam toch is hun lof; de fchoonfte roem , hun zangen.
De derde zang, die het zielverrukkende der Z,ritfcrfc.ze
dalen fchetst, en, als befluit van het geheel, het tafereel
behelst van 's mans togt over den hemelhoogen Simplon,
vangt natuurlijk en eenvoudig aan, na het krachtig flot van
den vorigen :
Gelukkig hij, wiens ziel, het foute en grootfche ontvlugt,
Naar 't ílille fchoone dorst, en aámt in lager lucht:
Die, van de majesteit der fchepping afgezonderd,
In 't halmpje de Almagt ziet, in 't grasje God bewondert;
En, met den dank in 't hart, ontgloeid door heilig vuur,
Zich baadt in d' overvloed der zeegnende natuur.
Gij biedt ons dat genot, gij doet dit heerlijk pralen,
Gij, 's Zwitfers vreugde en lust, gij , lommerrijke dalen
Schoon 't eeuwig reusgebergte eef' diepen eerbied wekt
Gij zijt het, gij alleen, die harten tot u trekt.
Dáár rijst met glans en pracht het fchittrend lente loover:

Dáár, enz.
Zoo getemd , leidt

K L IJ rI

den lezer door eenige dalen van

Z'itfc ;iafld, en wijst nu en dan ook op deszelfs gefchiede_

r.i.s, waar hij dan wederom het dierbaar Vaderland niet ver-
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geet. Bij liet vermelden van T E L L'S moed en fierheid , bi.
65, laat KL IJ N zich dus hooren :
o Plekje ! o dierbre grond , door zoo veel trouw beveiligd
o Nedrig tempeldak ten dank aan God geheiligd !
Hoe kalm, hoe rustig dorst ik op uw' bodem flaan
Hoe moedig durfde ik 't oog langs zulke wanden (laan !
ja, ook mijn vaderland werd eens 't geweld ontwrongen!
De onwrikbre deugd ééns helds heeft ook zijn heil voldongen!
Ook hij hortte in elks ziel den vuurgloed die nog brandt!
o Eerfie Willem ! o mijn dierbaar Nederland !
Geheiligd voorgeflacht! o nooit volprezen vadren !
Wat vuurge erkentenis vloog hier door hart en adren
I lier voelde ik wat gij fchiept ! diep hier ons heerlijk lot!
En uit de volle borst fteeg hier mijn dank. tot God!
-

Over het geheel zijn wij aan den gevoeligen it L i,l N warmen dank verfchuldigd voor dit heerlijk, maar op onderfche;dene plaarfen door kleine gebreken — het gevolg niet van
onkunde , maar meestal van gebrekkige correctie — ontfierde
dichilluk. De afdeeling door Ieesteekens is bijna algemeen
alleronachtzaamst. Ook in de verbuiging der woorden valt
veel gebrek s op te merken. „ Zoo daalde uw fchoone fl eken."
Zoo ook duit voor duldt. Op bi. 3o vindt men ,5ei;ielooge
l:oli.en. Die kennen wij niet. Op bl. 73 leest men:
-

wie helleigert
ren fpiegelgladden muur, die elke nadring weigert
I -lier zal bedoeld zijn wie beflijgt. Befleigeren is niet eenen
jiciger bezetten. Het gruwelf uk, aan CALLAS (lees op bl.
69, 70 CA LA S) gepleegd, wordt genoemd 't nfg;- jsl?jkst 't
feit, hard in uitfpraak , fchoon wij dat tweemaal 't aan eene
drukfout toekennen. Tegen de profodie is nu en dan gezondigd. Boven is reeds iets aangeteekend. Men zie, bl. 13,
reg. :6, flervende; bl. U9, den laatlten regel, heerlijke.
Die verkeerd uitgebragte klemtoon heeft forntijds ook invloed
op den zin der woorden , zoodat geheel iets anders gezegd
wordt dan bedoeld was. Er beftaat een groot onderscheid in
beteekenis tusfehen omwroe ren en on u-roeten. Door verkeer
toon wordt dan ook de zin verkeerd getroffen. Bi. 59,-den
reg. 4.
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En , In zijn dolle vaart, de vlakte omwroet en plondert.
Dl. 69, reg. 4:
DGt de aaide omirr•oet en (loopt.
De Dichter heeft willen zeggen, dat de vlakte en de aarde
o ragewroet was , niet omis'roet; gelijk hij ook bl. 6 t , reg. 53,
teregt vermeldt omgewroete velden, niet omwroete velden.
Zie ook bl. 6e, reg. 5 , waar ovsgewroet, met den klemtoon
op de eerfte lettergreep, juist voorkomt. Van hoeveel belang, ook voor den zin der woorden, de klemtoon is, blijkt
hieruit ten duideli;ktle. De mol, die den akker omoroet,
wroet de aarde om; maar liet omwroeten des ak?.eis is ligter
dan het ozuwroeten. 1 let is ook een groot onderfeheid rus
liet veld , dat omwroet, en tusfchen hetgeen omgewroet-fchen
is. Nog hebben wij opgemerkt een' ongelukkigen flotregel
die do geheele werking van het voorgaande wegneemt. Flier
wordt bedoeld bl. 51, reg. Ie:
-

Dáár flond ik aan zijn boord, en flaarde 't wonder aan
De worstling an den vloed ten hemel opgevaren :
De flilte, de eenzaamheid, 't geloei dier zwarte baren,
Schonk dubble majesteit aan dit ontzaglijk oord;
En op het diepst ontroerd, zette ik den reistogt voort.
Het vox faucibus haefrt der Latijnen, en liet geworteld fl. an,
zou meer en beter de diepe ontroering uitgedrukt hebben.
Die zelfde flotregel komt nog eens voor, bl. 68, reg. 8:
De wandlaar vindt het dorpje en toeft in 't heerlijk oord,
Verheft zijn' flichter , en zet blij den reistogt voort.
Over deze en gene woorden, die in hedendaagfche gedichten
diepe gedachten moeten uitdrukken , zullen wij ons thans n et
uitlaten. Ook it r, ij N geeft hiertoe eenige aanleiding. Niet hij
evenwel, maar anderen herinneren ons wel eens den wind van
den echt Franfc/seid pruikmaker in P'sr s, die, oin zijne waar
een te prijzen , den trooper aanbeval , de pruik vooraf in de
te d„n: . !en, daar reeds een earner .vaterl genoeg was.
oever,
1., decoct ;,. 1Zonsieau) in zijn bootje , al dobbrend langs den
: loc Ls h.,;, eenzaam , wars van menfchen, telkens droever,
Zi_;neC i _rvond; en 'k riep, fehool.'t hart zijn zwaltverfchocr,t:
'Vat helpt de wijshei : ; zoo bij haar ;een zielrust tros/€t.
,

-

,

gd6

H. 11. K L 13 Y , Z WITSERLA^tD.

Troonen is misfchien meer poëtisch , maar wonen is zeker
beter. Zielrust op den troon is eene vreemde koningin,
maar zonder troon eene voortreffelijke huisgenoot. Het alle
woord wonen geeft hier meer, dan het altijd vreemd-dagfche
klinkende troonen. Veel bombast zon wegvallen , indien men
de denkbeelden meer ontleedde. Dit laatste geldt niet den
bejaarden 1, LIJN, maar eenigen onzer jeugdiger Zangers, die
bij genen zelfs niet de verfte aanleiding mogen vinden tot
het gegispte gebrek.
Het ligt in den aard van het dichtf'uk, dat wij , bij de
ons toegedane ruimte, niet in bijzonderheden mogen treden.
Anders hadden wij overvloedige ftof, om in fchoone plaatfen
uit te weiden, en anderen op fikfclie teekcningen te wijzen.
O p deze en gene leemte , tot welke ook eenige drukfeilen
te brengen zouden zijn , hebben wij opmerkzaam gemaakt
opdat de waardige It L IJ N, die zich ook hier waarachtig
Dichter betoont , voor het vervolg zijne gedichten meer zuiverende van kleine vlekken, alleen van A KG US, indien
deze dan nog leeft, ongunflig worde beoordeeld.

Zes maanden in Rusland. Brieven b ij gelegenheid der krooraing van Z. 11I, den Keizer in 18e6. Aan X. B. S A INT Ia s, door VI . A N C E L 0 T . Uit Liet Franse /s. horfan et
haec olim meminisfe juvabit ! Te Breda, b ij F. B. Hollingerus Pijpers. 1828. In gr. 8vo. XIV en 304 Bl. f I -80.

D

e fchrijver van dit werk, een' Franschrnan van geen onaanzienlijken rang, begeerig zijnde om Rusland te gaan be..
zoeken, koos daartoe , zonder echter in eenige diplomatieke
betrekking te ftaan , het tijdpip der krooning van Keizer N IK 0 LA As; hopende, dat daardoor zijne reis aangenamer en
belangrijker zou worden, en hij in de gelegenheid zou zijn
tot het bijwonen van indrukmakende en zeldzame plegtighe-

den. Wij vinden hier dan ook aangaande dit krooningsfeest
opmerkelijke bijzonderheden. Offchoon ook dit werk niet vrij
is van Franfche aanmatiging, maakt de fchrijver ons in het
zelve bekend met vele belangrijke zaken aangaande Rusland
deszelfs beide hoofdsleden en bewoners, en verlevendigt zij
opnemen van vele anekdoten en-nebfchrijvgdot
het gebruikmaken van onderfcheidene, voor zijn onderwerp
pasfeiide, l^iaa^fen uit oude en hedendaagfche dichters. Of-
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fehoon wij er ver van af zijn, om, met den fchrijver, het
Voor wenfchelijk te houden , dat het aan N A P O L EON gelukt
ware , om, bij zijne onderneming tegen Rusland, deszelfs be.
woners naar de ijsvelden der noordpool terug te drijven, zoo
mogen wij evenwel den fchrijver den lof niet onthouden , dat
hij , in andere opzigten, zich als een kundig reiziger en als
een man van goeden fmaak leert kennen , wien werk eene
niet onbelangrijke bijdrage is, om Rusland, zoo als het Chars
is , ten aanzien van deszelfs burgerlijken en zedelijken toeftand , te leeren kennen , en gei hikt, om ook den NederlandIce;; lezer aangename en nuttige tijdkorting te verfchaffer.
De vertaling is goed uitgevallen ; maar de drukfouten horen
op vele plaatfen den zin.

Oostindifc,'ze Oorlogen, of listen, hinderlagen en verdedigingsww1ze der inlandfche Volkeren • waargenomen in onder/did.
dene Oorlogen op de Molukfche Eilanden , Cheribonfclze, Bantam/die en Malakkafche Landen , in de jaren 1817 tot 1820.
Ten dienfle der Officieren en Onder - officieren , dienstdoende in
de Indifclee drntee. Met 6 Platen, door den Majoor P. F.
VERMEULEN ICRIEGER, Ridder der M. 1P Orde
3de klasfe, thans gepenfioneerd. Te Breda, b ij Broefe en
Comp. 1829. In gr. 8vo. YIII en 8r bl. f I - 25.

D

e titel wijst genoeg aan, wat men bier moet verwachten
en kan vinden. Voor taal en flijl had de Schrijver geene ver
behoeven te vragen. Het Rukje is wèl gefchreven.-fchonig
Overigens kunnen wij , die wel de pen , maar geenszins de
vernielende wapenen des krijgs weten te gebruiken , over de
meerdere of mindere waarde niet oorcieelen. Wij meenen echter het boeksken voor niet onbelangrijk te mogen houden.
Wat hier aangeboden wordt, berust , ten deele althans, op
eigene ondervinding des Schrijvers; en ondervinding zal in
dezen wel de beste leermeesteres zijn. Onze krijgslieden ,
welke tegen de op den titel genoemde volken ten flrijde trek,
ken, kunnen in dit werkje nuttige wenken en waarfchuwingen vinden. Die geen krijgsman is, zal misfchien ook hetzelve met eenige belangfleliing doorbladeren , en zich ver
bedroeven. De Schrijver fpreekt als-wonder,filgt
krijgsman , en noemt de inboorlingen dom en laaghartig ; -laar
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zij leCTgen toch in hunne middelen van verdediging niet R•efnig fchrauderheid aan den dap. 1-let zijn — gelijk , helaas !
ook later en voortdurend is gebleken — geene katten, om
zonder handfch'^enen aan te grijpen. Wat voorts hunne wraak
wreedheid aangaat, men zou kunnen vragen , of-zuchten
aan deze volken , die blijkbaar op la ;eren trap van ontwikkeling (taan, niet weleens reden tot misnoegen en verbittering
werd gegeven. Uit harde noodzakelijkheid bukt de zwakkere
voor het geweld des Herkeren ; maar liet natuurlijk verlangen
naar vrijheid doet hem zijne toevlugt tot list nemen , om zijn
doel te bereiken. Niet zonder huivering kan men denken aan
het (noordtuig der Indianen ; doch wat is dit , vergeleken bij de
oneindig naeer in liet` root vernielende wapenen der Europeanen ?
Alle oorlog heeft het meestmogelijke befchadigen des vijands
tot naaste doel. Moge het ware Christendom algemeen worden, zoo zal niet langer het eene volk het andere in deszelfs
land komen veronrrusten ; en dan kan het menfchelijk ver
zijne fchranderiieicl tot betere voorwerpen bepalen.
-nuft

Proeve van een Onderzoek, wegens de gevolgen van gepleegde
ralsc'zlzeid in IÏisfelb:rieren ; door 111r. F. A. V A N H A L L,
Advocaat te flrnferdam. Te 11rzr/lerdazrz, b ij de Erven H.
Gartman. 1828. In gr. Soo. 77 Pl. f t • c5.

S

inds lange is er tusfchen de regtsgeleerden onderling zoo
wel , als met kundige kooplieden , welke liet dikwijls wederom
tusfchen elkander niet eens zijn, getwist (wij gebruiken hier
de eigene woorden van den Heer VA n It A T. L) over de beantwoording der vragen , ontftaan wegens de, door de ver_
fchillende in de wisfelovereenkomst betrokkene partijen, aan
zeer als over hunne repten, in-geanvrbidtsf,e
geval er bleek, op de eene of andere wijze, eene verval
-fchingdewsl,onrpdezlvokmende handteekeningen , te hebben plaats gehad.
Men kan in de verhandeling van den Heer B 0 ND T , op
den it October 1788 te Leyden verdedigd, waarvan omtrent
dit punt een zeer naauwheurig en uitvoerig uittrckfel voorkomt in de Bijdragen tot Regtogeleerd,zeid en 7L'etgerin„ IIde
D. i" ?. bl. 1-33, hetw.v °li: men aan de doelmatig aangewende . ïijt des T Teerei u T w E R F STE R L I N G te danken
heeft, zie: hoe de gevoelens deswege vóór en in zijnen tijd
-

niteenliepem.
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Nicttegenfaande do in die verhandeling met zoo veel juist
ontwikkelde regts^ ronden, is cie gnnstie inderdaad P. -heid
altijd een u;.. r.rcrp van verfehil blijven uitmaken; kundige
Advocaten hebben de regterlijke behandeling daarvan, zoo
veel zij vermcgten, meest altijd door eene fchikking voorgekomen; en de eenige reis, dat dezelve althans voor den Regter te dinflerdam is gebragt, heeft de Regtbank aldaar in
den geest van del: fleer Advocaat B ON D r , maar liet Hoog
Geregtsliof in 's ]lage in Benen anderen geest geoordeela.
(Zie Verzameling rara tórasaisfera in zaken zaan Iioophancdcl,
door Mr. J. U Y T WE R F STE R L I N G , I8^_6, Ilde Sr. bl.97

env„ alwaar men mede in de aanteekening het advijs van een
voornaam P.egtsgeleerde omtrent hetzelfde onderwerp kan vin
Bi, --den.)MIvaiorPfesVANHLind
dragen, Ilde D. bl. 33-41 , gevoegde aanmerkingen de uit
gevoelens der nieuwere Schrijvers leeren kennen -enlop;d,
die echter nog, als 't ware , oneindig ve°merigvuldigd zon
kunnen «orden . En eindelijk voege men hier nog bij -den ,
dat, terwijl de ontwerpers van het Wetboek van hoophandel
onder Koning L o D E WIJ K , evenzeer als die van het Nieuwe
Nederlandfche Wetboek van koophandel , voor liet ftelfel , door
den Heer B o ND T ontwikkeld, zich verklaard hadden , en
niettegenfiaande men van wege de Regering daarop zeer veel
prijs fcheen te Rellen , eene beflisfende en aanzienlijke meer.
derheid in de Vergadering der Staten Generaal, alleen om die
reden, den gebeden titel van het Wisfelregt verworpen heeft,
en de wet later heeft aangenomen , nadat de bepaling van de
niet aanfprakelijkheid des acceptants,indien des trekkers teekening valscli was, achtergelaten was ; terwijl eindelijk, na
deze zoo duidelijke wilsverklaring van liet eene gedeelte onzer wetgevende raagt, en na de Ili.izwijgende toegeving daarvan door het andere gedeelte, de Hoogleeraar VAN HAL L,

broeder van den Schrijver dezer Proeve, in de boven aangehaalde Bijdragen begrepen heeft ,de regtsbeginfelen des 1-leeren B ON D T op nieuw te moeten aandringen, en het gefchilpunt , als door den Wetgever onbeflist gelaten, te moeten
voordragen , ten einde liet op nieuw door de Regtsgeleerden
te doen be(lisfen.
Deze verhandeling is in 2 § § af edecld. § I. doet liet
verleIdil van gevoelens , en het gewigt van dit onderzoek in
den tegenwoordigen tijd , kennen ; § 2. handelt over verval
wijzen , waarop die plaats kan-fchingwsebrv,d
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hebben ; § 3. of en in hoe verre het Rumeinfcne zegt hietbij
kan ingeroepen worden ; § }. dat de verfchillende vraarpnn_
ten niet te algemeen moeten gefield worden; § 5. voorbeelden van wijzigingen, welke , uit hoofde van den betrekkeliJken toefland van partijen, het onvoorwaardelijk aan eene derze;ven toekomend regt ondergaan heeft , vooral zoodra er
geene misdaad gepleegd is ; § 6. toepasfing hiervan , en wel
eerltelilk, als des trekkers teekening velsch is; §7.tweedens,
als een der endosfementen valsch is; § 8. opklimming tot een
hooger regtsbeginfel; de culpa; invloed daarvan op andere
onderwerpen van liet refit; § 9. toepasfing op dit onderwerp;
§ to, algemeene aanmerking; § ii. eerie geval , wanneer de
betrokkene op Bene valfche handteekening van den trekker geaccepteerd heeft;§ 12. gevolgen ,die hieruit voor den houder
ontftaan; § 13. bevestiging der voorgaande redeneringen, ge_
bouwd op het beginfel: in dubio error nocet erranti; § 14. ook
uit den aard en het belang van het wisfelregt; § 15. onderzoek
van den regel uit de L. 3,}. D. de Rag. Jur., dat niemand
verder gehouden is , dan waartoe hij zich naar den aard van
liet contract verbonden heeft, en dat in overeenkomflen gevolgd moet worden datgene, wat bedoeld wordt; § t6. wederlegging van nader aangevoerde beweegredenen ; § 17. des
Schrijvers leer door Autoriteiten bevestigd; § :8. toepasfing
van het beginfel op het tweede geval, wanneer namelijk de
door den trekker in den wisfel geftelde fom vóór de acceptatie vervaischt is; § 19. gevolgen en nadere bevestiging
daarvan, welleer flotfom daarop nederkomt, dat, daar een
voorzigtig koopman niet trekt of accepteert zonder advijs,
en zulks althans niet doet voor eene aanmerkelijke fom, het
zeker hoogst wenfcheiijk zoude zijn, dat Regtsgeleerden en
Wetgever de handen ineenfloegen, om den advijsbrief, dien
gewoonte en flijl reeds vorderen, ook door het flellig voor
te handhaven ; § 20. derde geval , wanneer-fchritdew
namelijk een der endosfementen vervalscht is; § 21. gevolgen
daarvan ; § 22. befchouwing van den regel : dat niemand
racer regt aan een ander kan overdragen, dan h ij zelf
bezit; § 23. van den regel: dat ieder de regten moet kennen
i'an dengenen, wet Wien h ij handelt; § 24. nadere bevestiging
van des Schrijvers leer uit liet belang van den wisfelhandel;
§ 25. Autoriteiten ; § 26. flotfom van des Schrijvers redeneringen , in negen punten zaamgetrokken, waarin zijn gebede ftelfel omtrent de vervalschte wisfels beknoptelijk vervat
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is; § 27 eenige bedenkingen omtrent de nieuwe Nederlandfche wetgeving, betrekkelijk dit onderwerp.
Recenfent heeft deze Proeve met veel opmerkzaamheid gelezen , en deze werd hierbij in verdubbelde mate gevorderd ,
eertelijk om de ingewikkeldheid van het onderwerp, en ten
andere omdat de voordragt van den Schrijver niet die (luide.
lijkheid en gemakkelijkheid heeft , welke de behandeling van
zulke ftoffen dringend vordett. De zaken zijn echter wel
alles, wat de Schrijver zegt , draagt blijken-doracht,en
van kunde, verkregene kennis en gezond oordeel. Welligt
lad het doelmatiger geweest, eene juiste definitie te geven
van valschheid en vervalfching; want de gefirpponeerde naam
zelfs van eenen denkbeeldigen trekker is geen falfrrtn. Zie
Art. 112, Code de Commerce. Talfunt kan nooit bedaan, dan
wanneer het de onware vertooning is van iets, hetwelk een
waar en wezenlijk aanwezen heeft. Zoo heeft het de Franfche wetgever, op het voetfpoor van C U J C I u s, dien grooten Regtsgeleerde, begrepen, die, zoo als MERLIN ergens
te regt zegt, er zoo veel en meer van wist dan een gansch
dozijn hedendaagfche pratertjes, al is het ook dat zij met
eene Magistrale toga bekleed zijn. Zeer goed zegt dus
P e ILL SET, in de laatste uitgave der vijf Codes , op Art.
iia, aanteekening a, n . 3: Quand le oom du tireur fop.
pofé est on now imaginaire, an rzoyen de quoi tozrte la confz
ance repofe fier ce/ui de Pacceptation IL N'v A POINT na
FAUX. Dit is een onderwerp van hoog aanbelang, en moet
nok volflrekt in bedenking genomen worden , ter voorkoming
van actiën in zake van valsczheid of escroquerie, die nergens
grond hebben, dan in de onkunde of den kwaden, onhandelskundigen zin der dikmaals ongeroepene, of ook wel uit
-gelokt,
aanbrengers.
,

,

Bijdragen tot de Nrrmiszrzatick van liet Koningrijk der Neder
verzameld en uitgegeven door G. VA N 0 R D EN,-lande,
Correspondent van de tweede klasfe van het Koninkl k Ne-

derlandsc,'z Infituut van Kunflen en LYetenfchappen, enz.
IJie Cahier. Met Platen. Te Zaandam, b ij J. Groot en
Comp. 1829. In gr. 8vo. ^_3 Bl. f i - 50.

H et doelte bewaren
van dit werk is voornameiijk, om voor de ver
-getlhid

die penningen , welke, in onderfcheiding
ec.rr:nESrtt. 1829. No. R.
Bb
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van zoo vele andere, op geene bijzondere gelegenheid geflagen zijn , noch eene regtftreeks gefchiedkundige betref king
hebben. Ilet is voor den beoefenaar der algemeene gefchiedenis hoogst belangrijk, vlijtig en doelmatig gebruik te maken
van de hulpmiddelen, welke de Numisrnatica, of Penningkunde, zoo dikwerf aan de hand geeft, en blijft geven,
wanneer fchier alle andere bronnen, uit welke de Gefchiedfchrijver zijne kundigheden putten moet, geheelenal opgedroogd zijn. De beoefening der Penningkunde is derhalve
ook voor de vaderlandfche gefchiedenis hoogst gewigtig; en,
om van die hulpwetenfchap regt doelmatig partij te trekken,
is het noodig te weten, hoe en waar men ook die penningen
te plaatfen hebbe, die geenerlei bepaalde gefchiedkundige
daadzaak vermelden. \Vetenswaardig is het dus, liet mid.
del te zien aangewezen, hoe dezelve in eenig, meer. of minder verband met de •gefchiedenis onzes Vaderlands kunnen
worden gebragt , opdat men aan den eenen kant die penningen niet te hoog waardere, noch aan den anderen kant te
gering fchatte, om ze als gedenkwaardige overblijffels van
vroegeren tijd te verzamelen. Onder die overblijffels verdienen de Vroed/chaps., Gilde -, Schutters- , Dijn- en Armenpenningen niet het hoogte regt gefleld en als zoodanig bewaard te worden. De Heer VAN ORDEN vond het niet
ondoelmatig ,deze foort van penningen onder Bene bijzondere
afdeeling te brengen, en ze in afbeeldingen uit te geven,
daar zij zich moeijelijk door eene enkele befchrijving laten
onderkennen. Zoo veel mogelijk worden er kortelijk verklaringen, inlichtingen en ophelderingen bijgevoegd. Dit eerde
Cahier legt zoo veel oordeelkunde en goeden fmaak aan den
dag, dat men niet nalaten kan , deze onderneming toe te
juichen, en van harte te wenfchen, dat dezelve genoegzaam
aanmoediging moge vinden, om met de beste uitkomflen vol
te kunnen worden.
-bragt
-

llabrokonaes en Bnthia. Een Rosman van x E N OP H ON den
Ephefzer. Uit het Grieksch vertaald en niet ophelderende
Aanteekeningen voor den Nederland/dien
zen Lezer ingerigt. Te
Groningen , b ij M. Smit. 1829. In gr. 8vo. XV/ll, 216 en
20bí. f 2 -40.

O nder alle de Griekfche Romaufcimrij vers , welke tot ons

XENOPHIONV,
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gekomen zijn, bekleedt XENOPHON de Eplzefzcr, volgens
liet oordeel van meest bevoegde kunstregters , den eerflen
rang. HELIODORUS, AC1-IILLES TATIUS, LONGUS,
C n A RIT ON en anderen hebben hem noch in eenvoudigheid ,
noch in de kunst, om den lezer aangenaam en met belang
te onderhouden, geëvenaard. Dit zal dan ook wel de-fleing
oorzaak zijn , dat deze Schrijver door zoo vele geleerden
verklaard en , waar hij door de affchrijvers bedorven was ,
verbeterd is. Het is opmerkelijk , dat onder die geleerden
de meesten Nederlanders zijn , en X E N OP HON den grootlien dank verfchuldigd is aan HEMSTERHUIS, ALBERTI,
ABE E S Cu en PEER L K A M P, onverminderd den roem, welken LOCELLA in dit geval behaald heeft.
De Heer T. P. T RE S LI N G, Student aan de Hoogefchool
te Groningen , heeft het ondernomen, om van dezen Griek
vertaling te leveren. Hij-fchenRomaNdruitfcle
had dat werk aangevangen op den raad en onder liet opzigt
van zijnen vader, Mr. T. HAAKMA TRESLING , denzelfden, die, gelijk wij uit de uitgave van Prof. PEER L K AM P
vernemen, niet onbelangrijke aanteekeningen en verbeteringen
op den Griekfchen tekst heeft uitgegeven. Deze vader ontviel den jongeling door eenen vroegtijdigezi dood; hij fond
nu alleen , en heeft echter zijne taak voltooid en aan het
licht gebragt, verflerkt in dat voornemen door zijne Leermeesters aan Groningens Hoogefchool.
De Vertaler leert ons den Griekfchen Schrijver in zijne inleiding eenigzins nader kennen , en redeneert vrij juist over
de waardij van het oorfpronkelijk gefchrift. De overzetting
is getrouw , duidelijk , in een' zuiveren en netten fiijl Inge_
kleed. Hier en daar heeft hij zich eenige vrijheden veroorloofd, om de kieschheid der lezers niet te kwetfen; hetwelk
wij in het onderhavige geval zeer prijzen. De aanteekeningen
zijn zeer gefchikt, om eenige voor den Nederlandfchen lezer
onduidelijke plaatfen op te helderen, maar dragen evenwel
hier en daar blijken van een jeugdig, weelderig vernuft en
zin, om zoo alles, wat men weet en gevoelt, uit te florten
en aan den man te brengen. Dit is een gebrek, zoo het een
gebrek te noemen zij, eigen aan de meeste jongelieden, welke
iets goeds in de toekomst beloven. Had de waardige vader
geleefd , hij zoude zeker hier en daar die aanteekeningen
eenigzins befnoeid, en de motto's, Uit C AT S, SI F P L 9,
Bbc
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Cum uxore, enz. enz. er geheel
hebben afgefneden.
Na de vertaling volgt een woord ter verantwoording, gerigt
tot den letterkundigen lezer. De Schrijver geeft daar de reden
op, waarom hij , om der kieschheids wille, hier en daar het
oorfpronkelijke niet getrouw heeft teruggegeven, waarom hij
van de gewone lezing is afgeweken, en het gevoelen der
uitleggers of eene eigene gisfing gevolgd is. De Schrijver
denkt over zijne gisfingen zeer zedig. Wij willen ze daarom
niet aan een geflreng oordeel onderwerpen, maar gaarne verklaren , dat eene enkele , al is zij niet waar, toch niet kwaad
uitgedacht is.
Wij befchouwen dus dezen arbeid in het algemeen van
eene zeer gunftige zijde, en moedigen den Heer T R ES LI N G
aan, dat hij op den door leem ingellagenen weg moedig en
ijverig voortga. Dan zullen wij ons voorzeker eens verheugen over meerdere vruchten van eenen mannelijken geest
waarop ons deze eerflelingen eene gegronde hoop vertoonen.

Jeanne d'llrc, of de Maagd van Orleans , Treurfpel, in vijf Bedrijven, naar het Fransclz van A. S 00 MET, door Mr. J.
BRAND VAN CAB AOW. Te fIinlerdam, b ij M. Westerman en C. van Hulst. 1828. In kl. 8yo. 96 BI. f: - óo.
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ffchoon het op verfcheidene plaatfen van zijn Treurfpel
blijkbaar is , dat de Franfche Dichter het Romantifche Drama
van SCHILLER belludeerd , en van fonimige gedeelten van
diens plan en eenige zijner heerlijke poëtifche tafereelen
partij getrokken heeft , zoo kan men echter in geenen deele
zeggen, dat hij alleen de rol van navolger of oor werker vervulde. S CHILLER fchetst den geheelen levensloop der Hel
welke ook voor latere tijden een onbegrijpelijk-denmag,
verfchijnfel blijft, van het oogenblik af, dat zij de eerde
duistere aanfporing tot het groote werk in haren boezem gevoelde, tot op het tijdpunt, dat zij het groote einddoel baars
strevens bereikt had ; en zoo getrouw als de fchilderij is , welke hij van haar in- en uitwendig leven ontrolt, zoo ongefchiedkundig en daardoor hinderlijk of liever hoorend is de
wijze, op welke hij haar van het tooneel des levens laat aftreden. Eene verkeerde toepasfing van liet denkbeeld der Tra gifebe geregtigheid fchijnt li .a: vcr;eíd te hebben , 001 haar
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niet als Tooveres den brandflapel te doen beklimmen , maar
te doen fneuvelen als Heldin, met de wapens in de hand.
S 0 U 1I E T, daarentegen, de handeling binnen den gewonen
Treurfpeltijd beperkende, fchildert alleen het einde harer
loopbaan , den laatften dag van haar leven. Wij zien haar
niet onder den geheimzinnigen eik , waar zij de item des Hemels vernam; niet in het gewoel van den flag; niet in den
krooningstempel te Reim: wij ontmoeten haar terllond inde
gevangenis, en zien haar ten Plotte , getrouw aan de Gefchiedenis, de houtmijt beklimmen, die de belooning was voor
het redden van haar Vaderland. Zeer eenvoudig is de handeling des fluks; en echter heeft de Dichter middel gevonden,
om dezelve belangrijk voor ons te maken, door de kunflige
afwisfeling van hoop en vrees, in welke hij ons weet te brengen omtrent het eindelijk lot eener Heldin , die in den geheden loop des gedichts eene Tragifche grootheid ten toon
fpreidt, welke de harten der aanfchouwers met bewondering
voor haar vervult. De eenige, maar in ons oog zeer gewig.
tige aanmerking, welke wij op den aanleg der fabel maken
moeten , is deze : dat het vonnis van JE A N NE D' ARC vol
wordt , offchoon alles zamenloopt onm hetzelve te-troken
doen vernietigen. Door het getuigenis van haren onverwacht
optredenden vader wordt de helfche list, met welke hare vijanden dezen eene befchnldiging, welke het eenig bewijs was
voor hare tooverij , ontlokten, aan den dag- gebragt; het En.gelsch Legerhoofd doorziet dit weeffel van logens, en vormt
het plan , haar te redden; haar grootf'te tegenflander, de Hertog VAN B O U R G O N D I e, tot inkeer gebragt door hare woorden , tracht weldra liet vonnis, dat voornamelijk om hem te
believen geflagen was , te vernietigen; haar getrouwe verdediger AD HEM AR bewijst zonneklaar hare onfchuld; — alles
is vergeefs; zij moet fterven, offchoon alle invloed hebbende
perfonen te haren voordeele geftemd fchijnen. De Dichter
zelf fchijnt dit gebrek gevoeld te hebben, en, om hetzelve
eenigzins te verglimpen, den GodstIrijd tusfchen het Engelsch
Legerhoofd en den Hertog VAN DOUR G O N D I e te baat genomen te hebben; alsof, daar deze ongelukkig voor den verdediger der Heldin uitviel, de volvoering van het vonnis noodzakelijk moest volgen. Doch uit het tooneel , in hetwelk deze uitdaging plaats grijpt, het laatfle van het vierde bedrijf,
blijkt nergens, dat de Engelschman den tweekamp aanvaardde,
gefterkt door de overtuiging, dat J E A N N E waarlijk fclhuldig

-
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was; hij zegt het zelf, dat het alleen was om de erotschheid
van den Hertog te tuchtigen, dat hij het zwaard ontblootte;
en al moest de overwinning, die hij behaalde, naar de
denkwijze dier tijden , zijn geloof aan de flrafbaarheid der
heldin bevestigen, dan vinden wij het tocl eenen ongeluk
inval van den Dichter, om de Goddelijke regtvaardig.-kigen
beid aan den laster bloot te Rellen, alsof zij , bij het plegtig
beroep op Haar gedaan ,de zaak der onfchuld verliet, om die
der dweepzucht en huichelarij te doen zegevieren.
Doch wij zouden bijna vergeten, dat wij minder het Treur
Heer S 0 U ilt ET, dan deszelfs vertolking door-fpelvand
den Heer BR AND VA N CAB AU sv te beoordeelen hebben ,
die, zoo dit eene verdiende is, zich nergens de minfle afwij
veroorloofd heeft, en alleen de-kingvahetorfpljk
Franfche dichtregels zoo getrouw mogelijk in hetNederlandsc/z
heeft trachten over te brengen. Offchoon hij over het algemeen voor deze taak wel berekend fchijnt, en men dik
kernachtige , zeer gelukkig overgebragte , regels en ge--wijls
heele pasfages bij hem leest, is het er echter verre af, dat
zijne navolging zich , wat juistheid en dichterlijkheid van uit
betreft, met het oorfpronkelijke zoude kunnen me--druking
,

ten. Regels als:
Maar, daar ik hulp behoef om hem ter neer te fm/pen. B1.62.
'k Beloofde aan I-Iendriks kroon dit uitgeflrekte veld. Bi. 62.
Nooit heeft uw Koning deez verfoeibre daad betracht. Bi. 6.

en een aantal dergelijke, fpreken, ook zonder vergelijking met
het oorfpronkelijke , over zichzelve het vonnis uit. Maar,
wat erger is, men vindt fommige plaatfen , in welker overbrenging de Vertolker deerlijk heeft misgetast, en zelfs dáárdoor niet op het regte fpoor gebragt werd, dat hij in liet Nederlandsch iets onverflaanbaars, ja zelfs iets ongerijmds nederfchreef. Wij hebben hier vooral het oog op het tweede
tooneel van het derde bedrijf, waar de volgende Franfche
regels dus in het Nederduitsch vertaald zijn

Sur le fort des Valois, prince , jetez les yeux.
Tout les recomnsandait à la faveur des cieux;
Un Rol cher aux Franfais, méme dans fa démence;
Un prince infortuné dent le règne commence
An milieu des complots , des combats criminels,
Foible enfant, orphelin fitis les yeux maternels.

A. S(',I::IE T'S JL'.4V1E D. +RC.
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La Fiance de Clovis dans an ca np renfernrée
S'apprétant á périr, mais a périr arnzée.
Orleans fi fidele , et les guerriers Anglais
Retrouvant dans fes mars les héros de Calais.
Denk, Prins! aan de Valois en 't geen hen is weêrvaren,
Hoe waardig alle fleeds de gunst des Hemels waren.
Een Koning, fchoon verd^sraasd, bij 't Franfche volk bemind ,
Een ongelukkig Vorst, wiens rijksgebied begint
In 't midden van den firijd en al 't misdadig pogen,
Een teeder kind, een wees in 's moeders droevige oogen.
Een Clovis, (! ! !) die zijn rijk in 't legerkamp befloot,
Bereid te fneven, maar te (rijden tot zijn dood.
Een Orleans zoo trouw, en Englands legerbenden ,
Die hier van 't veeg Calais den heldentloet herkenden.
De overige aanmerkingen terughoudende, tot welke deze regels aanleiding kunnen geven , bepalen wij ons slechts tot:
....... een wees in 's moeders droevige oogen.
De wees is hier x AR EL VII , en zijne moeder, die B R A Ni)
zoo ten onregte bedroefd laat zijn , de beruchte is A B E L LA
of is ABE A U V A N BE IJ E R E N, de doodvijandin van haren
eigenen zoon , die de ziel was van alle heimelijke en openbare aanflagen tegen zijn leven en zijne kroon. So vMET, die niet, gelijk SCn ILL ER ,aan

deze MEG EREeene

rot in zijn Treurfpel heeft toegekend , geeft de vijandige betrekking tusfchen moeder en zoon duidelijk te kennen door
de tegenftellende uitdrukking:

orp,'zelin foxes les yeux naaternels;
dat is :
een wees, fchoon onder 't oog der moeder;
en zeide genoeg voor elk, die bekend is met de Gefchiedenis . BRA ND, daarentegen, doet de moeder bedroefd zijn ,
en neemt aldus alle kracht, tevens met alle beteekenis, weg.
Maar nog erger is het in den terltond volgenden regel; hier
komt, ten tijde van It ARE L VII , een CL o V I s te voor
geen enkel woord weet.-fchijn,vaWedG nis
C L o V I s was de grondlegger der Franfche Monarchij. Vier

,S&i j, BRAND VAN C .t B t, L' w, ï 0 U 1I E T S JE.9N^E D',75;C:,

bladzijden vroeger heeft B R A N D zelf de regels, die zijne misvatting onmogelijk moesten maken, in dit opzigt goed vertaald:
Gij moet herov'ren gaan wat Frankrijk heeft verloren,
En gij vervult Gods trouw aan Cluvis toegezworen.
Even als men dikwijls gehoord heeft van La France de Saint
Louis , zoo noemt hier s 0 U M E T zijn land La France de
Clovis, hem, als den (lichter der Monarchij, op eene dichter
wijze, eene voortdurende befcherming van hetzelve toe --lijke
kernende; en de beteekenis zijner woorden is eenvoudig deze:
„ Her Frankrs k van CL OVI s, befloten in een legerkamp ,
en bereid tot den ondergang, maar met de wapens in de
vuist." Over het algemeen fchijnt de Heer BRAND niet diep

ingewijd te zijn in cie oude Franfc,'ze Gefchiedenis ; hij zoude

anders

den

regel:

De Martel dans Fierb is on court chercher le glaive
niet met deze vertolking hebben afgefcheept
Mijn zwaard is ras gehaald;
alsof liet (taal , waarmede KAREL MARTEL de Sarracenerr
versloeg , en dat JEANNE D' AR C voerde, niets bijbragt tot
de grootfchere houding der Heldin. — Sed claudite jam rivos ,

fat prata biberunt.

De Inneming van Saragosfa, of de Zegepraal der Liefde op
,Staats- en Inquifitiedwang. Een Historisch - Romantisch Tafereel uit den Spaanfchen Oorlog. Naar liet HoogduitscLt ,
door OTTO VAN DEPPEN . Te Imllerdan; , bij J. C. van
Kesteren. 1828. In gr. 8yo. XVI en 232 bl. f a -40.
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it tafereel, dat buiten twijfel veel waarheid bevat, kan
niet nalaten , belangflelling te wekken. De grondtrekken des
verhaals werden door den Schrijver uit eene oude kronijk geromen _ De hoofdzaken zijn dus, moet men vertrouwen,
niet verdicht. Dingen, die vóór ruim honderd jaren gebeur
vindt men hier vermeld. Spanje, dat fchoon, maar on.-den,
gelukkig land, is liet tooneel. Dat menfchelijke boosheid,
onder fehijn van vromen ijver voor Godsdienst, zoo verre
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kan gaan, zoude men bezwaarlijk gelooven, ware het niet,
dat de Gefchiedenis, helaas! maar al te veel voorbeelden
o leverde, welke de mogelijkheid doen blijken. Verfchrikkeii ; lke gruweldaden van Jezziiten worden in dit boek befchreven.
Verwekt het lezen dier fluwe bedrijven eene billijke veronta a erdiging, men gevoelt hierbij tevens te levendiger, hoe
groot een geluk het is, in een vrij land, oneer de befchern ing der burgerlijke overheid, gerust en veilig te leven. Uit
d.en hoofde dan meenen wij dit Romantisch - IIistorisch Tafereel te mogen aanprijzen. Het zonderling beloop der ver
wekt den leeslust Reeds meer op — en-haldegburtnisf
aan het einde verheugt men zich , dat de vervolgde braven
aan de klaauwen der lnquifitie ontkwamen. Mogten de lis
volgelingen van I GNAT IV S L 0v 0 L A-tigeanfldr
feeds zoo verijdeld worden! — De overbrenging in onze taal
had gelukkiger kunnen uitvallen. Men zegt niet : Dit alles
en nog veel meer loopen , maar loopt zamen. I Iet woord borrel,
in den zin van flout — boud fpreken — is wel I Iollandsch ,
maar toch weinig in gebruik. Men zegt en fchrijft gold (van
gelden), niet geldde. In plaats van kwadjongens ware beter
baldadige jongens, enz. enz.
-

-

De Barbier van Par js, een Tafereel der F anfc/ze Zeden in
de eer/Je he lft der XFIlde Eeuw. Door Cu. PAUL DE
x 0 C K. 11 Deden. Te Dordrecht, b ij Blusfé en van Braam.
1827. In gr. 8 vo. Te zamen 721 bl. /4-80.
-

De

vertaler verwacht te regt, dat dit werk zeer verfchillend
beoordeeld zal worden. Ook wij gelooven, dat zulke lezers,
die veel ophebben met avontuurlijke, raadfelachtige gefchiedenisfen, met gretigheid dezen roman zullen verflinden. Anderen daarentegen, die, wanneer zij, tot uitfpanning, ernfiiger bezigheden afwisfelen met het lezen van eenen roman,
dan toch gezet zijn op eenig zedelijk doel , zullen deze gefchiedenis weinig beduidend vinden. Liefst fchijnt de vertaler
te wenfchen, dat men dezelve befchouwe als eene bijdrage
tot de gefchiedenis der zeden van dien tijd, welke de Franfchen toen van fchaamte moesten doen blozen, en wieroverblijffels hun , ondanks hunnen trots op befchaafdlieid , ook
thans nog niet tot eer kunnen verfirekken. Maar wij voo

,,oC. P. DE K 0 C x , n;; n :u etri; v..,c r.i.:IJs.
ons gelooven , dat de gefchiedenis zelve van dien tijd den
beoefenaar der menfchenkennis betere bronnen zal verfchaffen, dan een om(lagtige roman, welks overbrenging in onze
taal den vertolker nog tot veel behoedzaamheid noodzaakte,
om niets onwelvoegelijks of ergerlijks onder het oog van liet
publiek te brengen.

Het fieraad der .Teugd. Een Ilandboek voor alien, die de
fchoone deugd der Kuisc'i,'zeid liefhebben. Uit het Hoogduitsci
vertaald, en met flanteekeningen vermeerderd door F. A.
B R A MI N It, R. K. Priester en Kapel/aan te Amflerdam.
Te Bzzzferdam, b ij C. C. Schievenbus. In kl. avo. YIII
en 270 bl. f 2 -:

D

e uitgeef(ler, vertelt ons BR AMIN it, door hechte menfchen ongelukkig gemaakt , maar t.>en ook door brave lieden
geholpen, (waartoe vertelt hij dat, als men er niet meer van
mag weten ?) verzocht hein, een werkje over de Kzrischheid
verder te vertalen, waarvan één blad reeds was afgedrukt.
Dat blad krielde zoo van fouten , dat hij liever de vertaling
van een ander werkje over de kuischheid, dat hij , als jonge.
ling, ten gefchenke gekregen had, ter hand nam. Doch,
daarin moest hij toen nog veel verhelpen , en invullen , wat
hij miste, ezv. Hieruit is dit werkje ontdaan, om hetwelk
wij niet verlegen waren, maar met hetwelk wij wel verlegen
zijn , niet wetende , hoe alle liefhebbers der kuischheid het
te gebruiken hebben. Vanhier dan ook, dat dit ons verflag
zoo lang achterwege bleef.

De aanteekeningen, loopende van bl .

21I tot 270, hadden

althans voor hen wel mogen gemist worden, en fchi.^nen lig talk iemand toe, eeniglijk te dienen, om des Schrijvers
of Vertalers bekendheid met Griekfcize en Latijrzfclze Schrijvers
en zijne Hebreeuufche taalgeleerdheid aan het licht te brengen. Daarvan nu kunnen ze getuigen, en er is , in fommige,
nog al iets wetenswaardigs uit de gefchiedenis herinnerd ; maar
het is een kakelbont Inengelnmoes, en , gelijk in den tekst
zelven , er is te velerlei, waardoor men afgeleid wordt en
verward. Zoodat voor alle liefhebbers der kuischheid is dit
N i{ zegt zelf, dat in de aan
boekje niet gefchikt. B R A MIN
een en arder is , dat voer he algemeen-tel.niugh
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had kunnen gemist worden. Waartoe dan die overlading?
te meer, daar alles toch zoo omflagtig en met vele herhalingen van alweer hetzelfde behandeld is. Tot hetgeen gemist
had kunnen worden, zouden we, behalve die plaatfen uit
Griekfche en Latijnfche Schrijvers en die Hebreeuwfche taalkennis, ook nog brengen het een en ander, dat niet wèl luidt,
waarvan wij daarom, eerbaar, zwijgen , en waarvan de Geestelr/ke had moeten zwijgen. De ítijl is wonderlijk afwisfelend:
verheven (?) en laag, bloemrijk en fchraal — over het ge
taal is flordig gebruikt.-helpatnm.DNdrfche
Dat het betoog niet zijne minute kracht ontleent van kerk.
gezag en der oud vaderen woorden, waardoor liet ook al niet
voor alle , niet voor P;'otestantfche, liefhebbers der kuischheid bruikbaar is, zij zoo. Wij zagen toch met genoegen
ook onkatholijken (verflaat onroomfchen) aangehaald, als
YOUNG, GELLERT; wel zOÓ, dat het fchijnt gefchied te
zijn , alleen omdat B RAM! N K er anders niet van tusfchen
konde; maar toch — 't is al liberaal genoeg, dat hij ze
aanhaalt, al is het dan telkens: „Zoo zegt zeker onkatholijke. Misfchien gelooft ge dezen meer dan mij !"
Wij willen onzen Lezeren een en ander proefje voorzetten,
of zij trek mogten krijgen , om bij B R A M I N K te gast te
gaan.
Bijbelverklaring. Klaagt. IV: 7. moet met Openb. XIV: 4
vergeleken , en toegepast worden op kuifche menfchen. Volgens Zach. IX: 17 brengt de wijn vraagden voort. Ilofea XIV:
6 voorzegt den bloei der kuischheid. Pfalm II: I2a is,
„ aanbidt de maagdenrei!" (Zie bl. 33 in den tekst.) De
Vertaler zegt, dat het wezen moet, „aanvaardt de tucht!''
volgens de Vulgata, die door B R A M INK nu overeengebragt
wordt met den grondtekst, „huldigt den Zoon van God!" —
Zoo leert men zich redden , en komt Kerk en Bijbel tot één!
Zedekunde. De Christelijke kuischheid is eerie boverznatrrarrlijke deugd. Man en vrouw moeten zoodanig gebruik van
het huwelijk maken, als hun rede en Godsdienst gebieden ,
verre van op andere voorwerpen te denken. De kuischheid
doet een leelijk ligclzaasn in prijs dijgen , en maakt het (liet
ligchaam) aller achting waardig. Ieder kuisch jongeling en
elke kuifche maagd is zwart, maar fchoon. (Hoogt. I: -.)
Zonder ligchamelijke reinheid is ook liet redelooze dier on_
hehagelijk aan den heiligen God. Hoe grooter liet aantal
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maagden wordt, des te hooter flijgt de vreugde van de
vruchtbare moeder, (de Roomfche Kerk.)
Karakterkunde. Bijgeloof, wellust en wreedheid maakten
de voornaamuie karaktertrekken van MA X I rOl I i us uit. Deze
karaktertrekken zijn waarlijk niet zeer vereerende. De kuifche mensch leeft, alsof hij geen ligchaam bezat. (Een mal
compliment aan de Pastoors!) Hij overfchrijdr de grenzen
tier natuur. Waarom weet de zoogenoewde wijsgeer niet,
~vat elk vooraf behoorde te weten, dan omdat hij een weet
is? Waarom is de wellustige zoo dom, dan omdat hij-niet
een wellustige is en dom is ? (BI. 6g.)
Gefclziedenis. Onder de vervolging van DEC! US bragt
men een' jongeling in een' fchoonen tuin, legde hem tusfchen
rk,zen en leliën, onder ruifchende boomen, aan den oever
eener kabbelende beek, op een zacht bed, en bond hem met
z, den banden daaraan vast. Eene ontuchtige vrouw zocht
hem te verleiden. Eindelijk behaalde hij de overwinning. Hij
beet een flak van zijne tong af, en fpuwde dat met een
mondvol bloeds het vrouwmensch in het gezigt. Deze flomme
held (zoo noemt hem BRA MINE) wordt vergeleken met dien
foldaat, die , bij gebrek aan kogels, zijne tanden gebruikte,
om op den vijand te — f bieten. G ODFRIED vn N Boo r Li o N, naderhand Koning van Jcruzalezn , heeft dikwijls geheel
geharnaste ruiters, in eenen flag, van het hoofd tot den
zadel midden door gehouwen , omdat hij kuisen was.
Lhelfhrekend!zeid. De ziel des kuifchen jongelings zoekt, ge.
liik de onfchuldige duif, de reinfie plaatfen ; daar alleen rust
ziin voet, of anders vliedt hij terug naar de ark, naar de
ceazame onfchuld, naar liet gezelfchap van onfchuldigen,
daar intusfchen de zwarte raaf op verrotte krengen blijft zitten en zich vergast. Eens (NB. op den oordeelsdag) zult
gij een aantal geile bokken met menfchenhoofden zien, ezv.
De onreine neigingen zijn als liet afzigtelijkile ongedierte; hoe meer men er aan toegeeft, des te meer zal het u
kwellen.
is het genoeg , Lezer? Drie kerkelijke mannen hebben
dit boek naauwkeurig onderzocht en aanbevolen , en de dart•
bisfc,§op te Zoeterwoude heeft het goedgekeurd.

BOEKBESCHOUWING.
Nieuwe (Verhandelingen van het Genootfchap tot ver
Godsdienst tegen des--cied;n`vaClrstjke
zelfs herlendaagfche Beflr(/ders voor het jaar 1827.
In 's Gravenhage, bij de Erve(n) J. Thierrij en
C. Menfing en Zoon. 1828. In gr. 8vo. Behalve
het voorwerk, I I6 en 3o i bl. f2.- 50.
,

(Eerfie Verflag.)

T

n dezen bundel ontmoeten wij een tweetal Verhandelingen , heide met ;oud bekroond. Blijkbaar zijn dezelve dus van zoo verfchillenden inhoud , dat er aan
geen vergelijkend oordeel te denken is. Elk Pluk daarentegen , met de hoogl}e goedkeuring dier Eerwaardige
Vergadering vereerd , verdient onzen befcheiden toets ,
dien wij in dit en in een volgend verflas aan onze Lezers
hopen voor te leggen.
Wij beginnen niet de beantwoording der vrage: „ In
welken zin moeten wij de Leer van j E z u s C H R I ST u s en zijne Apostelen, als van God zelven geopenbaard , hefchouwen ? han met derzelver uitfpraken overccngehract worden , liet gevoelen Bergenen , die aan de
Rede het onbetwistbaar gezag toefchrijven? En is, dit
ontkend zijnde, desniettemin, een vrij onderzoek over
het geopenbaarde toe te (laan ?"
Als Schrijver dezer Verhandeling is, bij de opening
van het biljet, de Eerw. H. H. D 0 :N K it u c o It T I US ,
Theol. Doet. en Predikant te Arnhem , erkend en openbaar geworden. Een naam, die, doer rcgtlehapen ijver
voor redelijke Godsdienstkennis en Christendom alreede
vermaard geworden in ons Vaderland, niet misten kan,
hij velen zijner tijd- en ambtgenooten eerre gunllige voor
voor dezen zijnen arbeid in te boezemen -ingc,omehd
buiten aanmerking gelaten , dat aan hem in den welftrijd
Cc
IiOEKuescrr. íS:9. NO. 9.
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de krans der overwinning is toegewezen. Ons, Letteroefenaars, geheugt liet nog, bij de oudheid van ons
tijdfchrift, hoe, tegen liet einde nog der vorige eeuw ,
over dit eigen onderwerp hier (rijd was tusfchen ver
leden der vaderlandiche en Hervormde Iíerkge--marde
nootfchappen (*). Thans mogen en behoorcn wel de
Protestantfche huishoudingen afgezonderd te blijven wegens meer of minder verfchil van meening en plegtiglheden ;
maar derzelver toenadering in eenigheiel van geest door
den band des vredes geeft rijke (lof tot Christelijke blijdfchap en dank. Thans lezen wij in de Prijsverhandeling,
die voor ons ligt , en vinden wij door D 0 N K E R e u itT i u s betoogd : Eene waarlij k van God herkomflige
Leer kan niet frijnen met do Rede. Zulks fielden ook
DE GROOT, bIORUS, DOEDERLEIN, nIUNTING HE en anderen , door hem aangehaald ; en hoe vele
vraagbaken van den ouden en lateren tijd kwamen niet
daarin overeen (**) ! Wij Ronden gereed om uit te wei
voldingend betoog in § 58 mede te-den,'sma
deden; maar liet is onze pligt, kort te zijn , en, daarlatende wat meer algemeen is , bij de aanwijzing van den
loop der Verhandeling onze Lezers vooral te bepalen op
hetgene haar inzonderheid onderfcheidt, of wel tot wei
opmerkingen, die onder het nagaan derzelve bij-nige
ons ontrezen zijn.
De Eerw. Schrijver heeft aan het hoofd van zijne

(*) Wij hebben hier het oog op den beleenden briefwisfel
tusfchen den Hoogleeraar G. B 0 N t. E T en den vermaarden P.
VAN II E ME RT , door laatstgedachten begonnen ; waarvan
verflag is in onze Lett. voor 1785 en 1786.
(**) Dat echter bijzondere kerkbegrippen van invloed waren
op het gebruik en eene ruimer of bekrompener toepas (ng van
dezen Protestantfchen regel , is , behalve van elders , ook
kennelijk uit den reeds genoemd n penneilrijd; ja hierom zelfs
vermeent Ree. bij eene enkele plaats in deze Verhandeling
zijne tegenbedenkingen te moeten mededeelen , alware liet
opdat men uit een geheel llilzwijgen niet te veel belluiten
mogt.
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Verhandeling eene volkomene fchets van haren Inhoud
geplaatst, (lie bij uitnemendheid aantoont, in welk eene
regelmatige orde en niet hoe groote naauwkeurigheid de
ftoffe door hem bewerkt, behoorlijk uiteengezet , en naar
vereisch behandeld is. Men heeft dien Inhoud , die zich
tot elke paragraaf uittrekt, alleen in te zien, om van de
aangelegenheid overtuigd te worden eens geheels , dat
aan die verwachting beantwoordt. Voor ons is liet vol
te zeggen, dat, gelijk de vraag blijkbaar drieledig-doen
is, ook de arbeid van D ON K r K C U R T 1 IJS in even
zoo vele Hoofddoelen gefplitst is. De aangelegenheid van
zijn onderzoek , en de gepastheid des voorflels van liet
Genootfchap , wordt alvorens , bij Bene Inleiding , aan
gelegen te zijn in de meening van fommige heden -getond
afwijkende van verre liet groot -dagfcheWijsrn,
deel der Christenen , „ wel den Wean van Openbaring-fte
„ behouden , echter den aard van deze zoo bepalen ,
„ dat alles, wat zij bevat, necêrlcomt op het ene der
„ menfchelijke Rede kenbaar is; zoodat liet geheele be„ grip van onmiddelbare ontdekking van God zelven
„ daarbij geheel wegvalt." — Dus komt hij, te regt,
I. tot een uitvoerig en afdoend onderzoek der Gewijde
Boeken wegens den zin , in welken C H R i S T u s en zijne
Apostelen hunne hooge zending, en de Evangelieleer,
door hen gepredikt, willen befchouwd hebben. I\Iet de
vu-eischte bondigheid en oplettendheid voldingt onze Christeni:eraar, in de meest verhevene en eigenlijke beteekenis
van het woord, de Goddelijkheid der Openbaring, op
grond van menigte Schriftuurplaatfen , of gezegden , zoo
van den Heiland , als van deszelfs Gezanten ; waarom
wij noodcloos keuren voor onze Lezers , die prijs -tren
Gewijde Boeken, om hem op liet fpoor te-flenopd
volgen. Genoeg zij hier de enkele aanhaling van hetgene
er gefchreven Raat . „ G o D voortijds veelmaal , en op
„ velerlei wijze, gefproken hebbende door de Profeten,
„ heeft in deze laatfte dagen tot ons gefprokcn door den
„ Zoon , en bovendien medegetuigd door gaven van den
„ H. Geest naar zijnen wille." (Hcbr. I: i.)
Cc a
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1[. Trouwens, hoezeer dit door \Vijsgeeren uit de
fchool v I: K A N T , in hunnen barbaarfchen en ter naauwernood verf?aanbaren fclirijftrant, wordt toegeftemd ,
liet voorname doel dezer Verfhandeling bragt mede , te
onderzoeken, of hunne leer en gevoelens wegens het
gezag der Rede daarmede zijn te vereenigen. In de vorige
eeuw, en in den fcrijd niet Deïsten en Naturalisten, werd
dat woord gebezigd voor het vertand; de Koningsbei er
Wijsgeer , daarentegen , neemt het laatfle voor „ liet ver„ mogen, om de verfchillende indrukken (der zinnen)
„ te zamen te voegen, en alzoo algemeens begrippen
„ te vormen." Theoretifche Rede noemt hij bepaaldelijk
„ dat vermogen, door hetwelk wij , uit de gevormde
„ begrippen, befluitcn afleiden." Maar, behalve deze
Rede , die r A N T voor den oenigen toetst} een van waar
houdt in zaken van bcfpie;elende \Vijsbegeerte, zoo--heid
dat hij voor herfenfchitnmen verklaart, wat haar te boven
gaat, [lelt hij nog eene Praktifche of beoefenende Rede,
die ons begeervermogen bepaalt , en gebiedt te handelen
naar die zuivere begrippen van zedelijkheid , die in ons
gemoed aanwezig zijn, en waaraan wij ook, buiten alle
ervaring, als zoo vele wetten moeten gehoorzamen.
Voorts , om dien aandrang der Praktifche Rede klem te
geven, leidt zij hem tot het erkennen of gelooven aan
G o D, Vrijheid en Onf erfelijkheid. Voorts , en niet betrekking tot de Openbaring en haar gezag, waarover
K A N T in zijne Julilek zich nergens flellig ver
heeft, voert onze Schrijver, zoo uit deze en gene-klard
piaatien van den f'ichter dier fchoie, elders voorkomenCe, als uit de feliriften van FICHTE, BEKKNN,
4'UcuEL, BU ii Mr en KItUG, die zich meer rond
guit hebben, of wel hunnen Meester in f'outheid overtroffen, cone reeks van bewijzen aan, die hem regt geven
tot deze v fde -lei tegenstelling. In geloofszaken leert
De Openbaring:De School van KANT
KENnroN, biriten ons. Done KENBRON in ons.
ECne
.
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De erkentenis door de
De erkentenis door eenen
Goddelzjken Gezant, die Praktifche Rede, welke dc
de leer komt bekend Ina- waarheid postuleert.
ken.
Niets anders, date Netgen.. meer, dan de Rede kan
de Praktifche Rede als
ontdekke:t.
noot/zakelijk aa:rneenit.
a. De Openbaring is Got/dc- De School van K A N T
lijk : om de o;imiddel- noemt haar Goddelijk : oni
if/ he mededeeling aan de mededeeli/Ig aan de nunJ I: z u s. fchel%jike natri/ir.
Het hoogde gezag ter be5. Het hoogree gezag ter beílisfing heeft alleen de ilisfing heeft alleen de Rede,
naar het gevoelen dier WVijsOpenbaring.
geeren.
Ziet daar zoo vele onbeflaanbaarheden , die even min als
licht en duister kunnen zamengevoegd of vereenigd worden , en de hcillooze flrekking van liet Kantiai„ismiss
voldingen.
III. Nog bleef liet laatfle gedeelte der vrage te beantwoorden overig-, hoe, namelijk, het hoogst en beflisfend
gezag der Openbaring omtrent zaken van Godsdienst erkend wordende , daarmede nogtans gepaard kan gaan , dat
's menfchen Rede de leer der H. Schrift vrijelijk mag
toetíèn. Hier nu bevond zich andermaal de Eerw.
D ON K E R C UP. T I u s op eenes beter gebaander en door
velen vóór hem betreden weg; en gaf hem zulks welligt
aanleiding, om zich, meer althans dan wij van zijn Eerw.
felvcnscht hadden, te bekorten. Bondig , doorgaans
doeltretfcnd in het betoog en , ontdekt men hier wederom
den man, die uitmunt onder onze Leeraren. Op den
llockfleen , dat c x R 1 s T U S en de Apostelen , omtrent
hunne zending, leer en wonderen, vrijheid van onder
een' redelijken toets gewettigd en aangeprezen-zoekn
]lebben, voortbouwende, overweegt hij daarna , tot hoe
verre dit ondergefehil:t en regtmatig gezag der Rede beflaanbaar en overeen te brengen zij niet liet geloof aan
vv aarheden van Godsdienst , die in de Openbaring vos.
2.
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komen, van Godswege flaan aangekondigd. Te dezen
nu worden de fhrijdige uitcrllen van een verblind en den
verllandigen mensch onwaardig Kerkgeloof aan de eene
zijde, en, aan den anderen kant, de vermetele floutheid,
waarmede Deisten van ouds, later de Kantiaanfche fchool ,
of Neologen , weigeren te berusten , en voor waarheid
aan te nemen alles, wat boven het bereik der Rede gaat,
gewraakt en met nadruk wederfproken. Dit leidt zijn
Eerw. tot het besluit, reeds van ons aangewezen, en
door hem, in eene noot bij § 57, met genoegzaam gezag
onder1 eund. Ten overvloede veroorlove men ons, deze
misfchien te weinig bekende diclltregelen van den beroemden S I MO N S T IJ L hierbij te voegen :
„ In de Evangelieleer zijn wel verborgenheden,
Te hoog voor ons, hoewel niet ilrijdig met de Reden:
Wat daarmeê flrijdt, is valsch; maar wat er boven gaat,
Verflerkt het redelijk Geloof juist naar die maat (* ."
Ondertusfchen , terwijl D o N r, E R C U R TI U S dezen regel laat gelden in het gefchil tusfchen Roomfchen en
Onroomfchen over de Transfiibfantiatie, fchijnt hij nogtans van dat beginfel eenigzins af te wijken , wanneer liet
aankomt op den toets en de aanneming der verborgenheid, vroeger bij de Kerk, in de dagen van K 0 N S T A NT IJ N D E N G R 0 O TEN , door de Niceefche Vergadering, voor geopenbaarde waarheid erkend , en door
de Kerkhervormers niet wederfproken, ja vrij eenparig
(*) De verzen komen voor in den voortreffelijken Lijkzang
Op JOANNES S T I N S T R A, behalve door zijne fchorfing in
het Leeraarsambt vermaard geworden door zijne fchriften ,
waaronder de Brief tegen de Geestdrijverj , te Harlingen 1750
uitgegeven , en om zijne waarde in het Pransch vertaald. Daar
reeds het Mysticismus bij onze naburen , en ook te onzent ,
zich vertoont, en, vereenigd met valfclzen Godsdienstijver,
ligt overlaat tot geestdrijverij , zou misfchien een herdruk
van dat vaderlandsch gelchrift niet te onpas zijn. Inmiddels
leze men hier de toefpeling op hetzelve van den Dichter, in
het vervolg op zijne bovenftaande verzen:
„ Wie ondertusfchen hier eene enkle ftreek mogt feilen,
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geleraard (*). Het jammert ons, dat van dit beland
rijk fhik , en wat daarmede in naauw verband (laat , de
leer der Verzoening, alleen ter loops , in eene enkele
paragraaf (§ 59) , gewaagd is ; en dat bovendien de onder
Kerk niet voor-fcleidnagrvelndfh
de Leer dier Schrift zullen houden , vat hier als zoodanig
haat voorgedragen, op gezag van vroegere eeuwen, en
van het talrijkst Genootfchap, waarbij de Schrijver zijnen
eerwaardigen fland heeft. Recenfent hoort te huis onder
de Disfenters , en veroorlooft zich dus te vragen , of er
niet te veel grond gelaten worde voor liet geheimzinnige,
en aan het ongeloof van onzen tijd , indien men de ílelling ,
„ dat de onbegrijpelijke G o D , als Feeder , Zoon en H.
„ Geest, befiaat en werkt," hooger, dan als Kerkgevoelen , of begrip van menfchcn, verheft, en op de lijst
der geopenbaarde waarheden plaatst ? Te regt zeker is
hier het woord des aantloots , federt lang in het oor van
velen der onzen een Irithinetifche wanzin, niet gebe
zigd ; maar blijft er in de zaak zelve , hoe men zich
uitdrukke, niet zoo onloochenbare duisterheid, dat men
haar op geenerlei wijze voor menfchen, wier kenbron
Zou ligilijk op een klip de broze kiel verzeilen,
En, zinkende in een' poel van wanhoop, half gefmoord,
Verwenfchen, wat hij ook van CHR 1 S T u s had gehoord.
Zoo kennen wij onnoozle , erbarmelijke zielen ,
Die van 't genadefpoor al te onbedacht vervielen
In dweepzucht, bijgeloof en huichelaars geweld,
Dat van bevinding droomt, en heil in fluipen (lelt."
(*) Verre zij het van ons, dit aan te voeren ten nadeele
dier groote Mannen. Voorttredende nit den duisteren nacht,
die hen omringde , was het eigenaardig , dat zij niet dadelijk
het volle licht ontwaarden, alleen het meest ergerlijke
der dwalingen aantasteden , en hunne van jongsaf inge_
zogene vooroordeelen omtrent de oude Kerkleer niet te
eenemaal van zich leiden. Zeer bedriegen wij ons echter, of
de eigenlijke oorfprong der verbastering ligt hooger, en door
het Niceefcbe Kerkbe/luft ontvingen de wanbegrippen wegens
de Aflaten , het Avondmaal, de Transjvh/f,zntiatíe , enz. eerlang hun aanwezen.
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de zintuigen zijn, in geene taal bevattelijk, ik laat (laan
geloofslijk kan maken? Met den meesten eerbied dus
voor den heiligen G o D en het Evangelie, dient de Christen Of in den blinde voor waarheid aan te nemen, wat
tegen zijne Rede flrijdt, óf, hetgeen wij beter keuren,
met bcfcheiden twijfel omtrent een diepgezeteld Kerkgevoelen, op nieuw den Bijbel en deszelfs doorgaanden
duidelijken inhoud te overwegen. Immers van 's Hergels
hooge wijsheid, goedliei_1 en liefde is niet te verwachten ,
cat hij van flervelingen geloof in Iveranlturrhle duisterheden , bij eene Openbaring , gelijk die door den Ver
wereld is aangebragt, heeft willen vorderen.-losferd
Was sliet veeleer des IIeeren doel , aan armen de blijcl„
1 ooduchap des heils aan te kondii,en ? Go n immers wilde
tot ons menfchen fpreken door c HR I S T us, den Zoon ,
en zijne Gezanten. (Ilebr. I: I.) Wij (laan toe, Uit
mogen gefchil blijven voeren over den zin-legkundi
van enkele pleat+.en, Godgeleerden in hunne fcholen zich
vooralsnog vasthouden aan deze of gene vergrijsde
ftelfels; daar nogtans in liet onfchatbaar werk van den
beroemden S A M. C t. A it K it (*) is aangetoond, dat de
E. Schrift (even weinig als de letter van de aloude Jirti'clen des Gelooft) niets in dezen leert, dat tegen de
(*) The IVor•ks of sAm . CLARKE, Vol. IV, containing
t,'re Scripture Doctriz:e of the Trinity and feveral Tracts relating to the Trinity. De vaderlandfche Lezer moge den uitflag
van 's mans fchriftmarig en bij uitftek onzijdig onderzoek naflaan in deszelfs Pr•edicati n, D. VI , Pred. 4, bi. 86 env.
Belangrijk achten wij almede den wenk, door den geleerden
uEsz gegeven, met overwijzing op c. C. TITTIBIANNI C,luir ata Sacra — in Euangeliurr Joannis , p. 25. Hij is van
ocideel, „ dat Acyos JOAN. I geen bovennatuurkundige, af„ getrokkene , maar eene gefchiedkundige uitdrukking is ,
doelende op het fcheppingsverhaal , waarin het warde, of
„ daar z, meermalen voorkomt." Zie de noot onder HE SZ,
Kern enz. bl . 141 . Langs dezen web verklarende , vermeenen
Ivij , zou de bron tot velerlei gefchil geflopt zijn; maardan ook
dient men te zeggen : „ G o n, de Vader, heeft zich aan de men„ schen het laatfle geopenbaard door den Zoon en 11. Geest."
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Rede flrijdt, kunnen wij niet nalaten te wenfchen, ja van
den éénen waren GO D en Vader ootmoedig, in den naam
des Zoons, af te bidden , dat de Kerk zich aaneeniluite
door den band des vredes, eenparig aan den toets van
den Protestantfchen grondregel hare bijzondere gevoelens
onderwcrpe, en voorts zich onthoude van wijsgeerige,
nuttelooze of ook onzalige fpitsvindigheden , waarbij het
hart koud blijft en die ..c bijbel wraakt, met name bij
navorichingen , boven liet bereik gaande van ons begrip
en eindig denkvermogen. WVij leggen hiermede de pen
voor korten tijd neder: want, daarlatende deze onze
bedenkingen, ruim zoo veel tegen liet leerflrtk, als tegen
den arbeid van den Eerw. D 0 N K E It C u R TI U S , ( die
daarover kort is) te berde gebragt , behoeven wij , ten
slotte, onze gunfli; e aanprijzing aan deze zijne Verhandeling geenszins te weigeren , of iets terug te nemen van
de waarde, daaraan door ons reeds toegekend.

Overdenkingen voor Gevangenen door een Gevangene
Te 's Gravenhage, bij A. Bloots. 1823. In gr. Svo.
VIII , 96 bl. f : - go.

R

ecenfent was, van eerflen af aan, voortfander en lid
van het Genootfchap tot zedel:z ke verbetering van Gevangenen. Met belangftelling nam hij alzoo liet hier aangekondigde boeksken in handen , en las het , ja , ook met
ee&g genoegen , in aanmerking nemende , dat een gevangene het woord voert tot gevangenen, om , zoo mogelijk, tot verbetering iets toe te brengen. Het onderhavige
werkje heeft dan , als zoodanig , aanfpraak op zachtere
beoordeeling. Of er , nu wij het door de Maatfchappij
Tot Nut van 't f1lgemeen bekroonde handboek voor Gevangenen van S v It t iv G A R bezitten, nog behoefte aan
hetzelve betond , is eens andere vraag. Beide zijn ten
zelfden jare uitgegeven. Naar het oordeel. van Ree. had
de gevangene , om doel te treffen , niet zoo dikwijls in
den tweeden pers on tot zijne inedegevangenen moeten
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fpreken. Zij zijn immers lotgenooten, omdat zij, de
Gene zoo wel als de anderen, misdreven tegen de burgerlijkc wet. Ook komen er wel eens uitweidingen in
voor , die minder hier fchijnen te behooren , en ligt de
aandacht der fchuldigen te zeer van henzelven zouden
kunnen afleiden, b. v. bl. 63, 64 , waar de gevangene
tot gevangenen zegt : „ Wanneer wij op onze ílraten
„ of grachten , op reis of in gezelfchappen , met aan„ dacht de taal aanhooren, welke fommige menfchen, zelfs
„ kinderen, voeren , dan rijzen , als het ware , de ha„ ren te herge , over de fchandelijke vloekwoorden , wel„ ke velen zoo ligtzinnig als onbedachtzaam uitlaan, en
ons zedelijk gevoel wordt in eene hooge mate gekwetst."
IIet ware misfchien beter, zoo de Schrijver zich meer
bepaald had bij den eigen toefland der fchuldigen , en bij dat
wat aanleiding gaf tot hunnen en zijnen val. Hij houdt-gen,
zich te veel op met algemeenheden , en met koele, flelfelmatige redenering. Het ílukje zou in nuttigheid gewonnen hebben , zoo in hetzelve doorgaans meer die zacht
gevoelige toon des ootmoeds heerschte, welke b. v. bl.
69-73 voorkomt, onder het opfchrift : Nccchtgedachten
veen een' gevang ene. — De Overdenkingen loopen over
volgende , niet onbelangrijke , onderwerpen: I. God regeert. II. Hebt gij de gevangenis weleens uit dit oogpunt befchouwd ? III. Kwade zamenfprekingen bederven
goede zeden. IV. H o w A R D. V. Bemoediging. VI. Weet
gij wel , wie een uwer beste vrienden in den kerker is?
VII. Ik ben een vreemdeling op aarde. VIII. Aan de
Heeren SURINGAR, NIERSTRASZ en WARNs I N c iC. IX. Wat moet de kerker mij leerera ? X. Weet
gij wel, wat bidden is? XI. Huisvest dit kwaad ook bij
u? XII. Vallen en opliaan. XIII. Nachtgedachten van een'
gevangene. XIV. Hoe befteedt gij uwen tijd? XV.
Als ik eens in den kerker f'ierf ? XVI. Wanhoop niet.
XVII. Wat leert mij de lente? — Het werkje worde
hun , voor welke het werd gefchreven , in handen gegeven , en beantwoorde aan het doel der uitgave !
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Beknopte Handleiding voor de operative Ileelkrinde,
bevattende de voornaam/le Operatiën , zoo als zij door
de beroemdfe Ilcelkundigen van Europa thans ver rigt moorden. Naar C A R L A V ER ILL. Vrij vertaald

en met vele Byvoeg/elen en flanwerl ingen ver,neerderd door G. T. V A N E P E N , Heel- en Vroedmeester
te fln/lerdanm. Te flmflerdam, b ij C. G. Sulpke.
1829. In kl. svo. 386 hl. f 2 - 80.
E indelijk begint neen aan het verlangen, finds oenigen
tijd te kennen gegeven, te voldoen, namelijk, dat eenige
der voornaamfte handboeken, over verfchillende takken
der geneeskundige wetenfchappen , uit de Franfche in de
Nederduitfche taal , tot gerijf en bekorting van de íludiën
der leerlingen, mogten worden overgebragt; en offchoon
wij gaarne gezien hadden, dat eene vertaling van de Heelkundige Ontleedkunde, het zij die van a L A N D I N,
maar vooral die van E D w A R D s , die der Operative Heelkunde ware voorafgegaan , zoo moeten wij evenwel den
onvermociden ijver van een' onzer Amflerdamfche en
verdien(Iclijke Heelkundigen allen lof toezwaaijen, van
Gene beknopte handleiding aan do jongelingen , welke de
heelkundige loopbaan intreden , in handen te hebben gegeven. Zijne bemoeijingen hebben bereids voorheen gefl rekt , om liet handboek van DT A Y G R IE R , over de
kunst van ontleden , in een Nederlandsch gewaad te fleken , waardoor hij zich zeer verdienf}elijk heeft gemaakt.
Immers weet men door ondervinding , dat zij, die elders
in de gelegenheid geteld zijn , van de daarin bevatte voor
gebruik te maken , hunne f{udiën in dezen tak,-fchriten
waarop liet gebouw der Genees- en Heelkunde rust,
niet alleen merkelijk te bekorten , maar ook eene han
verkrijgen om met het mes om te gaan , hetgeen-dighe
anders zoo zeer gemist wordt. Wij willen vertrouwen,
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dat zulks niet even goeden ultfiag betreílcncie het onder
mag gevolgd worden.
-havige
Het zal overbodig zijn , liet werk , dat wij voor ons
hebben , breedvoerig te befchouwen, detivijl zulks nopens
de originele r,ranfche en Engelfcbe, en ook voor de Duit
uitgaven , in de tijdfcbrii'ren in die talen uitgegeven -iche
bereids heeft plaats gehad. IIet is genoeg aan te flippen ,
dat de beide werkjes van A V r R t L L en van c OS T E ic
tot de zamcnf elling van de laatstgenoemde uitgave door
den IIoogcluitfchen Vertaler gebezigd zijn , tvcll;c eiezel .mc
met zijne aanmerkingen verrijkt, en in verband gebragt
heeft met de Chirt-rbifehe Kupferiafeln , bij ons voor
bekend. De IIeer v A N E r EN heeft de verta--cie?g
ling naar deze uitgave bewerlcftelligd , dezelve daarenboven met zijne niet onbeduidende aanmerkingen vermeerderd, en er Benige methoden bijgevoegd van vermaarde
heelkundigen ; zooiat de Nederduitfche vertaling werkeIij% als de beste te, heklouwen is. Immers de vertaling
van elk der opgenoemde werkjes afzonderlijk zoude , op
de hoogte, waartoe de operative Heelkunde thans bij ons
geklommen is, op verre na niet voldoende geweest zijn ,
uit hoofde der betrekkelijke onvolledigheid ; maar , ineen
zijnde , maakt liet een goed handboei, uit , waar-geflnot
methoden en manieren der operative 1leellcunde-ineg
belcnoptelijk worden voorgefleld , en niet behoorlijk onderrigt en opzigt kunnen worden geleerd.
In aanmerking genomen het boven vermelde, zullen
wij ons flechts bepalen tot de korte opgave en ver
werk , dewijl daaruit reeds genoegzaam-delingvaht
blijkt, wat in hetzelve verhandeld wordt. Hetzelve
begint niet de verfchillende manieren van verdeeling of
inii^ijdingen , welke door vijf onderfcheidene wijzen van
vasthouding der bistourie (pofitiërz) kunnen worden
uitgevoerd. De bijgevoegde koperen plaat firelct tot opheldering daarvan. WVij zouden gaarne nog twee andere
pojiitiëti bij de beflaande willen gevoegd gehad hebben ;
namelijk die der Ede zouden wij voorfielten van cie 5de
te maken ,door liet fcherpe der bistourie hechts naar bo-
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ven te wenden , om van zich af te verdeelen, 't geen die
wijze is , welke door verfchillende Heelkundigen verkozen wordt, om de verdeeling of ícheiding der zachte dcc]en op de holle fonde te bewerkftelligen, en die door de
gewoonte gewettigd is ; terwijl wij de 7de wilden uit
hebben, om naar zich toe te verdeelen, met het-gevord
fnijdende der bistourie naar boven gewend, die een vast
fteunpunt vindt tusfchen den wijs- en middelvinger , en
door eene dwarfe rigting van den duim over den binnenrand van het heft van het iníhument.
De onderbindingen van de íiagaderen worden daarop
aangewezen, waarin wij de methoden en manieren vinden
v an ABERNETHY, ANEL, ASTLEY-COOPER,
GRAEFE, JONES, LIESFRANC, MARJOLIN,

, enz. De kunstbcwerking voor de aderfpatten
vindt daarbij ook hare ply ats.
Hierop volgt de wegneming der ledematen in de lig
chamcn der beenderen en in derzelver gewrichten in het
algemeen, van die der vingeren en teener; af, tot de weg,
neming van den arm en van de dije uit derzelver rcfpective gewrichtsholten ingelloten , en waarin men de banclelwijzen vindt opgegeven van n E C L A It D, 1) U P u vZANG

TREN,I IEY,KERN,LAP.REY,VAN ONSENOOR 1",
-

S C 0 U TE T TE N enZ. ,

de twee laatflen , benevens de

iiitfnljding der ribben door R I C II E RAND, als bij voegfels van den Vertaler.
De afzetting , wegneming , fcheiding en uitpelling der
zachte deden beluit het hoofddeel der afzettingen. Die
voor de borst, het oog , de oogleden , de lippen , de
amandelklieren , de huig, van een gedeelte der tong enz.
konen hierin voor, en onder anderen de methoden van
KERN, MAUNOIRen LIESPRANC , bij fommigen
derzelven aangewend.
Het doorboren van verfchillende tegennatuurlijk getlotene openingen , gelijk de handelwijzen bij het uithalen
of ontlasten van vreemde vaste of vloeibare ligchamen ,
worden daarop in oogenfchouw genomen, en onder anderen de handelingen van ABERNETHY , A S T L L Y-
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COOPER, ADIUSAT, BUCIIIIORN, BOWEN, C IIE-

SELDEN, CIVIALE, DESAULT,DUCAMP, D Up UVTREN, GRUITIHUISEN,LA\VRENCE,LARREY,I.IESFRANC,DIAUNOIR,SANSON,SCARPA, VAN DER HOUT, VACCA-BERL1NCIIIERI

enz. kortelijk befchrevcn of aangeroerd.
Daarna liggen aan de beurt de kunstbewerkingen, welke
de hereeniging van de gefebeidene zachte deden ten doel
hebben , waaronder de verfchillende wijzen van hechtingen , en de aanwijzing der gevallen , die dezelve kunnen
noodzakelijk maken. Die voor de hereeniging van het
gefcheiden zachte venccmclhe, door R o u X bcwerhflelligd,
wordt hier befehreven.
De handelwijzen, bij verfchillende foorten van beenbreuken gevorderd, alsnu befchouwd wordende, vindt
men met regt die van onzen geachten landgenoot V A N
G E s s c i-I r Ic voor de breuk van den hals des dijebeens
vermeld. Gaarne hadden wij er ook die in gezien, door
den Heer ar U N C x te 's IIcrtogenbosch voorgefleld , dewijl het eenvoudige en doelmatige in dcrzelver aanwen
vele anderen achter zich laat. Wij twijfelen geenszins,-ding
of de Heer v A N E P T N zal hiervan gebruik maken bij
de zamen[lelling van het beloofde handboek over de Ver
welk eerstdaags ook kan verwacht worden. -bande,'t
De herflelling der ontwrichtingen , benevens een aan
uitvoering van de zoogenaamde kleine ope--hangfeltod
ratiën, befluiten het werk. Wij befluiten hier ook mc de, maar veroorloven ons de aanmerking, dat het, onzes
inziens , doelmatiger geweest ware , daarmede het werk
te beginnen. De IIeer VA N E P E N zoude Benen nog grooteren dienst bewezen hebben , wanneer hij -de door A V ER I L L en c 0 S T E R gevolgde rangfchikking der operatiën
op Bene meer fystematifche wijze had veranderd ; in dit
opzigt flechts heeft hij zich te flaafs aan den een en
ander en ook aan de Duitfche vertaling gehouden.
Daar het werk beknopt gedrukt en in een gemakkelijk
formaat bevat is , kan het den titel van handboek zeer
goed dragen ; daarenboven heeft het nog liet voordeel,
-
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dat de prijs , in vergelijking met andere heelkundige werken , niet hoog geteld is.
Wij wenfchen, dat de leerlingen der Clinifche fcliolen, waarvoor her eigenlijk bellemd Ichijnt, dat nut en
voordeel er uit mogen putten , dat voor hen er ruim
bevat is.
-fcihotsn

Natuurkundige Verhandelingen van de holland/die
Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem. XFIden
Deels ede Stuk. Te Ilaarlemn ,, bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 1828. In gr. 8vo. 303 Bl. f 33 -:
Le eeruie Verhandeling van dit Stuk is Bene beantwoording der vraag : „ Wat le eren de latere proefnemingen aangaande den aard van den humus , of het vrucht
gronden? Moet dezelve, zoo-barmkendl
als thans door velen wordt aangenomen , als een bijzon
zuur befchouwd worden ? Waarin verfchilt dezelve-der
van de ulmnine (thans almede door fommigen bastezuur
genaamd) en van de extractuloffe der gewasfen in het algemeen? Zijn de zoogenaaínde humus-zure verbindingen,
vooral die met kalk en potasch , werkelijk dienflig, om den
groei der gewasfen te bevorderen, en is het humus -zure
ijzer daarentegen nadeelig voor denzelven ? En in hoeverre kan men thans uit de nadere kennis van den humus
eenige landbouwkundige bewerkingen beter verklaren , of
ter verbetering van dezelve, nuttige voorfchriften afleiden?" Deszeifs Schrijver, de Heer A. H. V A N D E R
B o o N rn E s e H , destijds Lector , thans buitengewoon
Iloogleeraar te Leyden, heeft dezelve op eene grondige
wijze beantwoord , en een voorbeeld gegeven , hetwelk de
uitfpraak van L A V o I S I E R bevestigt, die hij tot motto
gebezigd heeft : „ L'.flgriculture est une des fciences phyfiques , qui auront le plus à f'applaudir des fiiecès de
la Chimie. Het eerlle Hoofd[Iuk handelt over hetgeen
latere proefnemingen leergin aangaande den aard van den
humus. De onderfclleidene foorten van humus, de wor-
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ding van denzelven en zijne fcheikundige zamenflelling
worden hier uitvoerig en volgens eigen onderzoek behandcU. IIet hoofdbe[landdccl van allen humus is het humuszuur , hetwelk, volgens s P R E N G E L , Uit 0,580 kool
doch de-flo,039zurí}enctwaiofh:I;
humus heeft buitendien vele andere be[landdcelen , hr.mus -zure zouten namelijk ,zoutzuren kalk, zoutzure foda , phosphorzure potasch en foda, phosphorzuren kalk ,
zwavelzuren kalk, koolzuren kalk , koolz ure bitteraarde ,
ijzeroxyde, mangaanoxyde, aluinaarde, keiaarde, benevens onontbondene plantenvezels. — Vruchtbare humus
bevat de groot[Ie hoeveelheid van de in water oplosbare
humus - zure zouten; de zure humus kenmerkt zich door
veel vrij humus - zuur en weinig zoutvatbare grondlagen.
Met een weinig water bevochtigd en aan de lucht bloot
gaat de zure humus allengs in vruchtbaren over;-geftld,
terwijl het vrije humus - zuur , onder opllorpin; van zuur
koolzuurgas en water overgaat. Wat de over•-flogas,in
eenkomst en liet vcrfchil van den humus en de ul;nine aan
Schrijver maakt ons opmerkzaam , dat Then on--gat,de
der ulmine twee floffen niet elkander verward heeft.
De ti/mine van VAUQUELIN en KLAPROTH Ver fchilt van de ulmine van a R A C ONNO T, die in 1819
onder dezen naam eene Ilof befchreef, welke voortgebragt wordt door de werking van de potasch op hout.
Deze laatfte flof is waarlijk van het humus - zuur niet onderfcheiden ; terwijl de utimine van 1K L A P R 0 T H humuszuur is, niet overmaat van potasch verbonden. In dit gedeelte zijner Verhandeling heeft de Schrijver , onzes oordeels , zeer vele blijken gegeven van kennis , en hetzelve
is niet keuze, orde en duidelijkheid opgefleld. Uit liet
aangevoerde ziet men reeds, dat hij de vraag, of de hu
van de extract(iotfen der gewasfen verfchilt, vol--mus
firekt toestemmend beantwoordt , al neemt men ook het
woord extract/lof in den wijdflen omvang.
Door eigene proefnemingen en eenige welgekozene waar
uit landbouwkundige fchrirten ontleend, be--nemig,
wijst de Schrijver het nut der humus - zure kalk en po+
welke in water oplosbaar zijn, en her nadeelige-asch,
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van het himnus -zuur jzeroxydc, eerie in water volftrekt
onoplosbare flof; doch merkt tevens aan , dat men de
onvruchtbaarheid van den grond fours te uitfluitend aan
het ijzer heeft toegefchreven, en beroept zich hierbij op
de vruchtbaarheid der volkanifche, zoo veel ijzer bevat
gronden.
-tend
De bemesting, de werking van asch, kalk en mergel,
het branden der groene zoden, het ploegen en het braken
zijn de onderwerpen, met wier befcliouwing ons de Schrijver in de laatfte plaats bezig houdt, en die hij uit liet
vroeger gezegde opheldert. Uit he regt begrip van den
aard des gronds volgt van zelve, dat asch, kalk en mergel
alleen dáár van nut kunnen zijn, waar zij eene genoeg
hoeveelheid van harzzus of flofl en , die zij daarin-zame
veranderen kunnen , aantreffen , en dat zij daarentegen op
eenen aan humus armen grond fchadelijk zijn, en daarop
wel eene kortilondige vruchtbaarheid veroorzaken , maar
den grond fpoedig geheel uitputten. In de inoergronden
en natte graslanden zijn deze middelen bovenal dienflig,
en berooven zij den verkoolden en zuren humus van liet
vrije humus - zuur, en vormen daarmede oplos bare zouten.
Het branden der zoden werkt niet alleen door de daarbij
voortgebragte asch voordeclig , maar ook door de ver
onvruchtbare korst van-nietgvadwrklozen
zuren en verkoolden humus en door de ontleding van
het humus - zuur ijzeroxyde en de humus - zure aluinaarde.
De Schrijver meent, dat de bij deze bewerking plaats heb
verandering van her ijzeroxyd - oxydule in rood-bend
ijzeroxyde , hetwelk mindere verwantfchap tot de wren
in het algemeen en ook tot het humus - zuur heeft , mede
Bene der oorzaken is, waaraan de verbetering van den
grond moet worden toegefchreven.
Deze is de hoofdinhoud der Verhandeling. Enkele
min gelukkige uitdrukkingen en woorden , zoo als bl. 82,
r. á , meer onoplosbare voor minder oplosbare, hetgeen
eenvoudiger is, waardevolle ontdekking, bl. 7a , r. q.
V. o. enz. , mogen wij gerust voorbijzien. De zonder
fout van Linanur Cervanus , bl. 15, r. 2 V. o. ,-linge
BOEKBESCH. 1829. NO. 9.
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voor Lucaraus Cervus, willen wij niet aan den Schrijver, maar aan de correctie wijtLn.
De tweede Verhandeling van dit Stuk heeft tot Sclirijver den Heer x. s C x L E GE L , Confervccteur bij 's Rijks
1)/fit/cum van Natuurlijke Historie te Leyden. Dezelve
dient ter beantwoording der volgende vraag: „ Daar er
nog veel duisterheid en verfchil van gevoelens plaats heeft
omtrent de gewesten, waarheen zich de bij ons bekend
gewordene trekvogels begeven , verlangt de Maatfchappij
bijeengel•ragt te zien al hetgeen daaromtrent bij onder
verhalen van wel geloofwaardige Schrij--vindgofr
vers is bekend geworden." Dezelve is in vijf Hoofd
verdeeld. Het eerfte moet cene uiteenzetting-luken
zijn der onderfcheidene Schrijvers over natuurlijke gefchiedenis , die over het trekken der vogels handelen. Wij
moeten echter naar waarheid getuigen, dat hetzelve veeleer eene dprre lijst van Benige namen genoemd moet worden, doorvlochten hier en daar en als afgebroken door
tusfchengeworpene vlugtige aanmerkingen, die den geest
en het gevoelen der genoemde Schrijvers geenszins doen
kennen, noch ook blijken dragen , dat zij uit Bene aandachtige raadpleging hunner fchriften zijn afgeleid. De
Schrijver blijft te veel bij het fprookje van den winterílaap der zwaluwen hangen, en veelal vindt men niets van
de aangehaalde Schrijvers gezegd, dan dat zij dit gevoelen
of aangekleefd, of als eene dwaling verworpen hebben.
Belangrijker daarentegen en minder oppervlakkig is hetgeen over de onderfcheidene reizen, waarin over liet treken der vogels bijdragen gevonden worden, door den
Schrijver wordt aangevoerd.
Het tweede Hoofdfluk handelt over de oorzaken , die
de vogels doen bell uiten, hunne verblijfplaatlen in den
winter te verlaten. De Schrijver meent, dat deze in gebrek aan voedfel moeten gezocht worden; een gevoelen,
hetgeen groote namen voor zich heeft, maar hetwelk ons
echter op eene verwarring van doel en oorzaak fchijnt
te berusten. Alle waarnemingen , die voor liet genoenl_
de gevoelen fchijnen te pleiten, laten zeer wel eene andere
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verklaring toe. Vogels, gefchikt om in onze klimaten
te overwinteren, moesten wel zoodanig voedfel hebben
hetwelk ook 's winters bij ons te vinden was; maar daaiuit volgt nog niet, dat de anderen wegtrekken uit honger.
De voortdurende bezorging van het voor hen gefchikte
voedfel is het doel , of liever eene der bedoelingen,
waarom de natuur gewild heeft , dat fommige vogels
trekvogels zouden zijn; maar voor de oorzaak kunnen wij
het niet houden , zonder , onzes oordeels , in eene dwaling
te vervallen waarvoor reeds 13 A C o zoo nadrukkelijk
heeft gewaarfcliuwd, dm namelijk de eindoorzaken niet
voor de werkende oorzaken in de plaats te Rellen. Ook
zijn de trekvogels welgevoed en'vet, als zij wegtrekken,
en zelfs opgellotene vogels , die voeclfel in overvloed heb
ben; toonen door hunne onrust genoeg, dat zij mede
weg willen trekken.
Het derde Hoofdfluk behelst eene Verdeeling der vogels
gaar de plaats, waar zij zich ophouden , en de bepaling
Van ieder dezer afdeelingen. Men vindt hier eenige belangrijke opmerkingen over de gewone verdeeling der vogels in gland ; zwerf- en trekvogels. Wij vinden in dit
Hoofdfluk wederom eene zonderlinge drukfout, bij de
aanhaling van Bene Verhandeling van B R E H M, liber
das eigennrartige Leben einiger Vigel," waaruit zeker
niet ligt iemand, die het niet van elders wist; den eigen
titel (i ber das zigerunerartige Leben einiger Vogel)-lijken
zoude kunnen opmaken.
Het vierde Hoofdfluk is het belangrijkile van alle , en
maakt eigenlijk den hoofdinhoud der Verhandeling uit.
Hetzelve handelt over de verblijfplaats en het wegtrekken
der Europefche vogels. De orde der behandeling is geheel fystematisch ; en deze arbeid is derhalVe zeer gemakkelijk te raadplegen , zoodat men bij elk geQacht kan
nagaan , welke foorten trekken , en werwaarts zij zich ,
voor zoo ver zulks bekend is , begeven. De hoofdwerken, waarvan de Schrijver voor dit doel gebruik heeft
gemaakt , Zijn H A S S E L Q UI S T, Reize naar Palestina;
en vooral s 0 N N I N t, Reize door Griekenlat2d en Tterk +Y_
Dd2
„
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Eene op deze wijze door eerie kundige hand bijeengebragte verzameling van berigten, waarin men tevens
eigene ondervinding en waarneming geraadpleegd heeft,
is een zeer nuttige arbeid; en wanneer wij daaraan den
naam eener goed bewerkte Compilatie geven, dan deden
wij geenszins in des Schrijvers minachting van dergelijke
gefchriften. Het komt thans bij zekere Schrijvers al te
zeer in de mode, (want anders dan mode kunnen wij. het
niet noemen) om het gebruik der waarnemingen van anderen, en liet zamenfteilen van dezelven, om er een geheel uit te maken, als den arbeid van armzalige Compilators, te verfmadcn, en daarentegen eigene waarneming
als liet eenige, hetwelk den waren natuuronderzoeker
voegt , boven mate te verheffen. Wanneer men waant
dat men zonder eigene waarneming ooit waarlijk een natuurkenner kan worden , dwaalt men buiten allen twijfel;
doch niet minder buitenfporig is liet gevoelen van hen,
die vorderen , dat elk de Plof zijner kennis binnen liet dikverf zoo eng beperkte gebied zijner perfoonlijhe ervaring
uitfluitend zou moeten verzamelen. IIet is eerie armhartige bekrompenheid , die den fchoonen band verbreekt,
waardoor vroegere en latere beoefenaars der xvetenfcliappen verbonden zijn , en ook alleen op den waan berust,
dat onze waarnemingen uitfluitend geloof verdienen. Intusfchen zouden zij , die zoo fchrijven, ongaarne zien ,
dat men omtrent hen het jus talionis gebruikte, en hunne
gefcliriften even zoo behandelde, als zij die hunner voor
Wanneer hun gevoelen veld wint , is de beoe--ganers.
fening eerier algemeene natuurkennis eerie ijdele herfenfchim ; de waarneming van vele jaren is niet toereikend,
om een enkel gedeelte te leeren kennen; elk klein gedeelte
vordert Benen gebeden leeftijd, en de achtingwaardige
grondleggers der wetenfchap , een L I N N U s, H A LL E N. , ja onze groote tijdgenooten , waarop wij meenden
roem te mogen dragen, HU:firBoLDT,TREV1RANUs

en anderen, worden onme^doogend tot de klasfe van ellendige Compilatoren verwezen!
Na dezen uitflap , dien het belang der zaak van ons
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vorderde, keeren wij tot de Verhandeling van den Heer
S C H L E GE t. terug. Men gevoelt ligtelijk , dat het vierde Hoofd luk voor geen uittrelkfel vatbaar is. Hetzelve
zal voorzeker door elk beoefenaar der natuurlijke gefchiedenis met vrucht geraadpleegd worden ; want om nageflagen, meer dan om gelezen te worden, is het gcf.hreven.
Het vijfde Hoofdituk , eindelijk , behelst cenige f ot
waarbij de Schrijver veel bijbrengt ter flaying-fomen,
van het gevoelen, dat het binnenland van Afrika de
meeste van onze trekvogels, gedurende liet koude jaar
herbergt. Hij meent, dat gedurende den regen -getijd,
Niger aanzwelt en de ganfche llrcek van ll/angara-tijde
onder water zet, dat daarop de Sirocko- winden den grond
weder doen opdroogen, en dus zich hier de ;unfli-fte
omftandighedcn vercenigen tot de ontwikkeling van tal
welke aan de vogels een overvloedig voed -rijkenft,
fel aanbieden.
Achter deze Verhandelingen zijn wederom twee Lijsten
gevoegd van deIIeerenANS LIJN en VAN DEN ENDE,

ter aanvulling der Nederlandfche Fauna.

Parijs in op/land, of Zamenzwering tegen x r N D R 1 K
III , li E N n R 1 K IV , en tot verdelging der Protestanten in Frankrijk , in verband met den oorlog voor
de Nederland/die vr ijheid, tegen Spanje. In gefchiedkundige Tafereelen. II Stukken. Uit het Fransch,
naar den tweeden Druk. In 's Gravenhalte, bij A.
Kloots en Comp. r^a7. In gr. Svo. CLXIV en
428 bl. f 4 - 70.

D

e Barricades zijn in Frankrijk beroemd, als proeve
eener wel niet nieuwe , maar toch niet zeer gewone manier, om de Gefchiedenis voor te flellen , namelijk in
dranaatifche , of althans dialogifche , tafereelen. J9 heb
dien trant menig zeer bevallig Pluk van onzen hoogst.-beni
verdienflelijken en misfchien te weinig nog gewaardeer-
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d o n A. LOO s E s r z. , gelijk de Duitfchers van MEII s s,
Nit R, De laatfte heeft zich echter veel minder aan de
Gefchiedenis gehouden, (gelijk ook zijne bedoeling niet
medebragt) dan de eerde; doch beiden hebben dit met
elkander gemeen , dat zij f echts perfonen of karakters
in dezen vorm zochten voor te ftellen, minder groote gebeurtenisfen , belangrijke dagen uit de Gefchiedenis. Dit
nu was de bedoeling van den Schrijver der Barricades,
pf van de zamenzwering en den opftand te Parijs, door
de Katholijk -Jakobijnfche factie, tegen den Koning en
deszelfs gedacht, op den .Ia Mei des jaars 1588 (*).
Een belangrijk tijdperk , waarvan velen nog in onze dagen dagen de weergade hebben beleefd , met dat eenvoudig onderfeheid, dat men toen de Maagd MARR IA en de
Heiligen, gelijk bij de latere ,Jakobijnen de Vrzjheidsrnaagd
(behoorlijk door eene tooneelfpeelfler gereprefenreerd) zijne hulde betoonde. Ook was in beide gevallen de heerschzucht van éénen , zoo niet de hoofd-, dan toch eene
gewjgtige drijfveer. De Franfche Omwenteling onzer dagen zag den booswicht o R L E A N s over het lijk van
zijnen Neef, den deugdzamen L o D E W rJ K XVI, heen,
naar den troon ftappen, dien hij nogtans niet bereikte,
daar de bijl van het Revolutieplein hein onder weg trof.
In die vroegere worI'teling was het H it N n 1; I K VA N

G u i s E., een der moordenaars van den St..Bartelsnacht,
( 4 ) Her zal velen vreemd dunken, dat wij hier van Jakodf/nen, fpreken ; dan het zijn juist die monniken , in wier
klooster de twee. Eeuwen latere I{oningsmoordende en revolutionaire .Takobnen vergaderden, terwijl zij met het locaal
en den naam ook hunne beginfelen overnamen. De moordenaar van Koning HENDRIK III, c L IS M E N T, was een
Jakobijner- monnik ; en zijn Prior, de .Jakobijn E D WI N B 0 U RG oI N , prees deze daad als een heldenlluk, en noemde den
moordenaar een martelaar van c a R I ST U s. Het onderfcheid
was fechts, dat de een voor het b(/geloof, de anderen voor
het ongeloof moordden: voor het overige geleken deSectiën,
^e Janhagelregering, de onkunde, het bloedvergieten enz.
in die oudere en in de nieuwere Revolutionairen en Jakob. scen volmaakt op elkander.
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die zijne bloedige handen naar de kroon van Frankr ijk
uit(trekte, welke door een' anderen moordenaar in dien gruwelnacht , door II E N D R I K III, bezet was. Dus bedre
elkander, en wel , door Gods aanbidde--denboz
lijke befchikking , tot heil der wereld en afbreuk des Pausdoms, daar juist die worfleling x E N D R I K IV op den
troon bragt, aan P A R nI A de handen vol werks gaf , hem
tusfchen twee vuren bragt, en dus aan ir ra L R I T s gelegenheid gaf, om liet bijna veroverde Gelderland, Overijs/el, Groningen en Breda weder aan de Unie te hechten , en haren reeds half gefcheurden band door zijne hel
voor Eeuwen te bevestigen. — Ziet daar de-denvuist
gebeurtenis, van welke de Frcznfrhe Schrijver ons het
begin, den opfland te Parijs die H E N D R I K III uit
deze (lad dreef, op de bovengemelde levendige wijze voor[lelt. Men ziet dus , dat uit den aard der zake dit werk
neer dramatisch , meer in den tooneelmatigen vorm moest
zijn , dan de bovengemelde [lukken van r, o o s J E s en
at E I S S tv ER , die meer k arakterfchilderingen , in zamen
dialogen, in den vorm der oude Mimen , be--fpraken,o
helsden. Nogtans ontmoet men hier geenszins een geregeld
tooneel/luk; dit zou veel te zeer de afwijking van de Ge
hebben noodzakelijk gemaakt , aan welke de-fchiedns
Schrijver toch in de hoofdzaak wilde getrouw blijven , en
die hij (lechts zocht te verlevendigen. Inderdaad , na de
voorllaam[le Gefchiedfchrij vers over dat belangrijke tijdflip, T FI U A N v s, D A V I L A, de Esprit de la Ligue,
enz. over hetzelve gelezen te hebben , zien wij met ver
dat niet één belangrijke trek verdicht, en-wonderig,
even zoo min een andere overgeflagen is , maar dat zoo
wel de hoofd- als hijperfonen , in alle de nuances , waaronder zij bij die Schrijvers voorkomen, naar het leven
gefchil_ierd zijn. Vooral de wellustige , laffe , beiluitelooze , trage , bijgeloovige en losbandige, in één woord
de nietswaardige If E N D R r K III wordt daarin in alle
zijne verachtelijkheid , maar tevens met alle de karakter
beste Gefchiedfchrijvers en de gedenk -trekn,di
dien tijd hem geven , voorgefteld. Wij zien-fchritenva
,
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wijders de fchandelijke, dubbelhartige it A T H A R I ,v A
D it mr r D 1 c I s, die haren eigen' Zoon verried , om
het genoegen te hebben van te itabalércn, en vooral om
den adelen it E N D R I K IV van den troon uit te fluiten ;
tien fchelmfchen v I I, LE Q u 1 r R, Gouverneur van
Parijs , haar werktuig, die alle partijen bedroog; de
zestienen , ware hoofden der ,
zoo als in den
goeden tijd van 1793, en waarvan e P, uc t ons liet echte
beeld van at A R A T vertoont ; de Officieren des Konings
en zijn' fchrandercn en vooruitzienden raadsman , den Abt
D'r L B it N N e, wier moed en welwillendheid door v I Lt. r C u I it r: en de Koningin - Moeder gedwarsboomd werd;
vooral de vurige , driftige, aan wellust, fpel en haatzaken niet gelijke drift overgegevene Hertogin D it MO N TP it N s i i R en laren Broeder , het hoofd der oproerlingen en den Afgod der Parijzenaars, den Hertog v A N
G 111 s r. Het kort ons alleen voor, dat de laat [Ic te flaauw
is gcfchilderd. De Schrijver heeft flechts éénen onlerflelden
hooldtrek van zijn karakter uitnemend voorgellel_l,— overgrot . voorzigtighei_l, die hem lang deed wikkenen wegen,
eer hij van Gene kans , die zich aanbood , gebruik maakte ,
en daardoor ook eindelijk den Koning , dien hij , zich van
den raad ziiner Zuster bedienende, had kunnen in zijne nmagt
hebben, liet ontlilappen. Maar men zou zich bedriegen,
wanneer men dacht , in dezen trek den gebeden c u i s F
te leeren kennen. 1)e Lezer vergunne ons , hem , in de genoeg bel.en'ic grondt tal , uit liet uitmuntende werk : Esprit de la Ligue, Bene afbeelding van den Hertog niede te
doelen , waarvan wij in het voor ons liggende boek flechts
wei: ire trekken hebben wedergevonden : Les avantages,
qui , rneme f pares , fzifuient aim er chacun de fes Princes
(Lorrains) , le Due D r G u I s E les rc'ztnisfait tons en lcri

Jakobijnen

,

,

Peul; air de dignité, belle taille , enfin ce qui rendrait
tin Grand l'idole de la Nation , n'eut - it que ces qualite's extérieures ; mais c u I s E y joignait tine bravoure
torte dpreuve , et le talent rare de faire valoir fes
exploits fans forfanterie , i'esprit du commandement,
Ia discretion fors fair de franchife, d'art de fe faire
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croire trop retenu, fors méme qu'il agisfait fans nténagenient,
et de faire penter qu'il n'^tait portsfé que par le zèle dc la
réligion , quand it ra'allait qu'et fes intéréts : ausfi , pour we
fervvir des termes dun cri vain estimé, in France rtait folie de
cet homuse hI; car eest trop pea dire amoureufe. In het ver
voegt de Schrijver daarbij, dat GUISE geenszins lang.-volg
zaam was in het nemen van een beluit , maar dat de daad
bij hem zoo ras ging als de gedachte ; iets , hetwelk met de
voorfielling in onzen tekst niet overeenkomt. Niettegenflaande deze bedenkingen, is echter de fchildering van het onverw achte bezoek van GUISE hij H EN DR I It III eene der
best gelukte des werks (liet tweede tafereel) ; het is een ,telkens in belangrijkheid toenemend tooneel , waarbij onze ver
hoogst wordt gefpannen; en-wachtingelf'op
toch, 't geen deze verdientle nog aanmerkelijk verhoogt, het
is geheel historische, en zoo getrouw aan de nagelatene be.
rigten van dien rijd , dat wij T H U A NU S en D A VI L A daarin
trek voor trek herkend hebben. Het is eene groote en wezenlijke verdienfle, belangrijke gebeurtenisfen uit de Wereld
dus te verlevendigen , en voor liet gros der Le--geichdns
zeren aanfchouweiijk te maken. Wij vinden dit voor de Gefchiedkunde (wij zeggen niet , voor de fraaije Letterkunde)
zelfs nog voordeeliger ,dan de Romans van cvAI,TER scoTT
en c o o PER, waarin , te midden van al het oudheid -, ge
toch altijd nog zeer veel vinding-fchiednkarug,
overblijft , die liet moeijelijk valt, uit liet historifc,ie gedeelte
te fchiften. Wij verlangen zeer, La Mort du Duc DE G U Is E van denzelfden Schrijver, en tot een vervolg o de Barricades dienende , ook in een Nederd?eitschi gewaad te zien ,
doch liefst door denzelfden Vertaler , die zich zeer gunflig
van de gewone gildebroeders onderfcheidt. Niet alleen heeft
hij het geenszins laten berusten bij de Gejchiedkus,dige Inlci.
din, des Schrijvers, en dezelve vermeerderd met eene belang
hoorrede van 46 bladzijden , waarin de betrekkingen van-rijke
Fr.rnkriik tot onzen opftand in de zestiende Eeuw worden
uiteengezet, en de vinger der Voorzienigheid daarin aangewezen ; niet alleen heeft hij die belangrijke Inleiding, waarin
ook karakterfchetfen der handelende perfonen voorkomen ,befloten met eene karakterfchets van K A r. EL 1X , en deszelfs
meerder of minder aandeel in de Par ijfche bloedbruiloft Zoeken te bepalen; maar hij heeft ook de vertaling zelve met de
meeste zorgvuldigheid bewerkt, zoodat alle fti jf field en geti
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dwongenheid van ftijl daaruit verbannen is , un de zamenfpraak de noodige losheid en levendigheid bezit , ja wel eens
zeer gemeenzame uitdrukkingen bezigt, hetwelk wij hier, in
een tafereel der zeden , niet kunnen afkeuren.
De verfchijning van dit gefchrift is te gewigtiger in het
tegenwoordige tijdflip , omdat het ook bij ons den weg op
wil naar de heilige Ligue en naar .Jakob ijnen- Clubs. Niet
alleen beijvert men zich, in her nog geheel aan priesterheerfchappij onderworpene België, om Con/litutionele Gezelfci:appen op te rigten , die met de [F kve9gaderingen der Parijzenaars in de zestiende, en hunne Clubs in de achttiende Eeuw
dezelfde firekking hebben ; maar men durft ook reeds ,uit dien
zetel van domheid en paperij , tot in 1/riesland toe, het volk
opruijen , en de volgende papiertjes verfpreiden , ten einde
een oproer te verwekken , gelijk de Franfchen in 1588, en de
.Belgen in 1790 tegen hunnen edelen Keizer j oz e F berokkenden , die voor hen te goed was. flan alle Katholijke Bel„ gen ! Terwijl onze Vertegenwoordigers bij de Staten Gene„ raal met zulken heiligen ijver de belangen van onze zaligmakende Godsdienst verdedigen , zoo is het van den pliggt
„ (du devoir; men ziet den Franfchen oorfprong van het ding)
van den Katholijken Belg, liet zijne bij te dragen, ten ei,, de zijnen onderdrukkers te doen zien, dat de godsdienffige
„ Belg den beleediger van zijne Godsdienst NB. NOOIT ON
„ GESTRAFT LAAT. Dat het i3fonopolie van Onderom f/s en hun
„ kettersck Collegium Pkilofop4icuvn bez•eijke , of laat ons hun
doen zien, dat in t8e9 hetzelfde bloed nog in onze aderen
„ vloeit, dat wij in 179u bereid !raren te vergieten voor de
„ VRi IHEID (!) van onze heilige Godsdienst!" (*) Ziet daar de
nieuwe Ligneurs, en , wai neer het de H. Kerk bij monde
der Priesters beveelt , de Par /fche moordenaars weder ! Wij
voegen hier niets [neer bij , dan de betuiging onzer blijdfchap , dat wij geenen 11 Eis' DR I K Ill, maar den afttammeling
van W I LL E n1 I aan liet hoofd van onzen Staat hebben ,die,
wanneer liet vereischt wordt , zonder misdadige zwakheid
de godsdientige voorregten , de eer en het leven zijner Protestantfche onderdanen, krachtdadig tegen eene bende muiters:
zal weten te handhaven, die, niet grenzenloozen haat tegen.
Holland en den gezuiverden Godsdienst bezield, geene middelen zonde ontzien, om aan den Roomfchen het Monopolie
van ambten, waardig ' eden en voorregten te verfchaffen , naar
„

•

,

,

(*) Zie flrnhemfche Courant, e6 Mei.

PARIJS IN OPSTAND.

399

welke zij overal ftreefc, omdat zij zich het .Monopolie der zaligheid toeëigent. Dit laatfte zal die Kerk altijd gevaarlijk
maken voor de rust van Protestantfche inwoners; getuige de
tooneelen in 1588 in Frankrijk, in 1688 in Engeland, in
1789 in België, en nu weder in dat zelfde gewest!

Reis ran lionfiantinopel, door Turkte, ZI'alacJ2 je, Tranfilvanie
en Hongarije, naar Duitschland. Door P. WAL S H. Uit
het Fngelsc,'z vertaald. Met Kaarten en Platen. Te Arnflerda,n, bij G. J. A. Beiierinck. 1829. In gr. 8vo. 330 BI.
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ezwaarlijk kon eene reisbefchrijving in het licht verfchijnen, meer belangwekkend voor het oogenblik, dan deze;
want zij loopt niet alleen over Konflantinopel en over de
landen , wier bezit de thans oorlogvoerende Mogendheden
elkander het eerst betwisten, maar teekent juist dien weg
af, langs welken de Rusten hun oogmerk zullen moeten, hoewel uiterst moeijelijk kunnen bereiken. De Balkan , die fchutsmuur voor het Turk/eke rijk, Schwa/a, deze fleutel van den
doorgang deszelven, de zeden, geaardheid en gezindheden der
bewoners dezer fireken, de eigene befchouwing en beoordeeling des ooggetuige over alle deze omflandigheden, met betrekking tot eenen, toen reeds ontkiemenden oorlog: wat kan
er voor den deelnemenden opmerker dezer dagen belangrijker
of uitlokkender gevonden worden ? Daarenboven fpreidt de
reiziger overal vele bekwaamheden en fchrander oordeel ten
toon. En al de onderwerpen, door hem behandeld , zouden,
ook buiten de bedoelde tijdsgelegenheid, de aandacht van
eiken weetgierige verdienen.
Om niet te fpreken van de Turken zelve, hunne hoofdtlad,
liuuneu Staar, hun Jpperhoofd, hunne inrigtingen, tterkte en
zwakte, karakter en honderd andere zaken, uit plaatfelijke
befchouwing zoo wel, als oude en nieuwfile gelehiedenisfen,
opgehelderd, — de bijzondere gewesten vooral , welke de
Schrijeer doortrekt, leveren vele, zoo .vel minbekende , als
inzonderheid treffende aanmerkingen op. \Vie Haat, bij voor
beeld, niet vertleld, wanneer hij hier door de armoedige
loeren een vrij zuiver Latijn, als landtaal, hoort fpreken?
» Wik ontmoetten een paar jonge boeren, die de wacht hiels den over eenige fchapen en geiten, en een klein meisje;
,
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„ dat een' grooten pot met melk droeg. Zij fpraken alle drie
eene foort van bastaardlatijn. De oppr,
sfer, die zich bij mij
„ bevond, vroeg hun: git/tas capri et oi , es havets? Zij ant„ woordden : fun rr^rarrzrierabili." — „ Den volgenden morgen
„ werd ik reeds vóór het aanbreken van den dag opgewekt
„ door een' man , die in mijne kamer kwam ; hij had een glas
„ in de hand en vroeg mij: visne fc,'znaps, dornire ? Verheugd
„ van mij te hooren aanfpreken in eene taal , waarin ik mij
„ wederkeerig kon doen verflaan , vroeg ik hem: quid est
„ fi•nnaps ? Hij antwoordde: fe/maps, domirae , est res maxime
„ necesfaria omnibus homiuibrrs omni mane." Wie nieuws.
gierig is, den zin dezer woorden te kennen, kan dien in eene
noot van den Schrijver of Vertaler vinden.
Niet minder belangrijk is de verbazende afwisfeling van
welvaart of ellende, hier op een' korten afifand aan te treffen,
en enkel gevolg van nijverheid, op vrijheid en eene goede,
bemoedigende flaatsinrigting gegrond, of flavernij, onderdruk
-kingebc;trjdva
alle licht.
Wij zouden onzen Lezeren zeker geen' onaangenamen dienst
bewijzen, door hun eenige flalen van het een en ander mede
te deden. Maar ons Mergelwerk nam, ten blijke van bij
goedkeuring, reeds vroeger iets uit het toen nog-zonder
onvertaalde werk op; en wij willen hein , die zich het boek
aanfchaft, niet verder van het genoegen berooven, dat hem
de befchouwing van den ganfchen togt, in zamenhang, be
looft. De kundige en fchrandere Vertaler heeft het werk met
kleine aanteekeningen verrijkt en zijne taak loffelijk volbragt.
Het bevreemdde ons echter, van de Sahfifche Onderregering,
voor Heptarc,raie, te hooren (preken. Onze Bijbelvertalers
noemen den .Tetrarc'z H ERODES 17iervorst; volgens dezen
regel zon men dus hier Zeven+egerieg moeren lezen, fchoon
wij de zaak, des noods, liever zouden omfcllrijven.

1-'roeve nar' bevrediging der oude godgeleerde en faatkzrndige
gefclzillen, welke her/erend/gd zin geworden door onderfchei
derze, finds een/gen tijd in het licht veste/enen gefchr'iften,
door .lenkh'. FRANS aEELAERTS VAN IILOIaLAND,

Raadsheer in liet Hoog Ceregts'zof, zitting houdende in 's Cravenhage. In 's Cravenlzage , h ij S. de Visier. J89. In gr.
8s'0. At

,
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e Heer BEELAERTS VAN BLOItLAND, Broeder van
den waardigen Vertegenwoordiger, die, in onze hooge Ver
veel klem en waardigheid, 's lands ware-gaderin,mtzo
belangen, niet Noord -Nederlandfche bezadigdheid, tegen
de woedende uitvallen der Priester - liberalen verdedigt, tracht
ons hier tegen eene andere foort van twistzoekers , de UltraCalvinistifche partij , te waarfchuwen. Wij kunnen riet ontkennen, dat wij wel gewenscht hadden, dat dit boekje iets
vroeger in het licht ware verfchenen. Alsdan zou niet alleen
de naam des Schrijvers , maar zouden ook de wezenlijke ver
Rukje, en de kalme, bedaard redenerende-dientlvah
toon , die daarin heerscht, veel goeds hebben kunnen (lichten.
Thans hebben alle weldenkenden hunne krachten in ruime
mate noodig, om tegen de Hydra van liet Papismus, die zich
in de gedaante van den Genus der G'rijheid tracht te vermomm en , te worstelen; en men mag zich daarom gelukwenfchen ,
dat de zoo even genoemde twist voor eenen tijd rust, zonder
dat er van de zijde der aanvallers gefchriften uitkomen, die
eene verdediging noodzakelijk maken. Met dat al , het oog
BEE LA ERTS is loffelijk , en de geest, die-merkdsHn
zich in zijn werkje openbaart , uitmuntend. Hij 'vindt het
inzonderheid vreemd, dat men zoo goedsmoeds , ongetergd,
zonder eenige aanleiding, er toe gekomen is , om de oude
gefchillen, die onze uitmuntende Koning zoo gaarne (althans
wat liet hatelijke daarvan betreft) in de vergetelheid begraven
zou zien, weder op te delven. Het is dus wel te verwachten, dat hij over die gefchriften niet gun(lig zal oordeelen.
Nogtans heeft dit geenen invloed op zijne beoordeeling der
Schrijvers, die hij in hunne waarde laat, en zich zelfs met
lof omtrent den Heer D A C o s T A (bl. 7) uitlaat. Het is
vooral liet werk van laatstgenoemden , 't welk hein (lof tot
aanmerking geeft; hij legt zich bijzonder toe, om de onfchuld
van OLDENBARNEVE LD T daaruit te doen blijken , dat
hij Hechts om een twi.ifelachtig gevoelen van Staatsregt (de
Souvereiniteit der Staten van Holland) is ter dood gebragt;
een gevoelen nogtans , 't welk na de afzwering van F IL I P S,
althans na den dood van w ILL E M I , algemeen was aangenomen , en waarop de aanflelling van MA U it ITS als Stad
zelve berustte, die ten fpijt van den algemeenen Land--houder
voogd LEIC$STER had plaats gehad. De HeerBEELAERTS
heeft dit zeer goed uiteengezet; maar wij moeten hein, bij
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gelegenheid der handelingen over het Bel'rand, eenen kleine n
mistlag doen opmerken, waartoe men trouwens zeer ligt kan
vervallen, , zie hl. 12.) Het komt daar voor, alsof MA URITS misnoegd geweest is opoLDENBARNEVEL'DT, omdat
hij in 't algemeen tot vrede niet Spanje ried , en men betuigt
daarover zijne verwondering. Dit is echter niet volkomen
naauwkeurig. M A U R I T S was welgezind om een' hechten
en duurzamen vrede met Spanje te fluiten , en daarom ontving
hij ook S PIN O LA en de overige Spaanfche Gezanten buiten
den Hage zoo vriendelijk, ('t welk dus niet na de fluiting van
liet Beftand gebeurde, zoo als liet hier op bl. 57 voorkomt.)
Zoo er door MA U R I IS een klap gegeven is ; (om de zaak
bij den naam te noemen) was het niet omdat hij eindelijk
zin zegel aan de onderhandelingen tot een Beland gehecht
heeft, maar omdat hij den Trede begeerde , dien de Vries
geheel van de hand wees. Naderhand, toen de onderhandelingen tot eenen vasten Vrede waren afgebroken, Remde hij
ten flerk(le tegen het Befland, hetwelk hij begreep, dat in
twaalf jaren de Natie ontzenuwen , hare geestdrift zou doen
verflappen , en hare krijgshaftige houding doen verdwijnen,
terwijl Spanje elders overvloedig gelegenheid had, om zijne
benden te oefenen. (Zie onder anderen x LUIT, en rijn E_
MAN, b!. 397 des VIIIllen Deels der Nieuwe Nlneinofyne.)
Vooral ergert den Heer BE E LA E R T s (niet reden) de
bitterheid, waarmede zich DA COSTA tegen nit WITT Uitlaat. Hij wederlegt dien aanval met kracht van redenen, en
betuigt zijn verlangen, dat aan Jon A N D E WI Í' T een h andbeeld mogt opgerigt worden Na n A COSTA worden de
werkjes van s T o Lit ER en zijn' tegenfchrijver VAN DE R
KEMP kortelijk doorgeloopen, waarin onze Schrijver liet,
wat de daadzaak der beweerde genegenheid van M n UK ITS
voor de Remonilranten betreft , meer niet VAN D E K it E ier P
dan met s TO L K ER eens fchijnt. Doch , wel te verflaan ,
alleen wat de daadzaak betreft: de fchoone redeneringen van
den man , die Christelijke vrijheid eene vervloekte vrijgeesterl
noemt, konden natuurlijk bij een' man als den Heer B EEL A E R T S niet dan verontwaardiging wekken.
Ten flotte wordt nog liet boekje over het Liberalisinus van
den Baron vlAN ZUYLEN VAN NYEVELT naar behooren
gefchat, waarin men zeggen durft, dat de algerneenmaking
en openflelling voor allen van hetgeen , naar Goddel ke en
men/chel ke wetten , flechts aan fommigen wordt toegewezen,
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een op/land is tegen Cod. (De Heer Baron gelooft dus zekerlijk ook , dat adellijk bloed anders door de aderen vloeit ,
dan liet bloed van liet canaille? B E E LA ERTS , hoewel ook
Edelman , denkt er anders over.)
Om te doen zien , in welk een' bedaarden en van alle
twisten afkeerigen geest dit werkje gefchreven is, znllen wij
iets uit deszelfs Plot overnemen : „ Het voornaam(le, hetwelk ten aanzien dier oude kerkelijke en burgerlijke twi$.
„ ten, zoo met vermenging van flaatkundige beginfelen en
„ gevoelens, als met andere daarbij gevoegde gefchiedkun_
„ dige en zedelijke tafereelen , is voorgedragen geworden,
„ heb ik noodig geoordeeld te ontleden , en heb mijn eigen
„ gevoelen op die onderwerpen, zoo ik hoop, met gematigdheld en befcheidenheid doen kennen. Bij de van mij in
denkwijze verfchillende perfoiien zal ik inogen °verwachten,
„ geene perfoonlijke afkeerige gezindheid te Iniiwaarts te zul„ len doen ontliaan. Aan de kennis en begaafdheden, welke,
„ in meer- of mindere maté , iii de door mij aange!3aalde fchrif„ ten uitblinken , hulde doende , mag ik de achting voegen,
„ waarop de verdieu(te van elk dier fchrijveren , naar dei•zel„ ver onderfcheiden' belangrijken Rand en betrekking in de
„ Maatfchappij , aanfpraak maken mogen , en bijzonderlijk dien
„ eerbied , welken men verfchuldigd is aan ieder, die , met
„ een opregt gevoel voor de waarheid, zijne gedachten aan
„ het Publiek mededeelt. In zoo verre meen ik mij met heil
„ gelijk te naogen Rellen • en in dat opzigt mag ons oogmerk
s , als eenstemmig befchouwd worden , hoezeer wij ook , in
„ onze wijze van zien, mogen verfchillen. Mijn hoofddoel
„ echter is geweest, allen te overtuigen , dat de aankleving
„ aan de Godsdienst en de liefde voor het Vaderland bij de
„ herleving van zulke twisten sliet winnen zal, en dat mits
dien het vermijden , het niet ophalen en het alzoo ge_-„
„ heellijk doen vergeten en uitdooven van dezelve, Chris„ ten- en burgerpligt tevens mag worden genoemd."
De taal is vrij zuiver; alleen op bl. 55 hebben wij eene
wat vreemde on ongewone zinfnede gevonden : „ Het oorlog
,, tegen Spanje mogt toch eenmaal een einde nemen; het
oogmerk van hetzelve was de bevrijding van onder haar
» juk.' De ítijl is redelijk, maar zonder verheffing , hetwelk
tot bereiking van het oogmerk des Schrijvers gewis dienllig
was , daar levendigheid zoo ligt tot hartstogtelijkheid kan
bVerflaan,
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e dagbladfchrijver, die dit bundeltje Genootfchappelijke
voorlezingen en bijdragen als eene guntlige uitzondering op
deze foort van gedrukte fchriften wil doen voorkomen , doet
zeker den Heeren VAN DER PALM, STUART, VAN LAPP E L LE, de onderfcheidene Magazijnen, onzen F 0 IC ICE enz.
enz. groot onregt. Misfchien beweert men te regt, dat het
beste , wat onze Letterkunde , in onderfcheidene vakken , fe
tientallen jaren heeft opgeleverd, in verhandelin -dertnig
gen, hetzij dan bekroonde of voorgelezene, bel}aat. Ilet gaat
ons trouwens in dit, als in andere opzigten : als eene Mogendheid van den tweeden rang, zijn wij tot groote ondernemingen niet in (laat; dit konden wij , van wederzijden
Hechts , toen de Latijnfche Taal en de Oceaan heel Europa
voor ons openilelden. Ondertusfchen houden wij dezen Ernst
en Luias voor een gefchenk, dat de dankbaarheid van het
Publiek verdient, en ons in den IIeer S C HULL een kundig,
fchrander, geestig en weldenkend man leert kennen. 1 let
minst hebben wij voor ons met die zijner (lukken op , welke
het veld der befpiegelende wijsgeerte diepst intreden, zoo als
de eerfle , over de Verbeeldingskracht, en de vierde, over
den Moed. Meer behagen ons de derde, over den Ilijl des
Natuurbefchrijvers , en de laatfte, over de beoordeeling van de
voortbrenglelen van den menfchelijken geest. De tweede, over
den Vorm , en de zevende, over den Profijter, bewijzen , dat
de Schrijver voor liet luimige inderdaad wèl berekend is ,
en, met name in het parodiéren van oude fabelen , fomtijds
voor r OK Ic E niet onderdoet. De Rukjes, over liet doorluchtig Huis van flrkel en den Marteldood van. ANNA VAN
FL OVEN, nemen wij gaarne voor hetgeen de Schrijver ze
acht, en rekenen ze der plaatfinge geenszins onwaardig.
Ziedaar ons gevoelen eenvoudig daar neêrge[leld. Maar,
daarmede is onze bevoegdheid, als der zake genoegzaam kun
enkel waarheid bedoelende, nog niet bewezen. WVel--digen
aan, pogen wij ten minfle, niet zoo zeer aan den Schrijver,
als wel aan het Publiek, die naar 's mans voorfléiling de
regtbank uitmaakt, terwijl wij Hechts pleitbezorgers zijn ,
eenig bewijs voor ons oordeel te geven.
-
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In de eerfte verhandeling bepaalt hij de Verbeeldiiigskr'acht
aldus:

„

Zij

is

dat

(het)

vermogen onzer ziel, om

denk-

„ beelden ce vormen en te wijzigen , zonder dat dezelve ^
„ in de wezenlijkheid (,) voor ons elders , buiten onze verb
„ beelding (,) beflaan, en ook om denkbeelden, welket Wei.
„ zenlijkheid buiten onze verbeelding betlaat, zaam te voegen §
„ uit te werken, te vervormen en te fchikken. De Verb
„ beeldingskracht is onderfcheiden van het geheugen.... Ddi6
„ delijker grens tusfchen beide deze vermogens i3 mij voors
,, gekomen de bepaling, dat het geheugen eene herinnering
„ is van waarlijk gebeurde , beltaande en aanfchouwelijke zaa
„ ken, terwijl de verbeelding ..... cok onderwerpen zich voors
„ fielt, welke niet aanwezig zijn," enz. Vie toch vindt hier
die naauwkeurigheid van uitdrukking en duidelijke voordragt
der zake, welke zoodanig onderwerp vordert? Wie ziet er
niet eene zekere verlegenheid i om Geheugen en Verbeelding
behoorlijk te onderfcheiden ? De verbeelding vormt geene denk
zij herroept en w ijzigt alleen de voorHellingen , door-beldn;
de ervaring aan de hand gegeven , en wordt door liet eer(te
vermogen grondflag van het geheugen, door het loathe der
dichtende fantaifie.
Den Moed bepaalt de Schrijver, als het wel kenner! , 1vêl

berekenen en wèl bezigen onzer natuurlijke en zedelijke krack.
ten in de rnaatfchapp. Het is dus onzin, wanneer men,
met s A 1.0 M o , den regtvaardige spoedig noemt als een jonge
leeuw. Om dit te zijn, moet men in de maatfchappij leven,
zijne krachten, natuurlijk door onderzoek, wèl kennen , en,
alvorens men dezeive aanwende, nog eenmaal naauwkeurig
berekenen.
Wij zeggen dit geenszins om den Heèr s c t3 a t, r, belagthè=
lijk te maken , (niets zou gewaagder zijn, dan met zulken
geestigen Schrijver dergelijk een' kamptrijd aan te vangen)
maar alleen om ons oordeel te regtvaardigen, dat zijn Ed.
meer voor de historifche wetenfchap, in den uitgebreid(hen

zin dezes

woords,

dan voor

de befpiegelende, of die

daar

na aan grenzen, is berekend. Ook wagen wij het, hierbij
de algemeene aanmerking te voegen, dat eenige meerdere
naauwkeurigheid, ten aanzien der vergelijkingen zelve, voor
zoo ver het der losheid niet hinderde, nog wel kon worden
aangeprezen. Zelfs in den ftijl , gelijk in den druk, mis=
fen wij de gewenschte zuiverheid. BI. ;2r b. v. lezen wij
van den raadsheer j A N D E WI T T .
norItnEscH. 1829. NO. g.1 e
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En nu ook de guntiige zijde wat meer zullende in liet
licht flellen , wilden wij niet flilflaan bij de bewijzen van
's mans kennis en oordeel, in het fuik over de Natuurberchrijving ten toon gefpreid, noch bij zijne verlichte en be.
zadigde denkwijze, in de allerlaatfie verhandeling, maar ons
tevreden houden met eene kleine aanhaling; dan, zoo moeijelijk viel de keus, (welke ons, onder anderen, belette, aan
de parodién te denken) dat wij, bij het uitkippen van iets
uit den Profijter, daarvan ten laatlle moesten afzien; ook
dit Rukje, dat zich, behalve het komieke, ook door andere
eigenfchappen aanbeveelt, gelijk liet gauche werkje, onzen
Lezeren aanbevelende.

Wederlegging der Verhandeling over de Verantwoordelijkheid
der Ministers volgens het Nederland/the Staatsregt. Te 4rnhem, bij C. A. Thieme. 1829. In gr. 8vo. 56 Bl. f:-75.
Er is veel gefchreven over de Ministeriéle verantwoordelijk
begrip, dat de (laat der kwestie door-heid.Rcnftsva
weinigen goed gevat is. Bij het verflag, hetwelk gegeven is
van de Verhandeling over die verantwoordelijkheid, is, ver
trouwen wij, voldoende aangewezen , dat het dien Verhan.
delaar mede 'niet gelukt was , denzelven uit het ware oogpunt
te befchouwen; maar ook den Schrijver van deze voorliggende Wederlegging is het niet te beurt gevallen , den waren
cardo qu estionis te vatten. Het is toch, wat den eer(ten be.
treft , al meermaals gezegd : dat er wel eerie verantwoorde
maar aan den Koning, als Lastgever, en-lijkhedbfat,
niet aan de Natie, wijl de eeríle , niet de laatfte, aan de Ministers de commisfie of functie opdraagt , om zekere takken
van algemeen beftuur in hunne werkzaamheden te omvat
Schrijver der tegenwoordige Verhandeling betoogt -ten.D,
en hij doet dit met !tracht van redenen , dat het Ministerie
aan de Natie behoorde verantwoordelijk te zijn. Maar, wij
verkeeren thans niet in Republica confdituenda; integendeel,
het is in Republica conjituta, dat wij ons bevinden; en het
is dus niet de vraag, of het wenfchelijk zij, d er Bene verantwoordelijkheid der Ministers aan de Natie beftonde —
maar wel, of dezelve beffa. Deze laatfte vraag nu kan, onzes
achtens , door geen mensch bij gezonde zinnen toeftemmend
beantwoord worden: want het is hij ons boven allen twij.
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fel verheven, dat de Grondwet ganfchelijk zwijgt van verantwoordelijkheid der liflnisters aan de Natie; en dit ílilzwijgen
kan door geene wetduiding worden aangevuld. Doch , wil
men de wenfchelijkheid bewezen zien, om de Ministers ook
aan de Natie rekening en verantwoording fchuldig te doen
Rellen , dan moet men erkennen , wij herhalen het , dat dit
punt hier op eene allezins overtuigende wijze is aangedrongen. Zeer juist vraagt de Schrijver in zijn voorafgaand woord
aan den Lezer , of eene Regtbank niet vrij is in de uitoefening harer wer]:zaamheden, wijl er een gezag beflaat, dat
haar binnen de door de wet bepaalde bevoegdheid doet blijven? en hoe me-n dan de Koninklijke magt verkort kan achten , wanneer er een gezag of eene infleiiing befrond, ttrekkende om tegen (de Scbrijver zegt voor) hare overfchrijding
of uitbreiding te waken ? Ihi heeft getracht, in deze Weder legging, aan te tocnen • dat die inftelling ooit door onze
Grondwet, hoezeer daarin niet letterlijk uitgedrukt, gewild
is; maar hij heeft dit echter niet aangetoond, dewijl niemand
het onmogelijke vermag. Hij geeft echter genoeg bewijzen
van zijne kennis en ondervinding, om te begrijpen, dat ver ant,coordel kheid letterlijk moet uitgedrukt zijn , en dat de.
zelve hij wijze van Fictio .Turis nimmer kan aangevuld worden. Voor het onbevooroordeeld en onpartijdig oog van elken Lezer zal zich de Schrijver overigens als een zeer kun
weldenkend man legitimeren; en betere legitimiteit is-digen
er niet te begeeren. Vooral is hij gelukkig geflaagd in zijne
toelichtende vergelijking der Koninklijke magt in Nederland
met die in Engeland en Frankrijk. Men leze vooral b]. 46,
alwaar hij de bedenking oplost , die de beflrijders eener wenfchelijke Ministeriéle verantwoordelijkheid daaruit willen afleiden , dat de Koninklijke magt door dezelve te veel zonde beperkt zijn. „ Maar bovendien ," zegt bij , „ is tegen die beperking der I{oninklijke raagt over te (tellen de Jury, welke
men in Frankrijk en in Engeland als het bolwerk der Vrijheid
befchouwf." (en die door de meerderheid der Noordelijke leden — eer hebbe, nevens de overigen, de Heer L 17 Z A c ,
die, zijnen naam indachtig, zich door geenerlei bedenking
heeft laten influéren, om dezen waarborg ons te onthouden —
is afgestemd.) Deze inffelling (zoo gaat de Schrijver voort)

maakt het aan den Regter, hoe geneigd hij anders drra^7oe
ook wezen mogte , roljlrekt onmogelijk, om de wet of in eenen
gefirengeren , of in eenen ;achteren geest the te pasten , wo
Eec

408

OVER DE VERANTWOORDELIJKHEID DER MINISTERS.

lang de meerderheid van twaalf zijner medeburgers den be.
klaagde niet heeft fchuldig verklaard. Elk , die de intlelling
der Jury weet te waarderen , zal gaarne de beperking van Art.
8o der Grondwet, (het kiezen, namelijk, uit eene nominatie
voor de Ridderfchap der Provinciën) en , naar ons gevoelen , de geheele Ministeriéle verantwoordelijkheid aan de Natie , willen verwisfelen tegen de Jury, als een' beteren waarborg opleverende tegen allen hoogeren of lageren partijdigen
invloed , dan alle notninatiën uit drie., of zestallen , welke
men zoude kunnen verzinnen.
De flotfom onzer bedenkingen over dit boeksken komt hieropneder: De Schrijver heeft niet bewezen, — en trouwens,
ook niet kunnen bewijzen, — dat onze Grondwet aan de
Ministers den pligt oplegt, om zich bij de Natie wegens
hunne daden te verantwoorden ; maar hij heeft meesterlijk be.
toogd, dat die verantwoordelijkheid ten hoogte wenfchelijk
zoude zijn, — en die wenfchelijkheid is nog verhoogd, federt
dat de in[lelling der Jury bij de Tweede Kamer afgeftemd is.

Bedenkingen over de Vr jheid der Drukpers , in twee Verhandelingen, voorgelezen in het Zeeuwsc,'z Gen ootfchap der Wetenfchappen te Middelburg, door Mr. J. B AL S N IJ D E ES,
practiferend lldvokaat aldaar. Te Middelburg, b ij de Gebroeders Abrahams, enz. 1829. In gr. 8vo, 41 Bl. f :.45
V

T

oen de Heer Mr. J. B A L SNIJ D E It s deze twee Verhandelingen, thans tot één gebragt, voorlas, was zijn Ed. verre
van te vermoeden , dat dezelve immer het licht zouden
zien. De Auteur erkent openhartig, en daar doet hij wèl
aan ,- dat de behandeling van het onderwerp de uitgave niet
zoude regtvaardigen , indien dat onderwerp zelve, in verband
met de tegenwoordige gebeurtenisfen in ons Vaderland, hiertoe niet aanleiding gave; en hij meent het aan deze laatife
oorzaak alleen te moeten toefchrijven, dat hem aangeraden
werd , dit gelegenheidsftuk aan de drukpers over te geven.
Het zou ten hooglie onbillijk zijn, deze brochure fcherp
en partijdig te beoordeelen, gelijk de Heer s N IJ D ER s dit
fchijnt te vreezen, en wel alleen omdat hij niet kan goedvinden, eene toornelooze vr ij heid van drukpers (*) te predi(*) De Heer BAL SNIJDERS heeft toch in 1812 niet gefchroomd, met een' zijner Confreres, moedig te pleiten tegen
Franfche overweldigers der drukpers : is hij dan banger voor
onze Ministers , dan voor den Heer B L EM 0 NT ?
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ken. Hij verklaart echter ook, dat hij zich daarover niet
zou bekommeren, en veel liever gezegd worden, zich onder
den ilandaard der Ministers gerangfchikt te hebben, dan
gelijk zeker geëerd Vertegenwoordiger zich uitdrukte, (zie
Staatscourant van 3 Dec. 1828) „ met Jezuiten , Ipostolieken
en anderen, onder dezelfde vaan te ítrijden."
De Heer S N If DE R s heeft gelijk, wanneer hij ijvert te.
gen lieden, die misbruik van de vrijheid der drukpers maken,
en vooral, wanneer hij tegen de Jezuiten ijvert, die van alles
misbruik maken ; maar hij gaat te ver, wanneer hij daarom
de vrijheid der drukpers zelve beftrijdt en deze beteugeld wil
hebben Is er wel eene heiliger zaak, dan de eed; en is er
wel iets, waarvan de Jezuiten fchandelijker misbruik gemaakt
hebben, dan van dit eerbiedwekkend bevestigingsteeken des
gegeven woords? De Drukpers is even als de Lans, met welke eens T E LEPHU S door ACH I LLE S gewond werd, welke
alleen het vermogen had, om de wond, die zij toebragt, ook
weder te heelen. In den 11rijd der tegen elkander overftaande
gevoelens, zal ten laatfie altijd de waarheid bovendrijven;
maar men maakt die overwinning ffeeds moeijelijker ,naar mate men de dwaling en de waarheid beide belemmert in het
vrij gebruiken van het beste wapen; dat is, het (door middel
der drukpers) algemeen bekend maken der meest uiteenloopende gevoelens. Wanneer overigens de Heer Mr. J. L AL S N IJD E R S volharden inogt met zich onder den flandaard der Mi.
nisters te rangfchikken , dan moet zijn Ed. nu geheel anders
dan vóór drie maanden denken, of zijn vaandel verlaten, fe
Staatsraden R A o U x en v A N-dertw,io
P A B s T verdedigd en doorgegaan is , (zie Staatscourant van
I Tunij 1829) bij welke toch de vrijheid van fchrijven veel
meer geëerbiedigd is dan voormaals. Het zou ook wezenlijk
jammer zijn , die vrijheid aan banden te leggen, omdat Je.
zuiten dezelve, nu het hun te pas komt, huldigen. De Duivelen erkennen God , en zij fidderen ! zegt J A C o B U S. Even
zoo is het gelegen met de hulde, welke Bijgeloof en Jezuitismus aan de vrije Drukpers toebrengen. Jammer zonde het
zijn , dat Hollanders , of Zeeuwen , zich daarom lieten bewegen, die vrijheid te verzaken. — Sails.

IN AUSPICIA A'1'H'1\API 1IRE'A1'I.
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Ln Aufpicia Atbenaei Bredari, Militiae coni'ecrati, D. XXIV

N'ovembris CI naceCEXVU1.

B ij de opening der Koninklijke Alilitoire 4kademie te Breda,
den e } November 1828. T Breda bij Broe1 en Comp.
In 8va. 13 Bi. f :-3o.
In voortreffelijke Latijntche verzen bezingt de grijze 110E U F F T
de inwijding der ililitaire Akademie, welke aan het faille
Breda een nieuw leven er, hoogeren bloei fchijnt te voor_
fpeilen. De fleer VAN P E L LE CO ai, niet ongunflig als Nederlandsch Dichter bekend, bewees het grooter publiek eersen
aangenamen dienst, door deze dichtregels in vlocijende IIollandfche verzen over te brengen; en , fchoon hij op fommige
plaatfen ver beneden de fchoonheden van het oorfpronkelijke
moest blijven, heeft hij zich echter over het algemeen loífelijk van zijne taak gekweten. Moge deze nieuwe inrigting,
die, volgens de dichterlijke uitdrukking, den krijgslaurier flingert door de palmen des vredes , en den tabberd broederlijk
zanenpaart aan het kuras, vo'doen aan den flotwensch van
dezen treffenden inwijdingszang !

Eque tun plu;'es or•iundi fede S T E V I N I
MA U a ? T I o S forsveta arte manuque no 'os;
Qui, fi bel! s•ocent (quid abominor) arte manuque,
Hostis in exitiis;n , facta imitentur avi.
Dat is, naar den 1 leer
-

VAN PELLECOM:

Schenk ons een tal STE VI N s, dat ons weêr helden kweekt,
Wier moed en krijgsbeleid door dappre daden fpreekt,
En die, roept ons de flrijd, (waarvoor ons 't lot beware!)
Tot 's vijands val de kracht van MAURITSevenaren !
Karakter fchetfende Cafereelen uit het begin der Negertiende
Eeuw. II Dee/en. Door PIETER V It EE n E. Te Breda,
b ij F. B. Hollingerus Pijpers. í827. in gr. 81'0. Te zamen
r44 bl. f 6

-20.

e Schrijver wil dit werk befchouwd hebben als ecnen
D
oman, die den vuig[ten wellust met flerke kleuren
affchetst,
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en de ongebondenheid voor het oog brengt in de verfcheurendI e gevolgen, die zij hebben kan, en dikwerf onwetend
heeft; als een zamenweeffel van doorf.epen list en bedriegerij
der ongeregelde liefde; als een vaderlandsch overzigt, einde
onheilen van een tijdvak, door zedebederf-lijk,dertaoz
en verbastering voor Nederland nog heilloozer, dan door zijnen onfchatbaren geldroof en in verre gewesten ter flagtbank
gevoerde heldendrommen.
De fchoone PALMIRE VAN BATENSTEIN is de heldin
an dit verhaal; zij wordt ontvoerd door D E R OS A N GE,
eenen Franfchen Generaal, die hier te lande een gedeelte
der Franfche krijgsmagt aanvoert : hij huwt haar, wel is waar;
maar naderhand blijkt het, dat hij , reeds vroeger aan eene
andere getrouwd zijnde , P A L ra IR E door een onwettig huwelijk
fchandelijk had misleid. Zij wordt door hem op de laaghartigfte
wijze verlaten, en keert zwanger in het ouderlijke huis terug.
Het gelukt den ouderen , de zaak verborgen te houden. P A Lmz IRE wordt in liet geheim moeder, en houdt haar kind voor
dood; huwt naderhand met VAN S T E R L 1 N G E N, bij wien
zij eene dochter heeft, CL A u DINE genaamd. Deze geraakt
bekend met EWALD VAN WESTENRODEN, een' jongeling
van onbekende afkomst, wiens opvoeding aan haren vader
en diens vriend, den Vrijheer VAN T O L L E N H OVEN, toe .
vertrouwd was. Deze kennis verandert in Iiefde, en reeds
ftaan E W A L >7 en CLAUDINE voor het huwelijksaltáar, als
onverwachts ontdekt wordt, dat E W A L D de voor dood ge honden zoon is van DE ROSANGE CO PALMIRE, en dus
de broeder van c LA u DIN E. PAL nz I R E's echtgenoot, die,
naar het fchijnt, tot nog toe onkundig was geweest van hare
vroegere betrekking tot DE R OS A N GE, fterft van fchrik.
Dit R OS A N GE wordt, toen hij te Mentz in tegenwoordig..
heid van eenige Hollanders roemde op zijne mishandeling van
P A L M I R E, in een daarover ontflaan tweegevecht gedood.
Ook P AL ni I R E bezwijkt onder haar lijden. E WAL n• en
C L A u D I N ir, echter, berusten vrij fpoedig in de onmogelijkheid, om met elkander verbonden te worden, en vóór het
einde van het verhaal zien wij hen gelukkige echtgenooten,
de eerfte van CAROLrNE VAN EGREBERG en de laatfe
Van OSCAR VAN RI- IJNVLIET.
Wij hebben op dit verhaal voornamelijk twee aanmerkingen.
De eerde is, dat er iets duisters i ii hetzelve heerscht; iets,
hetwelk het volgen van den gang des verhaals moeijelijk
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maakt. Gedeeltelijk ontllaat dit door het Invoegen van te
veel epifoden, of nevenverhalen, die gemist kunnen worden,
anderdeels door gebrek aan orde in de plaatfing der onder
deden van het verhaal. De andere aanmerking,-fcheidn
welke wij op dit verhaal hebben , is , dat de fchildering der
hoofdkarakters niet zoo natuurlijk is , dat dit werk juist bij
voorkeur karakterfchetfend kan genoemd worden. De Schrijver zelf fchijnt eenmaal eenigzins gevoeld te hebben, dat hij
het karakter van D E R 05 A N G E overdreef. De noot op bladz.
147 van Deel II, in welke hij zich tegen den fchijn hiervan
tracht te verdedigen , herinnerde ons het bekende: qui J'excufe,
f'accufe. En moet P AL MIRE hier de bedrogene onfchuld ,
de lijdende deugd verbeelden, dan betuigen wij niet te kunnen begrijpen, hoe het met de voortreffelijkheid van haar karakter gepaard kan gaan, om, gelijk DE R OS A N GE zich vrij
ruw en goor uitdrukt, „ zich," na het ophouden van hare
betrekking tot dezen, ,, aan v A N S T ER L I N GEN te laten
aanfineren als eene ongerepte maagd," zonder vóór haar
huwelijk met den braven man hem de ganfche zaak te ont_
dekken. Het overdrevene in de karakters maakt, wanneer
de perfonen als handelende worden voorgefleld, de gebeurtenisfen zelve dikwijls onwaarfchijnlijk. Evenwel, zonder dat
wij, om het aangemerkte, de uitvoering onbepaald kunnen
prijzen, keuren wij des Schrijvers bedoeling goed, en vonden dan toch door het geheele werk heen vele lesfen van
levenswijsheid en zedelijkheid, gefchikt om vaderlandsliefde
bij Nederlands jongelingen op te wekken, en, naar zijnen
wensch, Nederlands dochteren bedachtzaam te maken tegen
de frikken der verleiding.

Nieuwe Gedichten Van A. C. W. S T A RI N G. In 's Gravenhage ,
bij J. Immerzeel,` jun. ! 827. In kl. 8va. 156 BI. f I - So.

D

e Heer STARING behoort tot eene geheel andere en
veel zeldzamere foort van Dichters , dan die, welke men
altijd, en vooral tegenwoordig, in grooteren getale aantreft;
hij is, om het eenigzins zonderling, maar toch, gelijk wij
meenen, kort en duidelijk, uit te drukken, geen Dichter uit
het hart tot het hart, maar van het vernuft tot het vernuft;
met andere woorden: bij hem vervangt de geestigheid, of boe
men anders het Franfche woord esprit uitdrukken wil , de

A. C. W. S TA RI N G, NIEUWE GEDICHTEN. 413

plaats, welke het gevoel bij de meesten als 'Langgodin inneemt; hij is een II us an E NS, maar gemodernifeerd en eenig.
zins à la VOLTAIRE gekapt. Het best gelukken hem derhalve luchtige vertelfels , in welke de onbeduidendheid des
onderwerps nog beter het luimige en geestige van den ver
doet uitkomen, aardige kleinigheden en puntdichten.-haltrn
Aan zijne Historifche Romances weet hij , door eene zorg_
vuldige ftudie van de zeden des tijdvaks, in welke zij geplaatst worden, eene eigendommelijke tint te geven; doch
ook deze fpreken minder tot het hart dan tot het hoofd, en
de fchaarfche proeven van Lierzangen, welke wij in dit
bundeltje van hem ontvangen, zijn opmerkenswaardiger door
kernachtige uitdrukking , welke ons verfland treft , dan wel
door de werking, welke zij uitoefenen op onze poëtifche
stemming; zij blinken meer, dan zij blaken.
Wij willen hier geenszins in het breede uitweiden over de
betrekkelijke waarde van deze foort van poëzij, welke men,
in tegenoverfFelling der andere , die meer uit natuurlijken aanleg en innerlijke dichterlijke gemoedsítemming ont.
fpringt, kunstpoëzij zoude kunnen noemen; doch meenen
echter te moeten aanmerken, dat zij flechts beoefend en
hooggefehat kan worden in eengin maatfchappelijken toeland,
in welken de befchaving zoo verre gedreven is, dat men
dezelve met den naam van overbefchaving zoude kunnen
betlempelen. Zij is een fpel des vernufts, in hetwelk men
genoegen begint te fcheppen, als de eenvoudige en oorfpronkelijke gevoelens des harte verflaauwen, en onderdrukt worden door de begoochelingen der zinnelijkheid. Reeds lang
hebben de meeste volken van Europa deze keerlijn der befchaving overfchreden; de Italianen en Fran/then het eerst,
en wij zijn misfchien wel de laattle van allen gevolgd, maar
gevolgd zijn wij toch, dit valt niet te ontkennen; en het is
dus niet meer dan billijk , dat wij ook eenige reprefentanten
van deze kunstpoëzij bezitten , die niet te verwisfelen is met
den hemelval der echte, van hooger kring ingeblazene
Dichters.
Men zoude ons geheel verkeerd verflaan, indien men uit
deze aanmerkingen over de dichtfoort, door den lieer ST AR I rm o beoefend , wilde afleiden , dat wij hem als een middelmatig of alledaagsch talent befchouwden. Integendeel; hij
is een meester in den door hem gekozenen trant; vernuft en
luim vonkelen uit iederen regel, en, wat meer is, zij von.
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kelen onfchadelijk; nergens wordt het heilige aangerand, het
eerbiedwaardige befpot; neen, onder lach en boert wordt
overal waarheid gehuldigd en zedelijkheid bevorderd. Hij
bewijst door zijne gedichten tevens zonneklaar de valschheid der
befchuldiging, welke onzer tale zoo dikwijls is te laste gelegd, alsof zij ongefchikt zonde zijn, om met de Fran/the
in losheid en geestigheid der ligtere poëzij te wedijveren; en
dit is waarlijk niet onbelangrijk in eenen tijd, in welken fommige zuidelijke broeders met vernieuwde kracht fchijnen zaamgezworen te hebben , om onze nationale taal te verlagen ,
ten einde des te ongelloorder hun gebrekkig Fransch te kunnen voortflamelen. Indien zij overtuigd willen worden, dan
mogen zij bier leeren ; dat men hun hunne calenibourgs en
pointes in goede oud -Hollandrehe munt kan terug betalen.
Indien wij eenige aanmerkingen op het werktuigelijke van
des Heeren S T A R I N G's dichttrant maken wilden, dan zouden
het deze zijn: dat hij wat luchtig met den klemtoon omfpringt, en dus wel eens regels nederfchrijft, die zich moeijelijk laten lezen; en: dat er wel eens een Geldersch provincialisme in zijne uitdrukkingen voorkomt, b. v. met voor
tevens, trat voor tred enz.; maar hij heeft het oude zinnebeeld van Gelderland, de witte rozen, op zijne lier, die het
titelvignet uitmaakt, laten graveren, en dus mogen wij dit
aan hem, die boven alles de Dichter van Gelderland zijn wil,
niet euvel duiden. Gaarne wilden wij een enkel flukje tot
proeve van zijnen dichttrant affchrijven; maar dit is minder
noodig, daar een deel der hier voorkomende (lukjes reeds
vroeger in onderfcheidene jaarboekjes geplaatst werd, en daar
dit bundeltje, in 1827 gedrukt, reeds in veler handen-enbov
zijn zal. De befchaafdere (landen, hiervan zijn wij zeker,
zullen zijne dichtvruchten altijd met genoegen ontvangen;
en, offchoon wij, in het belang der waarachtige poëzij,
geenszins wenfchen zouden, dat zijn trant door velen nagevolgd werd en algemeener in zwang geraakte , verblijden wij
ons echter, om der verfcheidenheid wille, en omdat wij onzen dichterliiken lusthof, zoo rijk aan natuurbloemen, ook
gaarne met een lief trekkasplantje opgefchikt zien, dat de
kunstpoëzij in Nederland zulk een' gelukkigen en bekwamen
beoefenaar heeft als den Edelen Heer s TARING.
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Kerst- en Nieuwjaarsintree - zangen; door Mr. I. DA Co s T A.
Te fimfierdam, bij J. H. den Ouden. 1829. In gr. 8yo.
f:-6o.

^j enige voor ongewijden onverliaanbare Liederen in de tale
Kanaäns, ten behoeve
Van de priesters en Levieten 2
Bl' 23
En het heir der Isrellieten
Van DA C O S T A's kruisgemeent';

'

uit welke wij echter eene belangrijke bijdrage to de gefchiedenis der k°rijgstaktiek van onze Voorvaderen hebben opgezameld, die aan alle de Schrijvers over dat vak ontfnapt
is, namelijk:

Dat voor der Kerken fmeekgebed
De vijand met verfchrikking vluchtte,
En Ne@rlands vastendagen duchtte,
Meer dan de fcherpte van het zwaard,
Gevoerd voor't dierbaarst goed op aard. (BI. 16.)
Soortgelijke onverwachte wendingen vindt men op elke bladzijde, en wij voorfpellen dus den aandachtigen lezer vele
stichting uit deze curiofiteit van het jaar der verlichting
MDCCCXXIX.

Ter nagedachtenis van Neériands eerflen Tooneelkunjienaar,
A N D R I E S S N o E IC, enz. (Ten voordeel der zIrmen.) Te
Breda, bij Broefe en Comp. f : - 25.

IE ene zeer fchamele proeve van eene edele poging, om der
nagedachtenis van eenen grooten kunl}enaar, ten profijte dat

armen, hulde toe te brengen. De Heer D. J . DE HEY

DE R ,

JR., die deze gebrekkige dichtregelen vervaardigde, heeft

zijnen goeden wil getoond, maar tevens de zwakheid van
zijn talent bewezen.
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D. g A T O U W E N A A R, PIIYSIOGNOMIEK EN CHtROMANTIKe

Phyfrognomiek era Chiromantie, of duidelijke aanw ijzing hoe
men uit het uiterlijke voorkomen van eenen mensch opzigtelijk zijn karakter befluiten kan. Naar oudere en nieuwerg
ervaringen. Het Hoogduitsch van Dr. n. gevolgd door D.
B A T o U WE N A AR. Met eene Plaat. Te 's Graven,'24ge , bij
A. Kloots. 1828. In kl. 8vo. XXIV en 131 bl. f 1 -5o.

P

hyfiognomlek Chiromantie , en daarenboven nog Meto=
poscopie en Schedelleer, — ziedaar, Lezer! alle deze we.
tenfchappen worden in dit boekje , met eene ruime letter
gedrukt, in honderd - eenendertig bladzijden in klein octavo,
behandeld. Wij hebben uit hetzelve inderdaad veel geleerd.
Eerie vrouwelijke perfone, die Benen zuiver haarloozen mond,
zonder eenig (poor van baard, bezit, is zacht van aard,
kuisch en befcheiden.. Hoe gemakkelijk wordt het door deze
waarneming, om goede vrouwen te onderkennen ; en welk
een groot aantal van goede vrouwen zijn er dan in ons gelukkig vaderland, waar zij meest alien dit fieraad misfen en
doorgaans vrij glad van kin zijn! dok heeft men opgemerkt,
dat menfchen , die in het midden des voorhoofds eene kleine
drie- of vierkante figuur hebben, zonder moeite of in/panning
dikwijls een aanmerkelijk geluk maken. Ter regter zode beteekent het eene rijke erfenis, enz. De perfoon , die drie letters van gedaante als S op het voorhoofd draagt, is wel te
raden , zich voor het water in acht te nemen ; zulk een loopt
groot gevaar, eenen onnatuurlijken dood in het water te fierjen. Maar lastig was het ons bij het lezen , dat bijna tel
wanneer de Schrijver door de ontdekking van zulke-kens,
belangrijke opmerkingen, van welke het boekje wemelt,
onze ganfche bewondering tot zich trekt, de Vertaler,
en de Schrijver van het Voorberigt, G. s c x U L z , ons
genoegen hinderden, door van onder uit de noot, even als
de fouffleur uit zijn hok, foms beiden te gelijk, den Schrijver toe te roepen: abuis! Wij willen niet bedillen ; anders
zouden wij vragen : indien het boekje vertaald moest worden ,
waartoe het dan gelogenflraft; en indien het gelogenftraft
moest worden , waartoe het dan vertaald ? Op een enkel
foutje willen wij ook niet vallen, en Albertus en Achilles
moeten het ook niet kwalijk nemen , dat zij in Alberta en Achillus veranderd zijn. Waar zoo veel wetenswaardigs geleverd
wordt , moet men op eene kleinigheid niet zien. Het boekje
kost f t - 5o; die hetzelve nader wil leeren kennen , koope
het. Proficiat!
;

No. VII, Boekbefch., bl. 3t3, reg 2o, i}aat, door eens
drukfout, WALLE Rus, lees WALLERIUS.

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen over verfchillende onderwerpen. Door D. MOL E N A A R, Hervormd Leeraar te 's Gravenhage.
Tweede Druk. Te 2m fderdamn , b ij J. H. den Ouden.
1829. In gr. 8vo. VIII, 38z Bl. f 2 - 50.
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nbevooroordeeld, gelijk liet eiken Recenfent betaamt
namen wij dezen bundel Leerredenen van den Haagfchen
Predikant MO L E N A A R in handen. Zoo wij eenigzins
vooringenomen waren, dan was het ter gunfle van dezen
kanfelarbeid. Wij zijn met zijn Eerw. perfoonlijk onbekend. En offchoon wij zijn gehouden gedrag in de zaak
van liet zooveel Beruchts gemaakt hebbend 1Idres , voor
onszelven, op goede gronden meenden te moeten afkeuren , zoo had ons dit echter geen haat of vijandfchap tegen den Man doen opvatten, noch aan zijne bekeering
doen wanhopen. Wij vergeven gaarne de misftappen en
verkeerdheden onzer natuurgenooten , opdat ook de onze
ons eenmaal vergeven worden. En wij vonden het ganscll
niet vreemd , dat de heer M 0 L E N A A R, na zooveel
opípraak verwekt te hebben , een' bundel Leerredenen in
het licht gaf, die welligt, als proeven eener ernftige en
gemoedelijke Evangelieprediking , den ongunf'igen indruk konden uitwisfchen , dien het gebeurde niet hal
kunnen nalaten op de Christenheid in Nederland te maken. Namen wij daarbij nog in aanmerking, dat binnen
drie maanden reeds de tweede druk van dezen bundel was
uitgekomen , dan werden wij al meer en meer in liet
gnnflig vermoeden bevestigd, dat er toch wel iets goeds,
veel goeds misfchien , in deze Leerredenen zou gevonden
worden. Zóó geflemd, namen wij het boek in handen , en
begonnen de lezing. Wij hebben die voortgezet en voltooid, en willen thans , rond en openhartig, ons gevoelen over dezen arbeid mededeelen.
Ff
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De eerjie van dit tiental Leerredenen handelt over den
Heiligen Geest , als den eenigen en almagtigen Her/leller van het vervallene in Godsdienst en zeden , en
heeft tot tekst z A C H. IV: 6b. Tot eene nuttige en
vruchtbare behandeling van dit onderwerp acht de Prediker het noodig, I. in de eerjle plaats na te gaan, aan
wien en onder welke zinnebeeldige inkleeding dit woord
oudtijds gegeven werd; II. in de tweede plaats nader te
bepalen , welke daarvan de zin en bedoeling zij; TII. ver
te onderzoeken , of de vervulling van deze belofte-der
ook aan derzelver geheele inrigting beantwoordde ; IV.
om , daarna, het algemeene onderwijs, hetwelk hierin
voor alle tijden ligt , op te geven ; V. en , ten laatjle,
den invloed aan te wijzen, welke dit onderwijs op ons
geloof en onzen wandel maken moet. — Wij behoeven
de gebreken dezer verdeeling niet aan te wijzen, die tegen de regelen der Logica aandruischt , en daarenboven
voor den hoorder zoo omfagtig, als , wat het derde punt
althans betreft, duister is. Maar nog minder dan de vorm
beviel ons de inhoud. Het onderwerp is hoogst belangrijk, en vatbaar, offchoon het niet ieders zaak is , voor
eene nuttige en vruchtbare behandeling, gelijk de Redenaar beloofde. Maar of hij aan die belofte voldaan heeft,
laten wij gerust aan de beflisfing van eiken nadenkenden
over. Het ontbreekt hier aan juiste , heldere denkbeelden ,
zoowel als aan eene krachtige , hartindringende voorftelling. En wij houden ons verzekerd, dat door het lezen
of hooren van zulk eene Leerrede niemand wijzer of beter wordt.

Gods opzoekende liefde , betoond aan den eerflen der zondaren, is het opfchrift der tweede Leerrede, die tot
tekst heeft Gen. III: 9. 1. g.: A D A M! waar zijt
gij ? De inleiding moet dienen, om de belangílelling
in deze Godfpraak op te wekken , ook daarom zoo merk

omdat zondige nakomelingen van dien eerflen-wardig,
zondaar , in hem gevallen zijnde, op dit eerie woord
van God ook betrekking hebben. Dan wordt de tekst
befchouwd , I. als een woord van God tot A D AM, van
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veel beteekenis voor hemzelven; II. als een woord van
God tot A D A m, belangrijk voor zijne nakomelingen;
III. als een woord van God tot A D A m, nuttig ook voor
ons. Dat deze verdeeling wederom mank gaat, en het
tweede en derde deel in elkander loopt, valt elk in het
oog. De Heer t o L E N A A r. heeft het ook zelf gevoeld, en, overgaande tot het derde deel zijner rede,
zegt hij , dat men niet verwachten moet , dat hij het
ftraks gezegde wederom zal herhalen , maar dat hij , in
plaats van noodelooze herhaling, liever dit deel zijner rede
gebruiken wil tot het voorflellen van drie gevolgen , welke wij uit al het gezegde voor onszelven moeten afleiden. Het tweede deel bevat een drieledig onderzoek :
VOOREERST , Wat zien, Wat lezen Wij in dat woord:
A D A M! WAAR ZIJT GIJ ? ten aanzien van zone nakomelingen? TEN TWEEDE , Wat kunnen w ij verwachten
op grond van hetzelve ? en eindelijk TEN DERDE, vat
genieten wij overeenkornflig hetzelve P „Deze rocpilem
gold wel eigenlijk en in de eerfte plaats A D A nz al„ leen; maar zou ook E v A daaronder door God niet
„ even zoo zeer bedoeld zijn? En kunnen wij dan ook
„ niet met een bijna gelijk regt zeggen , dat dit woord
„ der opzoekende liefde ook zijne nakomelingen geldt ?
„ Was niet deze geheele nakomelingfchap als in de len„ denen van A D A nI opgetloten ? En zou dan de Heer ,
„ daar wij in onzen Stamvader gevallen , aan ellende
„ en fchuld onderworpen waren , hoewel hij ons regt„ vaardig kon laten verloren gaan , met dat woord der
opzoekende en teregtwijzende liefde, niet even zoo
„ wel AD A M s kinderen en nakroost bedoeld hebben ,
„ als hem en zijne echtgenoote?" (Bladz. 52.) Genoeg
gezegd, om ook den geest en vorm der tweede Leerrede
te doen kennen.
De derde handelt over den bekenden Engelenzang
bij 's Heilands geboorte. Vooraf gaat Bene inleiding over
dit lied der Engelen, „ dat wij hier volledig hebben,
„ en waarvan zij de drie onderfcheidene deelen, telkens
„ bij herhaling met vallende en rijzende toonen (gelijk
Ffa
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„ in de zang- en toonkunst gefchiedt) hebben uitge„ galmd ; en waarvan de herders dus ook den hoofd„ inhoud" — ( Hoe hebben wij het nu ? Wij hoorden zoo
even , dat wij het hier volledig hadden.) — „ konden
„ opvangen, en als een hemelsch dichtflukje in hun ge„ heugen en taal konden bewaren." Verder wordt hier
nog liet een en ander over het hernelsch, zacht ineen
alle finet gekuischt gezang van Engelen-fineltd,va
aangemerkt; en hoe „het gedurig herhalen van elk dezer
„ zangen, met opklimmende en ten hemelvoerende too„ nen , telkens eenen eerbiedwekkenden weerklank gaf
in de velden van Bethlehem" — en hoe „ het heerlijk
„ weérgalmen van dezelve, door de terugkaatfende ber„ gen, in den hemel werd opgevangen, en van daar
„ door de wolken terug gefluwd, tot dat het zich in de
„ verst gelegene valleijen verloor !" — Maar tot letterlijke verklaring van den tekst, die toch gansch niet gemakkelijk, en aan verfchillende opvatting onderhevig is,
wordt niets gezegd. Alleen merkt de Eerw. ai o LE NAARaan , dat zijn gevoel hem dringt, om dele meest
aannemelijke , rijke en dichterlijke verdeeling te omhelzen
Eere zij God in de hoogflc hemelen, en op aarde; —
yrede in (of onder) de menfchen ; — welbehagen ! En
ziedaar dan ook de drie deelen der daarop volgende
Leerrede , die met toepasfelijke opwekkingen befloten
wordt.
Wij onthouden ons van aanmerkingen op den fl:ijl,
waartoe wij anders overvloedige ftoffe zouden hebben.
Wij (tuiten toch overal op zonderlinge, fmaak en gevoel
beleedigende uitdrukkingen; zoo als hier bladz. 83:
Hetgeen het menfchelijk denkvermogen niet kon uit„ vinden , en zelfs voor het dieplood der Engelen niet
te peilen was , dat heeft God gedaan." En vroeger ,
bladz. So : „ Ik hoor in deze fleur het pardon, de vol„ komene en genadige kwijtfchelding der fchuld toeroepen
„ aan doodfchuldigen." Ook fchijnt de Heer ivi o L E N AAR Zijne moedertaal niet volkomen meester te zijn.
Zie b. v. bladz. 71: „ de H. Geest heeft u wvederbaard,"
enz. enz.
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In de vierde, vijfde, zesde en zevende Leerrede wordt
het verheven gebed van den Zaligmaker verklaard, waarmede Hij zijne aardfche loopbaan befloot. In het begin
der eerfte Leerrede leest men het berigt : „ Meermalen
ontving ik in de Gemeente het belangrijk aanzoek,
om het XVII Hoofddeel van j 0 H n N N E s Evangelie,
in eenige Leerredenen te behandelen." — Het is toch
toevallig, dachten wij, dat dit verzoek aan Do. MOL EN A A R in drie Gemeenten gedaan is , eerst te N. Loosdrecht , naderhand te Doetinchem , en laatst te 's Gravenhage. (Zie de Voorrede.) Het lust ons niet , het
beloop dezer Leerredenen ordelijk op te geven. De oude
benaming van Hoogepriesterlijk gebed wordt behouden en
verdedigd. Van tijd tot tijd komt de Prediker daarop
terug; zie b. v. bladz. 2¢6: „ De Hoogepriester des
O. V. droeg de namen der twaalf Rammen Israéls op
zijne fchouders en in den borstlap , maar de Hoogepriester der betere bedeeling droeg de namen en belan„ gen van al zijne geloovige vrienden , door alle eeuwen
heen, op zijn hart." — Overigens moeten wij erkennen , dat wij in de zevende Leerrede (handelende over de
eenheid, uitloopende op de hoogfle gelukzaligheid , als
het kenmerkende der ware Kerk , overeenkomflig het
plan en het werk van onzen Heer. Tekst : j o H.
XVII: ao -26.) een paar plaatfen vonden, welke wij
met bijzonder genoegen lazen , en die ons te meer troffen , naar mate wij ze hier minder hadden verwacht.
Wij kunnen ons daarom ook niet onthouden, dezelve
voor onze Lezers af te fchrijven : „ Gij ontdekt hier ,
„ waarin die ware eenheid beflaat. Niet in uitwen„ dige vormen , noch in gedrongene overeenflemming ,
„ noch ook uitfluitend in eene of andere afdeeling des
Christendoms , met verachting en veroordeeling van
„ anderen , (gelijk dit door fommigen in onverflandigen
ijver gefchiedt) dit alles draagt maar al te veel het
„ kenmerk der dwaze menfchelijkheid , is aan gedurige
„ verandering onderworpen, en raakt dikwijls het hart
» en de waarheid niet." (Bladz. ^_72.) — „ Bij alle
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verfcheidenheid van denkwijze in nevenzaken, die uit
„ onkunde , vooroordeel en hoogmoed dikwerf voort„ fpruiten" — (De Eerw. b1 0 LE N A A R fchijnt dit
laatlle van de nevenzaken te getuigen; bedoelde hij toch
de verfcheidenheid van denkes jze, dan zouden wij het
enkelv. voortfpruit lezen ; en offchoon de uitdrukking
wel wat ongewoon is, dat nevenzaken voortfpruiten,
zoo is het Bene onbetwistbare, en door de gefchiedenis
der Christelijke kerk allerwegen geflaafde waarheid, dat
de oorfprong van vele leerílellingen, die met het Goddelijk Christendom vermengd , maar van menfchelijke uit
dwaas en zonder leering zijn, dikwerf in on--vindg,
kunde, vooroordeel en hoogmoed moet gezocht worden.) —
„ Bij alle verfcheidenheid van denkwijze in nevenzaken ,
die uit onkunde, vooroordeel en hoogmoed dikwerf
„ voortfpruiten, moeten ware Christenen het, in de
„ waarheid en heiligheid met God en met malkander,
„ volkomen eens zijn, zich digt houden aan de uitfpra„ ken der Heilige Schrift en aan de verlichting des H.
Geestes, om dezelve regt te verflaan, en in heiligheid
„ des levens en volgzame gezindheid openbaar te maken,
„ dat wij des Heeren zijn en gemeenfchap met Hem
„ hebben. Gebrek hieraan is fchadelijk voor de wereld,
„ die buiten ons Christendom is; wanneer Jood en Hei„ den moet vragen: zijn dat Christenen en is dat Chris„ tendom ? En zij kunnen daarom niet hefluiten, om
„ tot hetzelve over te gaan." (Bladz. 274.) — Belangrijke waarheid! Ach! wierd zij door alle Christenen
altijd en in alles behartigd!
Wij moeten ten einde fpoeden, opdat ons verflag niet
te breed uitloope, en geven daarom alleen de onderwerpen der drie laatfte Leerredenen op: VIII. over de Al-

genoegzaamheid van Jezus Christus, onzen Zaligmaker.
Tekst: Col. III: I lb. Christus is alles. IX. over het
gewis verband tusfchen het tegenwoordige en het toekomende leven. Tekst: Gal. VI: 7b. Gewis de beste
Leerrede uit dezen bundel. Zij bevat gezonde denkbeelden en belangrijke vermaningen, in populairen en ge-
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moedelijken toon voorgedragen. Eindelijk, X. over het

ware rustpunt voor ons hart , te midden van de voort
ontwikkeling van Gods raad, aan het einde van-gande
het jaar 1827. Tekst: Openb. XXI: 6, 7.
Wij hebben te voren opgegeven , in welk eene (lemming wij dezen bundel in handen namen. Aan het einde
van dit verlag genaderd, zal geen opmerkzaam Lezer
ons vragen, met welk een gevoel wij dien weder uit de
handen hebben gelegd. Wij vonden ons te leur gefield ,
en verklaren thans in goeden ernst, dat wij de fpoedige
verfchijning van den tweeden druk alleen kunnen toefchrijven aan der menfchen nieuwsgierigheid, die toch
de Leerredenen van den, door het boven vermeld Adres
zoo berucht geworden, Predikant M O L E N A A It eens
moesten lezen. Ons godsdienflig lezend Publiek is te
verlicht, in den goeden zin des woords — (wij weten,
dat met dit woord jammerlijk gefpeeld wordt, en dat er
ook eene valfchelijk zoogenaamde verlichting bei'aat, die
als de pest gefchuwd moet worden; maar wij weten ook,
dat C H R I S T U S zichzelven het licht der wereld noem
lezend Publiek in Nederland is-de)—htgosinfl
over het geheel te verlicht, om in zulk eenen kost voedfel voor verftand en hart te vinden , dat het zich dan
ook veel gereeder zou kunnen verfchafFen in die menigte
van beftoven Prekenbundels , die vóór eene halve eeuw
door den druk zijn gemeen gemaakt, en thans op elke
auctie voor een' fpotprijs te koop zijn.
Hier zouden wij de pen hebben nedergelegd , zoo wij
niet vóór het eindigen van dit verflag iets vernomen
hadden, tot welks mededeeling wij ons verpligt vinden.
De Heer MO L E N A A R berigt in zijne Voorrede , dat
hij, bij herhaling aangezocht tot de uitgaaf van eenige
zijner Leerredenen , uit zijnen voorraad de voorkeur gaf
aan zoodanige opflellen , welke meer of min in al de
Gemeenten, in welke hij als Evangeliedienaar gearbeid
heeft, bekend en met bijzonderen zegen gehoord waren;
opdat zij tot eene blijvende proeve van zijne betrekking
op dezelve, en tot eene vruchtbare herinnering van zij-
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nen snveranderden Evangeliearbeid zouden zijn. Dit is
intusfchen , naar de getuigenis van achtingwaardige
Ambtsbroeders, die hem op zijne eerfte ftandplaatfen gekend en veel met hem verkeerd hebben , zoo geheel
bezijden de waarheid, dat hij die Leerredenen daar nimmer zóó kan gehouden hebben , als zij thans door hem
zijn uitgegeven. De Heer ar o L E N A A R predikte destijds in een' geheel anderen geest en toon, en kwam niet
zelden met zulke nieuwerwetfche gevoelens voor den dag,
dat zij, op welke hij thans als groote ketters nederziet,
zich in geenen deele met hens konden vereenigen. Die
verandering van denk- en predikwijs kan niemand den
Heere at o L E N A A r, ten kwade duiden. Maar waarom
zoekt hij het volk zand in de oogen te ftrooijen, en
houdt zich met flinkfche ffreken op ? Helaas ! wij hadden ons gevleid, dat de harde les, die hij ontvangen
heeft , tot zijne verbetering zou ge[Irekt hebben. Ijdele
hope ! Ook in hem íchijnt het bekende: Quo femel est
imbuta enz. zijne toepasfing te vinden.
T ienta? Leerredenen van C. FRANSEN VAN E C K.
Te Deventer , bad A. J. van den Sigtenhorst. 1829.
In gr. 8vo. I/III, 282 Bi. f 2 -50.

N

a het eindigen van ons bovenflaand verflag der Leerredenen van den Heer at 0 L E N A A it, gingen wij tot de
lezing van dezen bundel over. Welk eene uitwerking
dit op onzen geest had, kunnen wij niet tong noch pen
befchrijven. Wij gevoelden ons in eene andere wereld
overgebragt, waar wij vrijer ademden, waar het helderst
licht ons omftraalde , waar wij tot zachte , heilige aan
werden, ons hart zich blijmoedig en-doenigflm
vertrouwend tot God en den Heiland verhief, en eene
nieuwe geestdrift in onze borst ontwaakte , om aan de
bevordering van waarheid en menfehenheil met onverm oeide kracht te werken.
Wij mistrouwden in het eerst, juist om de boven ver-
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melde reden , onze hooge ingenomenheid met deze Leerredenen van den Hoogleeraar VAN E C K. Doch ook
daarna, toen wij aan onze vorige lectuur niet meer dachten , verliet ons die opgetogenheid niet , en elke Leerrede
fchonk ons een nieuw genoegen. En thans , nu wij in
bedaarde Remming de pen opvatten, om de Lezers van
ons Tijdfchrift ook met dezen kanfelarbeid bekend te
maken , weten wij naauwelijks krachtig genoeg onzen
dank te betuigen aan den waardigen fleller, die door de
uitgave dezer Leerredenen de geheele vaderlandfche kerk
ten duurde aan zich verpligt heeft. Wij kennen ook hem
zelfs niet van aanzien ; maar, onder het lezen, reikten
wij hem dikwijls , in gedachten , de broederhand; en wij
zullen ons gelukkig rekenen, zoo wij, hem nog eenmaal
op onzen levensweg ontmoetende, door den hartelijkflen
handdruk mogen te kennen geven , dat wij verbonden
zijn in den geest.
la waarlijk ! zulk eene Evangelieprediking is behoefte
voor onzen tijd, in ons Vaderland en overal elders. Niet
door het opwarmen van verjaarde gefchillen, niet door
het ijveren voor fchoolfche leerbegrippen , niet door zekere tweeflachtige , van bekrompene vreesachtigheid getuigende, preêkmethode , waarbij het nieuwe in een oud
gewaad wordt gefloken, en gezuiverde begrippen in fleil
regtzinnige bewoordingen worden voorgedragen , niet door
koude , zedekundige vertoogen of godsdienflige redevoeringen , waarin alles even net en fraai en fierlijk is , maar
kracht , ziel noch leven wordt gevonden ; neen ! niet
door zulke middelen , niet op zulk eene wijze meene men
in onze dagen met vrucht te kunnen bouwen aan den
tempel der waarheid en Godzaligheid , op den éénigen hoek
een , JE ZUS CHRISTUS. Wij hebben den Ilrijd te-fl
voeren tegen het ongeloof en het bijgeloof , dat thans ,
ook op den vaderlandfchen bodem , niet vereende krachten
zamenfpant tot ondermijning van het Godsgebouw. Dat
dan ook alle Protestanten , dat alle vrienden des lichts
zich digt aan elkander fluiten , en than in éénen geest !
Dat zij met het tweefnijdende zwaard van Gods woord
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tegen die zaamverbondene legers optrekken! Dit zij ons
aller, dit ons éénige wapen in dien kamp ! Door Bene
zuivere, vrijmoedige , ernflige en hartelijke verkondiging
des reinen Evangeliums zullen wij , onder den zegen Gods ,
dien wij daarop , en daarop alléén , met vast vertrouwen
verbeiden mogen , over allen tegeníland van ongeloof en
bijgeloof, van dweeperij en zedeloosheid , vroeg of laat
gewisfelijk zegevieren, en eenmaal alle volken der aarde
onder de baniere des kruites verbroederd zien !
Men vergeve ons dezen uitflap , waartoe een opmerk
tijds ons drong , en-zamchtgevnopdk s
de beoordeeling van den voor ons liggenden kanfelarbeid
ons gereede aanleiding gaf. Wij meenen dien toch als een
modèl van zoodanigevangelieprediking te mogen befchouwen en aanprijzen. Niet , dat wij hier alles onbepaald zouden goed keuren, en het werk van den Hoogleeraar v A N E c K boven alle aanmerking verheven achten.
Elk heeft zijne bijzondere wijze van zien. En wat menfchelijk werk gaat van gebreken vrij? Alles kan en moet
ook niet op dezelfde leest gefchoeid , of in denzelfden vorm
gegoten zijn. Er zij en blijve verfcheidenheid ; het behoeft daarom aan overeenflemming niet te ontbreken. Eenheid in het menigvuldige is de groote wet in het rijk der
natuur. In de verftandelijke en zedelijke wereld, in het
rijk der genade kan geene andere heerfchen.
Hetgeen ons in deze Leerredenen zoo bijzonder aantrok , en algemeene goedkeuring en navolging fcheen te
verdienen , is de vereeniging van groote vrijmoedigheid
met hoogen ernst. Wat de eerstgenoemde eigenfchap betreft, de Hoogleeraar verklaart zich daaromtrent , in zijn
Voorberigt, aldus : „ Ik Relde er prijs op, om mijne
„ denkwijze over eenige voorname Rukken van den Gods„ dienst meer algemeen bekend te doen worden , en dat
wel op eene wijze, waarin niemand die vrijmoedigheid
zoude kunnen miskennen, welke mij, wanneer liet op
mijne overtuiging van waarheid aankwam , van het begin
„ tot het einde mijner Evangeliebediening , nooit heeft ver„ laten, en welke , niettegenftaande de vreesachtigheid ,
.
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„ die den ouden dag pleegt te vergezellen , mij tot op
„ heden toe niet heeft begeven." Zij flraalt dan ook in
dezen ganfchen bundel door. Nergens vindt men iets,
dat naar fchikken of plooijen zweemt. Men ziet en gevoelt het: de Redenaar fpreekt uit volle overtuiging , en
komt altijd rond voor zijn gevoelen uit. Zoo moet het
ook zijn. De waarheid duidt geene transactie, vooral
niet de hoogfle en heiligfle waarheid , die 's menfchen
eeuwige belangen geldt. Wie hier plooit en íchikt, pleegt
hoog verraad. En, in plaats ' ran zich fchootvrij te ftellen , geeft hij zich doorgaan-. bloot , en lokt tegenfpraak
uit. De vrijmoedige verdediger der waarheid , daarentegen, boezemt vertrouwen in , en dwingt ook anders
ontzag en eerbied af. Maar dat onbewimpeld-denk
uitkomen voor zijne overtuiging doet dan alleen werking,
wanneer hooge ernst daarmede bij den Redenaar gepaard
gaat. En dit is helaas! niet altijd het geval. Gebrek
hieraan ontfiert in ons oog vele , anders hoogst belang
hinderde ons zelfs menigmaal in-rijke,gfchtn.H
de werken van den grooten B 0 S V E L D. Niet alzoo in
deze fchoone opflellen van den Hoogleeraar v A N E C K.
Ernst , hooge , heilige ernst kenmerkt zijne ganfche voor
derde Leerrede, over het-dragt.Menlzfchs
vruchteloozé naberousv , naar Ilebr. XII: 16 , 17 ; offchoon elke Leerrede in dezen bundel daarvan tot bewijs
kan d.rekken.
Behalve door die groote vrijmoedigheid, vereenigd met
hoogen ernst , fchijnen ons deze Leerredenen uit te munten door duidelijkheid, met bondigheid en rijkdom van
zaken gepaard; terwijl alles in een' klasfieken, eenvoudigen en gefpierden ffijl wordt voorgedragen. Nergens
ontdekt men gezochte fieraden of pronk van woorden ;
nergens dat nette , dat gemanierde , dat moo je , dat de
doodíleek is voor alle ware welfprekendlieid. Maar evenmin treft men ergens platheid aan, of die valfchelijk zoogenaamde eenvoudigheid, welke men eer kinderpraat zou
mogen heeten. „ Christen- Leeraars !" — dus lezen wij
in de laatf'te Leerrede, over de uitnenaesade ,vaarde der
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in,/ielling , dat ook aan de armen het Evangelie wordt
verkondigd, bl. 279, 28o — „ ffreeft meer en meer
„ naar de benijdenswaardige gave , om , door duidelijk„ heid en eenvoudigheid met waardigheid en kracht te
„ vereenigen , uwe Leerredenen voor uwe arme toehoor„ ders verflaanbaar en aanlokkelijk te maken. En dat
„ gij daartoe geene kinderachtige, beuzelende voordragt,
„ geene platte en lage f'craattaal noodig hebt , kunt gij
„ leeren van uwen grooten Meester, die zich van dezen,
valfehelijk zoogenaamden , armhartigen volkstrant nooit
„ bediende; wat zeg ik, wiens redenen tot geringen , zoo
„ wel als tot de aanzienlijkften , door gewigt, deftigheid
„ en befchaafdheid freeds waren gekenmerkt , en wien
„ echter de menigte der fchare gaarne hoorde." Zoo
fpreekt de Heer FRANSEN VAN EC K, en bezegelt
zijne woorden door zijn eigen voorbeeld.
Wij moeten nog twee bijzonderheden aanf'rippen , om
de voortreffelijkheid van dezen kanfelarbeid in liet licht
te 1}ellen. De eerf'te betreft den inhoud, en is hierin gelegen , dat elke Leerrede , van het begin tot het einde,
eene prakti/che ftrekking heeft , en alles zóó wordt voor
behandeld , dat er nergens , gelijk B o R--gedran
G E R zeide , vacantie is voor het hart ; maar zoowel in
de verklaring en ontwikkeling , als in de toepasfing , verfland en hart beide voedfel ontvangen. De tweede raakt
den vorm , en wel bepaaldelijk de verdeeling. Daarin is
de juiste maat gehouden. De plannen zijn geleidelijk, behoorlijk uiteengezet , maar niet verfnipperd. De hoofddeden der rede worden opgegeven , maar het geheugen
der hoorders wordt niet door geftadige onderverdeelingen
overladen of verward.
Dat taal en f'tijl correct en zuiver zijn , kon men van'
den IIeer F R A N S E N V A N E C ic niet anders verwachten. Enkele uitdrukkingen kwamen ons min gelukkig
voor, b. v. mengelmoes, bl. 199, waar ons vooral de
herhaling van dit woord minder beviel. Zoo ook gaf liet
in ons oor een wanklank, dat op bl. io6 twee op elkander volgende volzinnen niet het woord kiezen floten.
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Daarentegen deed het ons genoegen , dat de Hoogleeraar
fommige verouderde woorden en fpreekwijzen, zoo als
oogelijn , in arren moede en dergel. , wederom tracht in
te voeren. Men kan er bij H 0 0 r T en anderen onzer
beste Schrijvers nog in menigte vinden , die , tot fchade
onzer fchoone . en rijke moedertaal, in onbruik zijn geraakt.
Zullen wij, om een Llijk te geven van onze onpartijdigheid, ook een paar aanmerkingen in het midden brengen ? Zij zouden hierin beflaan , dat de Hoogleeraar ons
over het geheel minst gelukkig fchijnt geflaagd te zijn in
zijne inleidingen, die wel eens wat fchraal zijn uitgevallen; en dat wij foms zouden gewenscht hebben, dat hij
eenigzins uitvoeriger ware geweest in de opgave van het
verband zijner tekstwoorden , of ook eene enkele Leerrede aan de verklaring eener moeijelijke en belangrijke
plaats der H. S. had toegewijd, daar de bevordering van
nuttige Bijbelkennis ongetwijfeld onder de voornaamfte oog
openbare prediking moet gerangfchikt worden.-merknd
Wij hebben tot hiertoe flechts twee der belangrijke onderwerpen , die in dezen bundel behandeld worden , opgegeven. Verlangen welligt de Lezers van ons Tijdfchrift
ze allen te kennen ? Wij laten do lijst hier volgen. I. Des

menfchen levendig gevoel van het Hechte in anderen ,
gepaard met de bedwelming van zijn eigen geweten. 2 S A M.
XII: i-7a. II. De vruchtelooze middelen, die de menfchen in het werk 7/ellen, om hun befchuldigend geweten
te flillen. I S A M. XVI: 14 -17. III. Het vruchtelooze
naberouw. H E BR. XII: 16 , 17. IV. Zelfoefening in
een onergerlijk geweten , naar het voorbeeld van Pauin s. H A ND. XXIV: i6. V. Een eenig zondaar verderft
veel goeds. PR E D. IX: 18b• VI. God heeft geenen lust
aan den dood, maar aan de bekeering en het leven van
den goddeloozen. E ZE e H. XXXIII: i i a . VII. De deugdzame is niet aan God, maar aan zichzelven voordeelig.
Jo B XXII: 2, 3. VIII. Het hinken op twee gedachten
in den Godsdienst. i K o N. XVIII: 21b. IX. De ondertinge vereeniging der Christenen. T 0 A N N. X: 16c. X.
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De uitnemende waarde der infielling , dat ook aan de
armen het Evangelie wordt verkondigd. M A T T H. XI:
5. 1. g.
Moesten wij uit deze fchoone Leerredenen eerie keuze
doen, wij zouden, behalve aan de derde, van welke
wij boven reeds met een enkel woord gewaagden, aan
de tweede, zesde en negende den voorrang geven. Wat
de tweede aanbelangt, wie moet de vinding van het
thema , fchoon het als voor de voeten fchijnt te liggen ,
niet hoogst gelukkig noemen ? Het onderwerp is zoo
vruchtbaar als gewigtig, en de behandeling laat niets te
wenfchen overig. Ook de zesde meenen wij onder de
fchoonfle Leerredenen van dezen bundel te mogen rang
fchikken. Dat is echt Christelijke wijsbegeerte ! Dat,
zuivere en hartelijke Evangelietaal ! Ook aan den flijl,
zouden wij zeggen, iá hier nog meer zorg befleed. De
volgende plaats kunnen wij niet nalaten af te fchrijven :
„ Ongelukkige mensch, die tot nog toe den weg der
„ zonde bewandelt, indien gij met eenen God te doen
„ hadt, die uw geluk met nijdige oogen aanfchouwde;
die verheerlijkt wilde worden in uw verderf; die den
„ Hemel ílechts voor Benige weinige uitverkorenen had
„ beflemd, doch u in het doemvonnis van eene eeuwige
„ verwerping had begrepen : dan waart gij het ílagtoffer
„ van een onverbiddelijk, ijsfelijk raadsbefluit; dan waart
gij bitterlijk te beklagen, maar nimmer te veroordee„ len ; dan zoude de eisch aan U, van Godswege ge„ daan, om u te bekeeren en te leven, de onredelijkfle
„ aller eifchen, de honcndfle befpotting uwer noodlot„ tige onmagt en ellende wezen! — Maar, nu wij u,
„ op Goddelijk gezag, eenen God prediken, wiens goed„ heid geene palen kent ; eenen God , die bij zijn leven
„ zweert, dat Hij geenen lust heeft in uwen dood,
„ maar daarin , dat gij u bekeert en leeft, en dien eed ,
„ door daden van oneindige vaderliefde en vadertrouw ,
aan u dagelijks bevestigt; eenen God, die u zoo gaarne
„ zalig ziet, als de beste zijner kinderen, die zijnen
„ Hemel bewonen: nu kunt gij, niet anders dan moed-
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„ willig, den dood boven het leven kiezen ; nu vallen
„ al de bedekfelen der fchande weg; nu onverbeterd en
ongelukkig blijvende, wordt gij, door uw eigen ge„ weten , als met de flemme des donders , als de eigen
werkmeester van uwe rampzaligheid, aangeklaagd, voor
„ den troon des eeuwigcn Regters gedagvaard; nu is bij
„ den Heer, Heer de geregtigheid, maar bij u is de
„ befchaamdheid des aangezigts."
Wij hopen, dat deze bundel in ieders handen komen
zal, en daarom onthouden wij ons liefst van het aanvoeren van meerdere proeven, als ook van eene dorre
opgave der fchets van iedere Leerrede, hetgeen wij tot
verdere aanprijzing van dit uitmuntend predikwerk onnoodig achten. Wij willen echter ten aanzien der, reeds
genoemde, negende Leerrede eene uitzondering maken,
met cie opgave van wier beloop wij dit verlag zullen
fluiten.
„ En het zal worden ééne kudde (en) één herder."
Na eerst den letterlijken zin van deze voorfpelling des
Heilands te hebben opgegeven , gaat de Redenaar over,
om van de groote breuk tusfchen Christenen en Christenen , en van het uitzigt op vereeniging te fpreken.
Belangrijk onderwerp, waarover de denkbeelden zoo uit
dat liet eene opzettelijke en ernflige over--enlop,
weging verdient. Tot dat einde wordt I. overwogen ,
welke vereeniging der Christenen onder elkander uit voerl jk zij; II. de aandacht bij liet wenfchelijke van
zoodanige vereeniging bepaald; en II1. de voorname middelen opgegeven, om deze vereeniging, zooveel mogelijk is, te bevorderen. — Die vereeniging der Christenen
onder elkander, welke als uitvoerlijk mag befchouwd
worden, beflaat in deze drie hoofdzaken: I. Vereeniging
in geloof. „ Er is eene eenheid des geloofs, die even
„ zoo mogelijk als tvenfchelijk is. PA u LU s maakt
„ van haar uitdrukkelijke melding; draagt haar als het
„ kenmerk, als de volkomenheid dier ééne groote Ge„ meente des Heeren voor. En zij is deze: dat allen, die
„ den naam van c it P. I S T u s noemen , aan dezen grond-
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regel vasthouden: één is uw meester, namelijk C H R I S„ Tus; dat zij allen in den naam van CHRISTUS
„ gelooven , als den eenigen naam, onder den Hemel
tot zaligheid gegeven ; dat zij allen geen ander fundament zoeken te leggen dan hetgene gelegd is, name„ lijk c II RI S T ITS ; dat zij allen met den mond belijden
„ den Heer Jr, z u s , en met hun hart gelooven , dat
God hem uit de dooden opgewekt heeft." 2. Bij
de vereeniging in het geloof moet de vereeniging in
heiligheid gevoegd worden. „ Voorwaar! deze ver„ eeniging is van geen minder , is van nog grooter be„ lang dan de eenheid des geloofs. Hierin onregtzinnig
„ te wezen, is nog veel onchristelijker en gevaarlijker
„ dan onregtzinnigheid in de leer. En de vriend van
het Christendom, die in de Kerkelijke gefchiedenis niet
„ onbedreven is, vindt niet weinig reden, om zich te
„ ergeren en te bedroeven, dat men deze vereeniging zoo
weinig waardeerde, terwijl men geene middelen, geoorloofde of ongeoorloofde, onbeproefd liet, om de
„ zoogenaamde eenheid des geloofs in te voeren." Maar
g, er kan geene ware vereeniging in heiligheid onder
de Christenen wezen, zonder vereeniging in liefde.
En deze vereeniging in liefde moet voor alle Christenen als uitvoerlijk worden befchouwd, dewijl zij hun
allen in het groote wetboek, dat zij allen eerbiedigen ,
zoo heiliglijk is aanbevolen. „ Alle Christenen kunnen
niet, op eenerlei wijze, gelooven; zijn niet allen aan
„ dezelfde geloofsbelijdenis verbonden. Maar alle Chris„ tenen kunnen en moeten elkander beminnen, helpen,
dienen, verdragen in de liefde. De onderfcheidene
Christelijke kerkgenootfchappen moeten als zoo vele
„ afdeelingen van een en hetzelfde groote huis worden
aangemerkt. En, offchoon zij nu hunne bijzondere
afdeelingen bewonen, en hunne bijzondere huishoude„ lijke begrippen en inrigtingen hebben, kunnen zij ech„ ter zeer wel , als broeders en zusters , in vrede en
liefde zamenwonen, en de welvaart, den bloei, den
„ zegen, den troost, het heil van het gemeenfchappelijk
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„ huisgezin helpen voorfiaan en bevorderen." — Die
vereeniging is II. wenfcheltyk. Want, I. zij ontvangt de
ferkfle aanbeveling van de eigene denkw ijze van Jezas
en zijne Apostelen. 2. Zij is allezins wenfchelijk voor

de eer en den zegen van het Christendom. 3. Zij is
ook heilzaam voor de belangen der Burgerl ijke Vaat
WIJ mogen ons daarom verheugen, dat men-fchapij.
haar reeds in de beginfelen aanwezig ziet. „ Althans
„ de aanhangers der gezuiverde geloofs- en zedieleer ge„ voelen meer en meer liet kleine en het nietige van
hunne vorige verfchillen, bij de groote zaak, die zij
„ gemeenfchappelijk tegen het ongeloof en het bijgeloof
„ hebben te handhaven. De klove, tusfchcn hen out,, (taan, verliest allen; skens haren vorigen omvang en
diepte. Hunne goedwillige en vriendelijke toenadering
tot en gemeenfchapsoefening met elkander nemen zigt„ haar toe. Zij voegen zich zamen in gcnootfchappen ,
cie verfpreiding van het Evangelie en van den Bijbel
„ ten doelwit hebbende. Van tijd tot tijd , en hoe ver„ heug ik mij, dat ik ook onze fad ten bewijze daarvan
„ kan aanvoeren ! zien wij de leeraren der onderfcheidene
„ geloofsbelijdenisfen elkanders predikftoclen beklimmen,
„ elkanders gemeenten, te gelijk niet de hunne , Richten
„ En het ftreelend genoegen , hetwelk ieder regtfchapen
„ Christenhart deswege gevoelt, wordt niet weinig ver„ hoogd door den vrijen toegang tot elkanders gedachte„ nis - tafelen van den dood des Heeren, door hun ge„ meenichappelijk genot van liet brood en den wijn des
„ vredes en der liefde." — III. De voorname middelen.,
om die vereeniging verder voort te zetten, zijn : I. her-

lichte Godsdienstkennis. e. Godsdienfige vrijheid. 3. Cemeenfchappelijke hooge waardering van den bijbel. „ Dat
„ de Christenen zoo verre van elkander verwijderd zijn
„ geraakt , is grootendeels daaraan toe te fchrijven , dat
„ zij hunne Godsdienstkennis uit hunne onderfchcidene
„ Godgeleerde zamenitellen en geloofsbelijdenisfcn , en
„ niet uit den Bijbel, althans niet alleen en geheel , ge„ haald hebben ; dat ook zij , die der Hervormde leer
Gg
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„ waren toegedaan , zoo dikmaals ontrouw geweest zijn
„ aan deze hunne eigene fchoone belijdenis : „ „ men mag
„ „ geener menfchen fchriften , hoe heilig zij geweest zijn ,
gelijken bij de Goddelijke Schriften, noch de gewoonte hij de waarheid Gods (want de waarheid is boven al) , noch de groote menigte , noch de oudheid ,
„„ noch de fuccesfic van tijden of perfonen , noch de
,,,, Conciliën, Decreten of Befluiten." Ja motten zij,
„ die zich Protestanten noemen , nooit reden gegeven
hebben, om hun te verwijten , dat zij , met verzaking
„ van een hunner hoofdbeginfelen , dc uitfpraken van
Kerkvergaderingen, die, waarlijk, niet konden zeg,, gen : „ „ het heeft den Heiligen Geest en ons goed„ „ gedacht :" en niet die van het waarachtig en ecu,, wigblijvend woord van God , zijn gevolgd ! Voorze„ ker,, in deze vereering van het menfchelijke gezag bo„ ven het Goddelijke is eene hoofdreden te zoeken van
„ de noodlottige breuke , tusfchen zonen van het zelfde
„ huis ont('caan En die breuke kan niet beter geheeld
„ worden , dan wanneer zij allen zich vereenigen, om
„ den Bijbel , niet flechts in naam , maar in der daad ,
als het eenig geldend rigtinoer van hun geloof en le„ ven te eerbiedigen." — —
„ Gezegend ons geheel geflacht, wanneer de verfprei„ ding van den Bijbel eens de bron zal worden van
„ licht , deugd , troost, rust , vrijheid , blijdfchap , men„ fchenheil , overal waar menfchen wonen ! 0 ! dagen ,
op welker denkbeeld en vooruitzigt het hart des men„ fchenvriends van den reinfcen en fijn('cen wellust wordt
„ doortrokken ; dagen , onzer vuriglte wenfchen en finee„ kingen waardig ; dagen, wanneer men nergens leed zal
„ doen , noch verderven , maar de aarde vol zal wezen
„ van de kennis des Heeren , gelijk de wateren den bo„ dem der zee bedekken ! Amen !" — Ja, Amen! zeg
wij met onze ganfche ziel.
-gen

A. A D R I A N I,

BIJDRAGEN.

435

A. AD r. I a N a, Predikant te Dokkum , Bijdragen tot
zone Opheldering van eenige BijbelplaatJen. Te Hoorn ,
bij J. Vermande. 1829. In gr. 8vo. IY en 98 bl.
f: - So.

A

D it I A N I heeft , zoo als men weet, Bene Opheldering uitgegeven van eenige Bijbelplaat/en. Deze is door
een' anderen Rccenfent in de Letteroefeningen des vongen jaars beoordeeld. Vooral ten opzigte van Joh. XIX:
5 en Hand. VIII: 26 is 's mans gevoelen weêrlproken
door v A N W I L L E S, in diens Verzameling van Bij
in vereeniging met wijlen den Waardigen Ic R o wi-dragen,
uitgegeven. Reeds in de Godgeleerde Bijdragen, II,
q , had A D R I A N I zijn gevoelen , zoo als dit heette ,
geregtvaardigd; maar tot 's mans fpijt „ had de Redaktie
„ van dat Tijdfchrift zijn ftukje , vóór het te plaatfen ,
„ aan den Heer v A N Wv 1 L L E S gezonden , en nu volg„ de er, in dat zelfde nommer,, een wederantwoord van
„ denzelven." Voor een groot gedeelte zijn deze Bijdragen tegen VAN WILL E S gerigt ; terwijl het overige
fchijnt te moeten dienen, om er een Hutje van te maken , dat op zichzelve Haan en gaan kan ; waartoe dan
ook dienilig is , dat alles , wat A D R I A N I en v A N
w I L L E s in de Godgeleerde Bijdragen gefchreven heb
hier wederom letterlijk wordt nagedrukt. Zelfs de-ben,
drukfouten worden overgenomen. Zoo getrouw fchrijft
A D R IA N I alles af. BI. 23. oude plaatfen voor beide ,
zoo als op het einde der Godgeleerde Bijdragen verbeterd is. BI. 56. voorzien, lees verzien. Op deze had
hij gegronder aanmerkingen kunnen maken , dan op het
het plaatfen der Hebreeuwfche woorden (zie bl. 70) ;
want ziet men de bedoelde plaats in de Godgeleerde Bij
na , (bl. 627) dan denkt men eer aan zetter en-dragen
corrector, die het Hebreeuwsch , in het gefchrevene door
V A N WI L L E s voorkomende, op het einde en het begin der regels vonden , en door verkeerde plaatfing juist
Gg e
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toonden , dat V A N W I L L E s goed heeft gefchreven.
Door zulk eene lompe fout den Schrijver toe te kennen ,
toont men , dat liet plaatfen van een vredelievend motto
nog niet antwoorden is dine ira et f ,. dio. Indien wij antikritieken , en wel , zoo als hier, zoo menigvuldig herhaald , wilden beoordeelen , zouden wij nutteloos ruimte
verliezen voor hetgeen van meer algemeen belang is. Alleen zeggen wij er dit van, dat A Dit I A N I te veel zijne
gevoeligheid laat blijken ; (een gevolg van zijne eenmaal
te heilig gedane uitfpraak in eene zaak , in welke hij op
weinig bijval mogt rekenen) dat hij zijne uitlegkunde bezwaarlijk tegen die van v A N W I L L E s zal kunnen handhaven ; en dat hij eindelijk , met den opzettelijken toeleg om zijn gevoelen door te drijven, veel omhaalt, dat
niets bewijst, en van hetgeen iets bewijzen kan bijna
niets. Dixi. Dit geldt Joh. XIX: 5, bl. 18 -52. Hand.
VIII: 26, bL 53-73. Joh. VII: 17, bl. 78-83; zoo
ook hetgeen , bl 83-85, over den Discipel, dien Je zus lief had, voorkomt. Hierover moge v A N w I LL E s, indien hij verkiest, zich verantwoorden. Naar
ons oordeel ` zal hij zijn gevoelen , dat A D R I A N I beftrijdt, gemakkelijk kunnen volhouden.
Als Receníent dezer Bijdragen hebben wij hier wei
uit te regten. Na aftrek der bladzijlen , aan de we--nig
deriegging van VAN W I L L E s be(Ieed , heeft men weinig in dit boekje te wachten.
Over Matth. III: 13-17 ,, uitvoerig behandeld Opheldering enz. bl. 9 -28 , komt hier , bi. I 3 , iets voor,
hetwelk wij, als zijnde eene antikritiek , niet beoordeelen.
Ter opheldering van hetgeen A D R I A N I vroeger gefchreven had , bl. 29-34, volgt in deze Bijdragen, bl.
3-17 , een betoog, dat toorn ongeoorloofd is. Maar
zou dit wel in den geest des Bijbels zijn gedacht , daar
toch ook aan God toorn wordt toegekend , en BI A Rc u s verhaalt , dat J E z u s de Pharizeërs met toorn
rondom aanzag , H. III: 5? Al de uitzonderingen, door
A D R IA NI gemaakt 61. 10 volg., bewijzen niets. Toorn
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is geene ondeugd; maar de mer.sch , in too "n ontvlamd
gaat ligt te ver. Het omne 1a1112i in nocet geldt ook hier.
Her gevoelen van Prof. 1 r r R I N GA , Tiental Leerre(

denen ter aanprijzing van Christelijke Deugden, bi. i8o
volg ) zoo fchoon ontwikkeld , en zekerlijk beter, dan
liet gevoelen van A D R I A N I hier, betoogd , zal na deze
Bijdrage niet behoeven ingetrokken te worden.
Luk. X: 18. Aangaande deze plaats heeft A I) R I A N I
Opheldering , bi. 169 , flechts zijne gedachten opgegeven , zonder dat men kon opmaken , of hij leest : als een
blikfem uit den hemel , vallen , of : als een blikfem
uit den hemel vallen. Het eerfle gevoelen kiest hij hier.
Zekerlijk vernuftig , indien de oorfpronkelijke tal des
Bijbels de Nederlandfche ware. Maar of het Grieksch deze
opvatting beguníligt , kan , indien hij wil , de groote Graecus van A n R I A N I uitmaken. De dogmatifche redenering van A 0 R I A N i mogen uitlegkundigen niet laten gelden. Het Griekfche taaleigen zal, gelooft Recenfent,
's mans opvatting niet gemakkelijk verdragen.
Op bi. 85 komt nu voor eene opheldering van Exod.
XVII: 15 , 16. Hier vindt men dus iets , waarvan hij
vroeger niets had gezegd. Vooral liet i6de vers heeft
veel mneijelijks , hetwelk groote Oosterlingen zelfs door
oordeelkundige gisfing hebben zoeken web te ruimen.
A I) R I A N I heldert dit vers ook uit het vorige op , en
is van gedachte , dat „ nz o z c s , nadat hij het altaar had
opgerigt , op des heuvels hoogte op hetzelve Beeft ge.
wezen en toen gezegd : dewijl er nit een gedenktee-

„ ken is op diezelfde plaats , waar de Heere zich zoo
magtig en genadig heeft geopenbaard, zoo is Israël
„ verpligt , tot eer des .11lerhoog flen , daaraan fleeds
„ te gedenken , en dat met daden te toonen , door tegen
A M A L E K te flrzyden van geflachie tot gefachte, tot
dat die geheele natie is uitgeroeid en verdelgd." Deze
gedachte, offchoon ons gevoelen anders is, verdient nadere overweging. Indien men dit gevoelen nader overweegt , wenichen wij A D R IA N i bezadigdheid toe, om
nok tegenfpraak te kunnen lijden.
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Het laatfte Rukje handelt over Luk. XVII: 7 —Ia, van
welke plaats A D RI A N I vroeger niet had gerept. Het
is een uittrekfel uit Bene Leerrede , waarmede hij zijnen
ambtgenoot te Dokkum bevestigd had. Voornamelijk
wordt hier opgehelderd het woog i &xpdos , niet onnut ,
maar gering. Uit de bekendmaking der gedane bevestiging in de Boekzaal bleek reeds , dat A D R I A N I de gewone opvatting niet verkoos. Doch die ux pe o, , dienst
maken daar eene wonderlijke vertooning. In--knecht,
tusfchen gelooven wij, dat A D R IA N I te veel op 2 SaIn.
VI: 22 bouwt, waar dit woord eveneens voorkomt. Onnut drukt wel de eigenlijke beteekenis des woords niet
uit. Onvoordeelig is beter dan liet gewone, en ook te
kiezen boven het geringe van A D R I A N I. Onprofajtelijke /laven zijn (laven van geringere foort, omdat zij letterlijk de bevelen des Meesters volgen , zonder eenig nut
door dienstvaardigheid en bekwaamheid uit zichzelven
aan te brengen. Zulke haven, die uxpe7Qi zijn , bezitten
daarom ook geringe waarde; maar &xp£%os beteekent daarom nog niet gering. Muggezifterij , zegt misfchien A D R IA N i ; maar die het verband alleen raadpleegt , en liet grammatikale daaraan opoffert , moet dan ook voor het hem
voorgeworpene kemelztivelgerij , in uitlegkundigen zin,
vreezen.
Dit is alles , wat A D R I A N I geeft. Neen; hij geeft
nog op, hoe men de Evangeliën bij rubrieken lezen moet,
ten minfee hoe hij dezelve leest. Goed; maar ook dit
kon gemist worden. Hiermede flappen wij af van dit gefchrift , betuigende op geene antikritiek van zijne hand
te zullen antwoorden. Men heeft nooit gedaan , indien
men tegenfprekers altijd op alles moet antwoorden. Punctuni.
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Ver/lag van de in het jaar 1826 te Groningen waargenomene Ziekten , gegeven door de plaat/lelijke Cornmis/ic van Geneeskundig Toevoorzigt aan de Regering
der Stad: met bijgevoegde lanteekening en en Tabellen van de Ed. flchib. fleeren Burgemeester en Wethouderen der Stad Groningen. Te Groningen, bij J.
Oomkens. 1828. In gr. 8vo. 138 Bi. f t - 80.

F ene nalezing op den ruimen oogst van gefchriften
over dir treurig onderwerp ; maar zulk eerie na ezing
waarbij nog menige goede vrucht werd opgegaard.
De Lezer vindt in dit Verfag der plaatfelijke Commisfie van Groningen vooreerst eene meteorologifche historie van het jaar 1826, vervolgens die der Epidemie,
welke hoofdzakelijk aan cent gisting van den kleigrond
en aan de daaruit ontwikkelde fehadelijke uitdamping
wordt toegefchreven. Allerbelangrijkst zijn de opmerkingen wegens den invloed van de voorafgaande overilrooming en het daardoor met de klei vermengd zeewater op
dezelve; gelijk dan ook dit Verflag vele en gewigtige ophelderingen en teregtwijzingen bevat , die men elders ver
zoeken zonde , en van lien alleen verwachten kan -gefs
die in (iaat waren de zaak met oplettendheid op de plaats
zelve gade te fl aan.
De heerfchende Ziekte was, naar den tjpus, of intermitterend, of, uit deze ontfftaande, remitterend, of
eindelijk aanhoudend,, overgaande in een' befinettelijken
Typhus, welke laatfle vorm evenwel zeldzaam was. Naar
den aard nu eens actief, dan wederom pasfief, hetwelk
afhing van den grond en voorafgaanden leefregel en van den
verfchillenden tijd des jaars. Naar de zitplaats behoorde
zij tot de ziekten der galbereidende werktuigen ; terwijl
zij, om haren verzwakkenden invloed op het levensbeginfel , onder de boosaardige Epidemiën moest gerangfchikt worden. Bi; het w::eden eener zoo algemeen heer
boosaardige Ziekte (dus luidt liet Verlag , bl. 32-fchend
-
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en volg.) was het dan ook meer te betreuren dan te
verwonderen , dat dezelve eerre groote menigte der ingezetenen deed fileven ; dusdanig zelfs , dat , indien ook al
liet groot aantal der geborenen bij het getal der nog overgeblevenen gevoegd wordt , Groningen zich echter nog
over eene vermindering van 185o inwoners te beklagen
heeft, en tevens het gemis betreurt van verfclieidene der
braafule en nuttigIte leden der maatschappij , welke de niets
ontziende Ziekte een veel te vroegtijdig graf bezorgde.
Het groote vraagpunt, aangaande de befinettelijkheid
der Ziekte, wordt ontkennend beantwoord.
Tot de morbi intercurrentes behoorden r°. de buikloop ;
a ° . de catarrhus intestinorum , of persloop; 3 0 the
niatifche en catarrhale ongef'eldheden ; 4 . roodvonk en
mazelen.
Bij de behandeling der heerfchende koorts voldeed in
de meeste gevallen het tijdig en rijkelijk gebruik der Kinine liet meest ; behoudens die uitzonderingen ; welke een
afwijkende toefland noodzakelijk maakte. Daarna , toen
liet rheumatilèhe de overhand kreeg , moest de Kinine
voor andere meer pasfjnde geneesmiddelen wijken.
Met eens beknopte opgaaf van de geneeswijze der complicatiën , morbi •intercurrentes en morbi /ecundarii befluit de Commisfie dit gedeelte van haar Verflag, om
over te gaan tot de vermelding der geneeskundige maatregel en , welke zij , ter beteugeling der Epidemie , hetzij
op voordragt der Regering, hetzij uit eigene overreding,
heeft in 't werk gefleld.
Tot de eerule derzelven behoorde de voordragt ter
vermeerdering van het getal Stads Doctoren, en ter
voorziening in de behoeften der Armen door eene bui
toelage. Hierop volgde liet onderzoek naar-tengwo
het al of niet befwettelijke der Ziekte , het verzoek tot
het daarflellen van een ruim losaal voor 2 à Soo zieken,
het reinigen der goten en riolen van ffadswege, ezv.
Bij telling en opneming in de maand Augustus bleek
het, dat liet getal der lijders aan de heerfchende Ziekte
alstoen riet hooger kon gefchat worden, dan 3000. Het
.
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aantal dooden van den 14 Julij tot den 17 Augustus was
318. In de maand September (leeg het getal der zieken
tot 8000. Intusfchen kwam de bij aanvrage verlangde geneeskundige hulp opdagen, als : 20 Officieren van Gezondheid van onderfcheiden rang , 6 Studenten van Utrecht en even zoo veel van Lurven, en eindelijk 5
Med. Doctoren van elders.
Na aanschrijving van Gouvernementswege, werden nu
ook de Chlorine - verbindingen tot reiniging der lucht
en als geneesmiddel aangewend ; alsmede lijkopeningen,
gedaan ter nafporing van den aard der Ziekte en derzelver
meest gefchilkte behandeling. Uit deze en meer andere
maatregelen, of voorgeteld of bewerkíl:elligd door de
Commisfie, kan men haren ijver en onvermoeide zorg ter
beteugeling der Epidemie leeren kennen.
Eindelijk zijn bij dit belangrijk Verflag gevoegd Aan
Stadsregering , bene--teknigBjvofleand
vens eenige Tabellen van de maandelijkfche fterfte in de
onderfcheidene wijken der Stad.

Brieven van Jo

H N B 0 W RI N G, gefchreven op eene Reize
door Holland, Friesland en Groningen , voorafgegaan door
iets over de Friefc'ie Letterkunde van denzelfden. Uit het
Engelsch. ijle Stukje. Te Leeuwarden, bij G. T. N. Suringar. 1829. In gr. 8vo. X, 52 bl. f : - go.

van het bovenftaande flukje is de Heer
D e vertaler
die hetzelve opent met een berigt aan

A. TEL

den lezer,-T
waarin zijn Ed. hevig uitvaart tegen den nameloozen fchrijver van den brief wegens den Heer J OHN BOW RING, die
in het. Mengelwerk dezes tijdfchrifts van April 1. 1. is opgenomen, en meent zijn Ed., dat de eenige wederlegging, die
den Fleer B 0 WRING niet konde vernederen , bellond in de
fpoedige uitgave dezer brieven. De Heer BOW RING zelf
heeft daar anders over gedacht , en gemeend , dat zijne brieven
zichzelven alleen niet konden redden; waarom hij dezelve
met eenen brief in het Mengelwerk van julij 1. 1. onder
-fleund
heeft.
Het iets of er de Friefche Letterkunde heeft In de
ING,
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Foreign Re,'ie!v gediend voor eerre recenfie der uitgave van
door E. Ei' I E MA, wiens arbeid echter
ter luohs fl chts «•ot aangeroerd ; en inderdaad is het een
verflag van de ;, al , de inreekwocrden, de wetten en de
gefchiedenis der Friezen. Dewijl de Heer B 0 w RING zich
op dit groote veld meest met korte magtfpreuken en weinig
orde voortfpoedt, kunnen wij hein met geene bewijzen volgen,
zonder een boek te maken, veel grooter dan het zijne, en
magtfpreuk tegen magtfpreuk zouden zich uitftrijken. Met
het oorfpronkelijke en de vertaling voor ons, zullen wij dus
eenige vrijmoedige aanmerkingen, maken, waaruit de lezer de
meerdere of mindere bevoegdheid van den Heer B ow R IN G
voor de taak, die hij op zich nam, afmeten kan. Het is
Ree. onmogelijk, alles aan te lippen; zulke mislagen in
het oorfpronkelijke , als HA MEEN voor II A M C 0 N i U s en
WALTER GRIBBERTS Voor WATSE GRIBBERTS, worden
hier niet gerekend.
Op bl. 3, (van het Engelsch) fprekende over de gehechtheid der Friezen aan hunne taal , haalt B OW RING het ca°
couplet aan uit het vers van J. DE SC HE P P ER voor de
uitg. van GYSBER T J•A P IC X van 1681 , waarna hij aldus
vervolgt : „ In denzelfden geest zingt een andere , nog in
leven zijnde Bard:
GvSBrRT JPPiCX

„ Sjogt m'op al-oádde bladren
Den pronkt Friezlanz moedertal
In de fryheyt fen hjar fadren
Ta en yrich fegeprall.
Sjogt m'op Friezlanz aodde fchieden
Wetten , kapsten in minnieren
In nimt dear by ajar tael yn acht
Dan ha hjar wirdden folie kracht."
Niet van een' anderen Bard zijn deze regels , maar het eerfi:e
couplet van hetzelfde vers van denzelfden vóór honderd jaren overledenen s C II E P P ER, overgezet door een' Bard , die
nog leeft. En in welke taal? De Heer BOWRIN G nam
het aan voor Friesch; maar, indien zijn Ed. eenig onderfcheid
tusfchen Friesch en Hollandsch kende, zou hij dadelijk
gezien hebben, dat het noch het een noch liet ander was.
Bladren, vadren is Hollandsch , waarvoor de Fries zegt leaven of bledden, en affears of foardders: fchieden is niet ge.
fchiedenisfen, maar de infinitivus, fcheiden: tal en prall is
noch Friesch noch Hollandsch: en ljar is onzin. De ver-
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taler heeft , weIIigt om de eer zijns vriends te redden, dit
couplet achtergehouden, zeggende alleen in de noot, (bl. 4)
dat n o w L IN G hier een paar coupletten van S C 1I E PP Is R
aanliaair. Nog grooter dienst had zijn Ed. aan B 0 w R I N G
gedaan, indien hij op bl. 42 weggelaten had, Boette des uedeles worp XXI mol/es foeter , en Cam liet coney Noac'a ijnne arke
west; regelen , welke B ow R ING voor fpreekwoorden aannam , maar die nooit fpreeltwoorden geweest zijn , en 't uit
den aard der zake ook nooit , dan bij wijze van befpotting,
worden kunnen.
BI. 5. (vert.) „ Wij noch iemand ter wereld hoorde uit den
mond van eeh' Fries de oorfpronkelijke uitfpraak der Angelfaxifche t z." Indien de Heer B 0 w RI N G van een' Schier
iers, aarde, (het Engelfche earth, het Angell.-monikger
yrth) en dergelijke meer had hooren uitfpreken, misfchien
was zijn toon in dezen wat minder beflisfend geweest.
BI. 12. (vert.) „ Toenamen waren, tot op onze dagen,
bij de Friezen in geen gebruik." Gefchiedenisfen , cohierboeken, duizend oirkonden bewijzen vlak het tegendeel. Onder NAPOLEON kwamen er honderden toenamen voor den
dag, die de voorouders gevoerd hadden. Zoo zegt BowRING (bl. I6. Eng.): „ GYSBERT JAPICX [de naam
beteekent G 11. B E R T , de zoon van JAK 013, zijnde de toenamen toen in Friesland onbekend.]" De toenaam van G Y sBERT JAPICX was HOLCP,EMA, gelijk ieder weet, en
BOWRIN G noemt Zelf G A B B E M A, een der tijdgenooten.
De vertaler vond deze parenthefe ook zoo onbetlaanbaar
met de waarheid, dat hij dezelve, zonder een woord te
zeggen, uit den tekst heeft geworpen. Verder (bl. 13.
vert.): „ Eenige edele en patricifche familiën hadden
namen aangenomen van hunne flaten , zoo als BEYMA
THOE KINGMA, HARINXMA THOE SLOTEN." Indien de Heer B ow RING een weinig Friesch verflaan had ,
zijne eigene voorbeelden hadden heen in dit geval van dwaling overtuigd. BEYMA thoe Kingma is de tak Van BEYMA,
op Kingma gezeteld, en HA R IN X MA time Sloten is de tak
van HARINXMA,
RI die te Sloten t'huis hoort, in onderfcheiding van HARINXMA shoe (leeg. HARINxMA en BEYMA
zijn de namen (*) , en die komen niet van Raten , maar van
de eigennamen H A R I NC en BE Y F.
(*) Nooit noemt men deze familiën
TROF. SLOTEN.

KINGMA,
T HOE EI
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Op hI. 17 in de noot (vert.) heeft de vertaler zeer juist
LEE
aangemerkt, dat het voorftel van den I leer v A N LEEUWEN
tot het fchrijven eener provincia e gefchiedenis niet door den
-

11'Iinister is afgellagen ,

maar dat

de Staten van Friesland on-

genegen waren om hetzelve te onderiheunen. Mag Recenfent er nog bijvoegen , dat deze ongenegenheid niet voortkwam uit eenige minachting voor de Friefche historie, maar
uit de zorg der Edel.nogende Heeren , om eerre zwaar gedrukte provincie door geene nieuwe posten van weelde verder
te bezwaren ?
Ten I1fitte wil Recenfent nog een paar proeven der bedrevenheid van den Heer B O w RING in het Friesch geven ,
en daarmede van dit fl:uk over de Friefche letterkunde af..
flappen.
Op bl. 13 (vert.) doet de Heer B O W R I N G eerre poging,
om de Frefche namen INTJE en INTIT Cot JOHANNES ,
en JE M aI E en J ILK tot JA COBUS terug te brengen. Het
is waar, alle deze namen beginnen met j.; maar dit is zulk
eene buitenfporige flelling, dat ze fs zijn vriend, de vertaler,
dezelve moet afkeuren. Even ongelukkig zien wij hein bl.
6o (vert,) Grietman van great man, een groot man, afleiden: de Heer B OW RING fchijnt de alom bekende en goed
afleiding van greta (geregtelijk aanfpreken, aan -gekurd
pleiten , vonnisfen) , die en aan den klank en aan-klagen,
de beteekenis des woords bij uitnemendheid voldoet, niet
gekend te hebben. Vóór 59 jaren was die afleiding reeds

(*).
Nergens Rond Recenfent echter meer verbaasd, dan op bl.
20 van het Engelsch , waar B 0 WE I N G de wijziging van de

bekend

beteekenis der Friefche woorden door voorzetfels poogt aan
te toonen, en eenige naauwverwante woorden uit het Friesch
en Engelsch nevens elkander fielt. Den uitgang der Friefche
infinitiva kent hij niet , fchriívende aefwac eten , forachten
foranderen, forbetteren, in plaats van for- wacktje,-achtje,-anderje , - betterje : het pra:teritum aefgien is bij hem een
infinitives (go of) afgaan : beglorjoer'jen (lees behljoerjen) begluren, aanfchouwen, vertaalt hij beg/ow, to fpread bright.
(*) C. L. V A N B E VII A, Tractatus de Grietmannis. „ Patear fatis fpeciofam videri posfe bant opinionern [Grietman
esfe derivatunt a voce graet] pr^efertina illis , qui Levi adrnodum
iingu,e Frifcre cognitione fuut inllructi." Pag. 6 & 12,
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nefs, met gloed en fchittering overfpreiden; ombuwikjen (lees
ombuwckjen) omverhouwen, is bij hein hew around, in de
rondte omheen houwen , en f,rdwaen , onnut verdoen , ver
to wisdo, misdoen. Verder vinden wij hier yrfern,-delgn,
innig, vurig van aandacht, vertaald from afar, geheel in de
verte; forproppje, fmadelijk ineen' hoek Ploppen, is to prop up,
onderil:eunen; en daveren (lees daverjen) daveren, hetzelfde
als to fade (a word ffil1 preférved in Devonfh:re — a DAVERED
flower) verkwijnen en verleppen als eene bloem. Verder is
kleate, een kloot, bij hem clout, een lap op fchoenen of
kleederen; mig, eene mug, is mug, een beker; en mouwe,
eene mouw, is hetzelfde als mow, eene hooifchelf, oudtijds
ook een fcheefmond. Ja zelfs heeft de Heer B G W R I N G beklaeyen, bekladdjen , overgezet becloths , beclad, bekleeden ,
bekleed , en alzoo den infinitivus bekladdjen, bemorfen, aangezien voor het pra^teritum van beklaeyen , bekleeden. Had
de vertaler geen groot gelijk, dat hij meer dan eene ganfche
bladzijde van dergelijken inhoud , als onbelangrijk voor ons ,
en niet vereerend voor zijnen vriend, wegliet? Maar de Recenfent der Vaderlandfche Getteroefeningen, geroepen om wel verdienden vaderlandfcnen lof op te houden, vindt zich ver.
pligt aan te merken, dat de man, die op ééne bladzijde
meer dan twintig blijken van zoo diepe onkunde in het Friesch
geeft, dezelfde is, die den dertigjarigen arbeid van onzen
grijzen en eerwaardigen landgenoot E. E PRE M A beoordeelt
en veroordeelt. Met eene enkele pennellreek verklaart hij de
voorrede van deszelfs Woordenboek op G. J A P Ic X voor
eene foort van in het wild fchermende vergelijking (*) tus.
fchen Friesch en Hollandsch , en het Woordenboek zelve
voor een werk van noodelooze uitvoerigheid. Ondertusfchen
zouden al de bovent wande fouten vermijd zijn, indien de
man zich verwaardigd had dat Woordenboek na te flaan; en,
voor wien deszelfs uitvoerigheid noodeloos mogt zijn , voor
den Heer B 0 1V R IN G was zij het zeker niet.
Na deze aanwijzing , wat B 0 w RING in de beginfelen
(*) De vertaler, die dit ook allezins afkeurt , heeft de
firafheid van dit vonnis echter een weinig pogen te temperen, door hier uitvoerige voorrede te zeggen; maar zijn Ed.
weet even goed als de Recenfent , dat a fort of rambling
companion eene vergelijking is , die van de hak op den tak
fpringt.
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der Friefche taal is, zal het onnoodig zijn aan te toonen,
war hij verrigt , wanneer hij zich in de hooge kritiek wil ver
bij voorbeeld den graad van verwantfchap rus -diepn,
oudheid onzer wet--fchentAglakisFrechofd
ten bepalen wil. Wij gaan over tot de brieven.
De oorfpronkelijke brieven, in verfchillende Londenfche
couranten verfpreid en door den vertaler niet genoemd, bezit
Recenfent niet, en hij kan dus niet beoordeelen, wat de
vertaler van de onpartijdigheid der overzetting aan de vriend
heeft gelieven op te offeren. Een Fries heeft mij-fchap
deze woorden , waarover hij zeer gebelgd was, overgebragt :

It being a Neigh civic virtue to bear the distinction of a
fuif, iraight forward 1 Th; (zijnde her bij hen eene hooge
burgerdeugd, zich als een' ft?jfkoppigen Fries te kenmerken ,
die onverzettelijk zijnen gang gaat.) Order de Friezen zijn
vele flijfkoppen; maar zoo zot en verkeerd zijn zij toch niet,
van in de ftfjfkoppigheid als eene hooge nationale deugd te
roemen. Nooit heeft Recenfent er iemand op hooren roemen , wel velen zich beklagen, dat hunne onverzettelijkheid
hun groote fchade deed. De vertaler heeft het daarom iets
verzacht , en Jiraiglit forward rond overgezet, een' (liven
ronden Fries, hoe wonderlijk fl/ en rond ook in de uitdruk
-kingzamehort.
Deze brieven zijn , even als het iets over dc Friefche letterkunde , los , oppervlakkig en onnaauwkeurig gefchreven.
Wij vinden hier, dat G vs B ER T geen Hecht (*) dichter was ,
(no wean poët, gelijk mij iemand overbragt) maar zonder eenige verheffing (t) , gelijk in het eerfte flak slaat; waar ook
gezegd wordt , dat alle inwoners zijn' naam gedurig in den
mond hebben. Alwie GYS li E R T verstaat , befeft de volfirekte
onwaarheid van het eerfee, en wie weet , hoe weinige Friezen 's Dichters werken lezen, tevens van het laatf}e.
Op bl. 69 vinden wij deze woorden: „ Men hecht aan
de begraveris - plegtigheden zooveel gewigts, dat het der Overigheid noodzakelijk heeft gefchenen , zich daarmede in te laten , ten einde al te overbodige , en daardoor verderfelijke
onkosten te voorkomen." Het klokkenluiden is in de ziekte
van 1826 ten platten lande verboden , om geene noodelooze

(*) Geen dichter van weinig aanbelang, zegt de vertaler,
bl. 63.

(t) „

Never an exalted writer."
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fchrikbeelden te verwekken; dit deden de buren om niet. De
begrafenismalen zijn, zonder eenige tusfchenkomst der overheid , langzamerhand wat afgello'ten en minder kostbaar geworden. Waar te voren krentebrood en ham gegeven werd
begint men nu een kopje thee te fchenken.
BI. 6o. „ Hij was van de komst van het gezelfchap verwittigd , en, zoo als ik naderhand vernam, was het huis
van den Grietman , (de groote wan in het district , zoo
als ook zijn naam aanduidt) als ware het, in requifitie
genomen, om de tafel van eenige verfnaperingen te voor
41s ware het, flaat dat ook in het Engelsch?-zien."
Men beeft 't mij zoo overgebragt: the houre of the Grietman

head been put under contribution to furnish the appropriate
luxuries; en deze woorden beteekenen, dat liet huis van den
Grietman op contributie gefield was, om de vereischte ver
weelde van de tafel) te leveren. Bij het-fnaperig(o
lezen van dit berigt vroegen eenigen : Was de gastheer dan
te arm, om zijne gasten te onthalen? En zij antwoordden,
neen. Was hij dan zoo onbefcheiden vrijpostig? En zij
antwoordden , nog minder; want hij is de edelfle, de kieschfte Fries, die er leeft. Of moet het beteekenen, dat de
Friefche adel onder de plak der geestelijkheid zit, die hunne
kelders op contributie fielt ? Nog veel minder. Gelukkig
heeft de Heer B ow R ING de gisfers uit deze verlegenheid
gered door de vernuftige uitlegging, dat dit gezegd is, om
een bewijs van onze aartsvaderlijke zeden te geven ; maar,
dewijl niemand zulks er uit gelezen heeft, zal zijn Ed. wel
de goedheid hebben , om zoodanige verklaringen dadelijk bij
den tekst te zetten , wanneer wij met een volgend bezoek
vereerd worden.
Op bl. 66 treffen wij eene befchrijving aan van de vermaken der Friefche boeren op den zondag; en, dewijl deze
brief uit het hartje van Friesland, ten plattkn lande, en wel
op een' zondag, dagteekent, hebben wij hier het getuigenis
van een ooggetuige op de plaats zelve. Blijkens liet opfchrift , was de Heer B OWR I N G toen te Grauw, en van
goeder hand vernemen wij, dat zijn Ed. in den achtermiddag
een uurtje van daar, op de Schouw, eene hordzeilpartij heeft
bijgewoond, het alleroudlte, kuniligtle, meest nationale en
meest vereerende volksvermaak der Friezen. Onze harddravers en fchaatsrijders zijn beroemd; maar de hardzeilers fpannen verre de kroon. Een Friefche boer of ftedeling aan het
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roer van zijn jagt wendt zonder zeilen tlaan, en heeft de
zeilkunst gebragt tot eene volmaaktheid, die voor dat caliber
van fcheepjes bij andgre natiën onbekend is. Het verhaal
van dit volksvermaak moest dan wel den gunfkften indruk
van ons aan een volk gegeven hebben , dat de heerfchappij
der zeeën heeft, en in dit opzigt onze meerderheid hebben
bewezen boven eene menigte , waaronder bokfen en hanegevechten tot de geliefdite fpelen behooren. — Nadat Bow.
RING dit had bijgewoond, zet hij zich denzelfden dag,
zondag den Ia October 1828, neder, en fchrijft een' brief,
waarin deze zinfnede: „ De zondag is, bijkans zonder uitzondering, aan de rust en de uitfpanning gewijd. De boeren
gaan eens of tweemalen ter kerke, en bezoeken daarna hunne
bloedverwanten en vrienden. Des avonds komen zij in de
herberg bijeen , maar hunne gewone uitfpanning bePaat in
een fpel, dat door hen knuppelen genoemd wordt. Er is alsdan een kat in een ton heiloten , en het fpel beftaat daarin
om, op een bepaalden affland, met een' ftok naar die ton te
gooijen , tot zij breekt, en de kat het ontkont." Een boer,
wien dit voorgelezen werd , en die den I-Ieer B ow R ING op
de Sc'zouw gezien had, zeide zeer laconisch: „ Dat is aardig;
hardzeilen te zien en katknuppelen te verhalen." — „ Ja ,
maar," hervatte iemand, „ BO WRING was dit gefchreven
door een' Fries." — „ Nog wonderlijker ," zeide de boer,
„ het papier meer te gelooven, dan zijne eigene oogent'
Hoe dit zijn moge , RecenCent heeft alles gezien en mede_
gedaan, hardzeilen, harddraven , hardrijden, hardloopen , maar
katknuppelen nooit', en het is zoo veracht bij de Friezen,
dat de inwoners van zeker dorp , waar 't misfchien in
vroegere tijden plaats had, er een' fcheldnaam van hebben
gehouden. De Fleer no W R I N G hoopt ook, dat het niet
waar mag zijn; en wij hopen van zijne waarheidsliefde, dat
hij het nuttigfte en oorfpronkelijkfte deel der Friefche natie
makende te zamen : oo,000 menfchen , welke hij als kacknuppelaars heeft ten toon geteld, eerlang voor deze onverdien.
de beleediging om verfchooning zal vragen.
Hiermede flappen wij van deze brieven af, ziende de volgende, over de dichters, de Nederlandfche kwakers of Doopsgezinden, en over zijne Majesteit, onzen geëerbiedigden Ko
te gemoet. Ten Plotte betuigt de Recenfent, op grond-nig,
van het bovenfiaande, dat de Heer BOWRING hem een
raadfelachtig man is. Hij verheft de Friezen tot den hemel
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wegens hunne gastvrijheid met de eene hand, en met de andere vernedert hij hen als katknuppelaars , die in koppigheid
eene hooge volksdeugd flellen ; hij zondigt tegen de eerlle
beginfelen der Friefclle taal, en hij waagt zich aan de diepten der kritiek! Zonder zoo vele volken gezien te hebben
als de Heer now RING, twijfelen wij echter, of het ergens
wijsheid is, iets te ondernemen, waarvoor men niet berekend
is, of deugd, met den zelfden mond uitbundigen lof en grievende onwaarheden over een volk uit te brengen , dat meer
dan eenig ander jaloersch op zijne eer is.

Korte Schets van den voortgang der Boekdrukkunst in Neder
verdere volmaking in de XVIde-land,ieXh r
en X1/7lde Eeuw; door W. H. J. BARON VAN W E S T R E ENEN VAN TIELLANDT. 'S Gravenhage en fImflerdam,
b ij de Gebr, van Cleef. 1829. In gr. 8io. 37 Bl. f :- 6o.
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e verhandeling, die hier het letterminnend publiek wordt
aangeboden, werd ten jare 184, in de Haagfiche afdeeling
der Hollandfche Maatfchappij van fraaije Kunflen en Weten
voorgelezen , en op aanzoek van fommige letter.-fchapen,
minnaars in druk uitgegeven.
De inhoud van het fluk beantwoordt aan den titel. In Bene
korte fchets, waartoe zich de Heer Baron v A N W E S T R E E
N EN bepaalde, en die grootendeels uit het Diet. Bibl. van
SANTA N OER is getrokken, kon zeker niet alles gebragt
worden, hetgeen tot het onderwerp betrekking heeft; maar
het komt ons voor, dat in de werken van PANZER, LAM.
BINET, KONING, DELPRAT en anderen nog wel het een
en ander gevonden wordt, waarvan de geleerde Schrijver met
vrucht had kunnen gebruik maken, zonder daarom het gewoon be(tek eener verhandeling te overfchrijden.
Met dat al hebben wij dit kleine flukje met genoegen ge.
lezen. Voor hen, die geene bezitters zijn van de opgenoemde werken, waarin over dit onderwerp meer uitgebreid gehandeld wordt, kan hetzelve vooral van dienst zijn, als hen
bekend makende met de meeste heden in ons vaderland,
waar zich de Boekdrukkunst, na deszelfs uitvinding teHaarlem, het eerst heeft gevestigd.
Het bevat bovendien een paar nieuwe opmerkingen , die
Hh
BOEKBESCH. 1829. NO. I0.
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ons voorkomen geenszins van allen grond ontbloot te zijn.
De eene is de gisfing, dat NICOLAAS KETEL AE It Van
Haarlemfchen oorfprong zoude Zijn, en GERARD DE LEEMPT
vermoedelijk tot het bekende Utrecht/the geffacht LEEMPUT
behoord hebbe (*) ; de andere, dat JAN ANDRIES Z 00 N,
die ten jare 1483 of 1486 te Haarlem drukte, een achterkleinzoon van L O U REN S JAN S Z O ON KOSTER zonde geweest zijn. Wij bedanken den Beer VAN WE S T it EEN EN
voor deze beide opmerkingen, die al wederom moeten mede.
werken ter Raving van Haarlems regt van aanfpraak op de
eerfte uitvinding der Boekdrukkunst; eene aanfpraak, waartegen de voorflanders van !Mentz, ook na het in 't licht ver
Verhandeling van den Heer KONING en de-fchijnedr
viering van het Eeuwfeest in 1823, niets dan vitterijen en

lnagtfpreuken hebben kunnen aanvoeren.
Ééne aanmerking zal de geleerde Schrijver ons wel willen
veroorloven te maken. Zij ftrekt ten bewijze onzer belang
zaak en in het onderhavige flukje, en is deze:-fielngd
dat wij met den Schrijver niet inflemmen in het vermoeden,
alsof, bij de verfloring der Mentzijche drukkerij in 1462, de
verbeterde of meer volmaakte kunst door de werklieden dier
Drukkerij naar de Nederlanden zoude zijn overgebragt, of
wel van Keulen naar herwaarts zijn gekomen. Wij verwijzen,
net betrekking tot dit punt, alleenlijk tot het werk van den
Heer EBE R T , waarin deze met zoo veel roems bekende Duitfelle Schrijver erkent en betoogt, dat de eer(te Drukkerijen
in de Nederlanden aldaar door geene Duitfchers zijn gevestigd, maar eenen Nationalen oor/prong hebben. --- Ook hadden wij gaarne gezien, dat de Schrijver onder de Boekdrukkers, die de kunst in de zeventiende Eeuw hebben helpen
volmaken en haren luister vergrooten, ook niet een enkel
woord had gewag gemaakt van de beroemde Drukkers w. en
J. B LA E U te flmferdam. Andere aanmerkingen , van minder
belang, gaan wij voorbij.
Tot teregtwijzing, eindelijk, diene, dat de Pasjie J. C.
Haarlem 1483, aan welks beflaan de I-deer VAN W.ESTREEN E N twijfelt , zoo wij vernomen hebben , in de rijke boek
van de Heeren EN SC H ED É te Haarlem Voor--verzamling
handen is.
(*) Van beiden kwam in 1473 een werk, met uitdrukking
van dit jaargetal, te Utrecht, in 't licht. (Zie Naamlijst
^'an J. V 19 S E R, bl> I.)
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Wij vermeenen den Heer VAN W E S T R E E N E N te mogen
uitnoodigen, om op het ingetreden voetfpoor voort te gaan,

en verder mede te werken tot handhaving van Nederlands
roem en K 0 S T E R's eer , waartoe het hem , bij het bezit
van eenen uitgebreiden en rijken boekenfchat en eene groote
belezenheid, voorzeker aan geene bouwilof kan ontbreken.
Wij fporen daartoe tevens, bij voortduring, eenen KONING,
eenen S C H E L T E M A, eenen DE VRIES en eenen VAN
L E N N E P aan , van wier vereenigde pogingen (offchoon dan
ook in deze of gene min belangrijke punten niet volkomen
overeenflemmende) wij den besten uittlag verwachten ter

wederlegging van alle bevooroordeelde tegenfpraak.

Nieuwe Tafereelen uit de Gefchiedenis der Lilfjlra]^eijfke Regtspleging, door J B. C H R I S T E M E IJ E R. Te 4mflerdam , bij
.

G. J. A. Beijerinck. 1828. In gr. 8vo. P71, 28o bi.
f3-25.

D

e Heer CH R 1ST E ME Ij ER gaat voort in het reeds vroeger door hem met lof betreden (poor, en levert in dezen
bundel zes verhalen. I . SIMON LEKEN, of het s crderfe,

ljke van het Bijgeloof, in zone beginfelen en uitwerkfelen
aangewezen. II. Het Wolvenfpoor, of de .ragt in de Papen.
kelderduinen. III. De Ontmoeting op den Zeedijk, of de
zwervende Bedelaar. IV. De fpanen Doos, of het Familie geheim. V. De Reis naar Aurich , of treffend blijk van eene
vergeldende Voorzienigheid. VI. Het Verhoor op 's Gravenfein,
of de Zwartjes-bende. Dit werk kan, offchoon op zichzelf
een geheel uitmakende , befchouwd worden als ten vervolg
strekkende op des Schrijvers Belangrijke Tafereelen uit de Gefchiedenis der Lijfflraffelijke Regtspleging, enz. welk werk
door ons lezend publiek met zoo veel graagte is ontvangen,
dat van hetzelve reeds een tweede druk is in het licht ver-

fchenen.
Het is waar, de behandeling van zulke onderwerpen , als
waarmede de Heer dis T E M E IJ E R zich meestal bezig
houdt, vertoont veel, hetgeen voor de menschheid vernederend, en daarom gefchikt is, om treurige aandoeningen in
de ziel op te wekken. Maar, wij hemmen het den Schrijver
toe , de bedoelde foort van verhalen heeft toch altijd hare
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belangwekkende zijde en iets eigendommelijks , dat den leeslust bijzonder uitlokt, en de aandacht boeit en gaande
houdt. Onder fchier alle volken levert deze foort van gebeurtenisfen dan ook doorgaans de fïof op voor volksvertellingen, die dikwijls honderden jaren, enkel door de mondelinge overlevering, voor de vergetelheid bewaard worden,
en juist daardoor het bewijs opleveren, welk eene geliefkoosde bezigheid het is , de aandacht met dezelve onledig te houden. C H RI STEM E ]J E R verhaar meesterlijk de kunst, om
zoo als men het in 't gewone verkeer noemt , aardig te ver.
tellen in den befchaafden] volkstoon. In deze foort van flijl
kunnen deze , en des Schrijvers vroegere verhalen, zelfs
dienen als modellen. Zonder liet verhaal met valfche fieraden
op te tooijen , weet hij de verfchillende bijzonderheden heeds
in dat licht te plaatfen, in hetwelk zij het meeste belang
wekken. Al is het, dat men reeds vroeger, door mondeling
verhaal of geregtelijke gedenkfchriften, met fommige van de
hier verhaalde gebeurtenisfen bekend moge zijn, hetgeen zeer
wel mogelijk is , omdat deze verhalen allen den duidelijken
Rempel der waarheid dragen, en allen de naastvoorgaande
of tegenwoordige eeuw en ons vaderland tot tijd en plaats
hebben, waarin zij zijn voorgevallen, de wijze, op welke
de geregten door den voordiener zijn toebereid en opgedischt,
zal ze weder met finaak doen gebruiken. Honden wij om
dit een en ander dit boek voor onderhoudend , wij meenen
ook , dat deszelfs lezing eene nuttige bijdrage kan verfchaffen
tot bevordering van menfchenkennis , to affchrikking van de
ondeugd , en tot 'erkentenis en eerbiediging van eene vergel.
dende Voorzienigheid. Wij hebben het boek riet een treurig
genoegen gelezen. Zullen wij nu nog eens gaan zoeken naar
gebreken ? Liever wenfcben wij aan hetzelve vele lezers
toe, en aan den Schrijver de gelegenheid en aanmoediging,
om nog verder door zijnen arbeid bij te dragen tot nuttig
onderhoud van zijne landgenooten.

Gedenkzuil voor Neêrlands hoogverdienffel ken Tooneelkunflenaar
A N D R I E S S N 0E x; aan deszelfs nagedachtenisfe toegewijd
door A. L. B A R B A Z. Te flrnflerdam , hij J. C. van Kesteren. 1829. In gr. 8 vo. 75 Bl, f e - 25.
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it Eiukje is in denzelfden trant als dat , hetwelk de on.

A. L. BAR BA Z , GEDENKZUIL VOOR A. SNOEK.

453

vermoeide BAR
R B A Z onlangs aan de nagedachtenis der be.
roemde W A T T I E It toewijdde; en daarmede hebben wij dan
ook tevens gezegd, dat de verdienflen des kunftenaars in
even zwakke verzen bezongen worden als die der kunaenares.
Zelfs het werktuigelijke der poëzij moet toch eene hij uit
kunst zijn; anders zou iemand, die zijn ge--ftekInoijlí
heel leven door gerijmd, en de Heinel weet hoe vele tien
versregels gemaakt heeft, het toch eens zóó-duizental
ver moeten brengen , dat hij , zoo al niet poëtisch , dan. toch
ten minf}e onberispelijk dichtte , en dat men wel geene fchoonheden, maar toch ook geene van die grove gebreken bij hem
aantrof, welke men zelfs den aanvanger niet vergeven kan.
Wij kunnen ons dit zonderling verfchijnfel niet anders ver klaren , dan door her onvoorwaardelijk aannemen van het
leerfiuk der predestinatie. BAR B A Z is gepredestineerd, om
altijd een rijmelaar te blijven, en , al wroet en tobt hij nacht
en dag, hij zal het blijven, ook in zijnen zwanezang. Geen
ongelukkiger compliment kon derhalve ooit een Lofredenaar
maken aan den fmaak van den man , dien hij wilde vereeren,
dan hetgeen de Heer L A R B A Z van s N 0E K zegt , dat die
gaarne z ne verzen reciteerde , bl. 34. M E L r o M ENE geve,
dat hij hier zichzelven bedriege; want anders heeft haar
Opperpriester in Nederland, dien men, te regt of te onregt, met T A L M A vergelijkt, geen gevoel voor het
fchoone bezeten ; en dat ware toch eene onuitwischbare
fchande.
Het fpijt ons, dat de Heer B A R B AZ de tooneelkunflenaars
altijd in 'rijm en maat verkiest te beoordeelen; deed hij dit
in de gewone menichentaal , in liet proza , wij zouden er
vrede mede hebben; want wij ontkennen geenszins, dat hij
door veeljarige en onafgebrokene tooneelbefchou wing genoegzame bevoegdheid en inzigt verkregen heeft, om de verdien lien van Acteurs en Actrices naar waarde te fchatten. Hetgeen hij zegt over het voortreffelijke der wijze , waarop
S N OER fommige rollen vervulde, en over het gebrekkige,
dat hem in andere aankleefde, is juist opgemerkt en wèl uitgedrukt in het proza zijner aanmerkingen ; maar als de man
zijne gedachten in die ongelukkige Alexandrijnen wringen
snoet, dan hindert ons het gebrekkige der uitdrukking zoo
zeer, dat wij er her uitgedrukte bijna door vergeten.
Hoe hoog de Heer BARB A z dus van zijn eigen werk ook
denken moge , (en dat die hoogte niet gering is, blijkt uit
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Zijn gezegde op bl. 70: „ Het is hier weder dezelfde koele
„ onverfchilligheid als bij het affterven van W A T T I E R ; be„ halve mijne meergenoemde Gedenkzuil voor haar, is er
„ niets van duurzaam belang aan die beroemde vrouw toegewijd geworden;" alsof WESTERMAN, en vooral SIEGENBEEK, in vergelijking met zijn onflerfelijk werk, flechts
bagatellen geleverd hadden!) wij hopen, ter eere van onze
Natie, en vooral ter eere van derzelver kunstlievend gedeelte, dat men niet dulden zal, dat een man, die na den dood
van BIN G LE Y, dien grooten Vader van een' kleineren,
maar toch zeer verdienflelijken Zoon, ontegenzeggelijk onze
eerfie Tooneelkunflenaar was, alleen door BARBAZ zal
vereerd blijven.

De Bastaard; een zedekundig Tafereel uit de tijden van Keizer RUDOLF D E rs II. Naar het Hoogduitsch van c.
8 P 1 N D L E R. In Ill Dee/en. Te Haarlem, hij de Erven
F. Bohn. 1828. In gr. 8vo. Te zamen io73 bl. f8 -eo.
e Schrijver wil, volgens den titel, dit werk befchouwd
D
hebben als eene fchildering der zeden in het Duitfche rijk
en een gedeelte der Keizerlijke erflanden in de laatfile helft
der zestiende eeuw. In dit opzigt beantwoordt het werk aan
den naam, er, vindt de lezer hier eene naar het leven geteekende afbeelding, gedeeltelijk van in dat tijdvak werkelijk
levende menfchen van verfchillenden rang, gedeeltelijk van
zeden, gewoonten en denkbeelden, die aan dien tijd en de
genoemde landen eigen waren. Offchoon men tegenwoordig,
naar ons oordeel, wel eens te ver gaat in het toejuichen der
gefchiedkundige waarheid van romans, alsof deze de beste
bronnen waren tot het verkrijgen van kennis der gefchiedenis ,
willen wij het nut niet miskennen, hetwelk er voor den gewonen lezer, die flechts tot vermaak en tijdkorting leest,
in gelegen is, indien de romans, die toch het meest doorgaande voedfel voor zijnen leeshonger uitmaken, hem niet
enkel in eene denkbeeldige wereld laten dwalen, maar dat
zelfs de verdichting derzelver beelden uit hetgeen werkelijk
bef aan heeft, of nog beftaat, ontleent. Van deze zijde befchouwd, vindt de lezer in de naar waarheid voorgetelde
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vroegere ruwheid, losbandigheid , vooroordeelen en bijgeloof
ook eene niet onbelangrijke bijdrage,

qui malevoli
T'eteris poetae maledictis respondeat ,
en tot logenUraffing der andere hedendaagfche verheffers van
den goeden voortijd ten koste van den tegenwoordigen. —
De Vertaler verzekert, dat elk, die een grein oordeel bezit,
een gunflig oordeel over dezen roman zal vellen. Wij zou
ons dus aan de zwaarfle befehuldiging, die eenen Recen--den
fent kan tegengeworpen worden , blootffellen, indien wij her
waagden , daarin van hem te verfchillen. Gelukkig intusfchen ,
dat wij het over 't geheel met hem dens zijn , en dit werk,
als eene onderhoudende lectuur bevattende, kunnen aanbevelen. Wat deszelfs zedelijke ftrekking betreft, liet hoofddoel van dit verhaal is : dé heillooze gevolgen te fchetfen
welke de wufte zedeloosheid van eenen huisvader over een
gansch geflacht verfpreidt. En waarlijk, deze gevolgen, gelijk ze hier voorgefteld worden, zijn verfchrik'kelijk! Doodelijke haat tusfchen de broeders. De broeder huwt onwetend
zijne zuster. De bastaard gevoelt, onbarmhartig verflooten
door zijne bloedverwanten , op het grievendst den vloek op
zijne geboorte, en wreekt bloedig den dood van zijne moe
Bij hetgeen , waarover evenwel de Vertaler zelf erkent, dat-der.
SPINR berisping verdient , voegen wij nog de aanmerking, dat de eerfte en voorname veroorzaker van al dit kwaad ,
de fchuldige huisvader w ER N HER, zelf in het geheel niet
deelt in de rampen , welke bij door zijne wulpschheid over
zijn geflacht brengt. Hij Ieeft in gerustheid en vreugde, bereikt eenen gewerschten ouderdom, en Iterft eenen zachten
dood. Het ware meer doeltreffend geweest, indien ook hij ,
even als DOORN ]J Z E R of B A R B A R A, in radelooze wanhoop de ftraf voor zijne losbandigheid had gevonden. Evenwel, wat dit hoofddoel betreft, behelst het werk zeer fchoone
plaatfen. De lezer oordeele uit het volgende: ,,Daar, waar
„ het zedebederf des vaders den wettigen zoon uitbant, het
„ kind der zonde onder het dak koestert , dat aan kuifche
„ min geheiligd behoorde te zijn; waar hij fchaamteloos in
„ vreemde geflachten dringt, vreemde huwelijksfponden met
zijne eerloosheid bevlekt , — daar vliedt de zegen des
Heeren den verontreinigden drempel , en binnen de aan
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verboden lust gewijde muren teelt de zonde ijlings voort,
en dartelt het misdrijf onbefchaamd op het der deugd ont„ weldigde firijdperk. Daar verflappen de banden van natuur
en gewoonte, van trouw en van liefde; daar breken de
heilige banden des bloeds. Het voorbeeld der zonde voor
oogen, plegen de zonen , wat de vader pleegde, drukken
„ de dochters het fpoor, dat de losbandige moeder drukte.
De dekmantel , in welken wereldlik aanzien de leemten
„ der ondeugd wikkelt , is niet ruim genoeg, om alle fchan„ de te dekken. Hoe men hem ook rekke en plooije, nu
hier, dan daar fchemert de naaktheid door, tot dat de afgeheten lompen ter aarde vallen, en het afzigtelijk wan„ fchepfel zich in het f}uitendst daglicht vertoont, — tot dat
eindelijk de engel der wraak in het waggelend gebouw,
gelijk de normwind, inbreekt, en onder het krakend puin
„ de fnoodheden bedelft, tot welke de zedeloosheid des ílam„ heers het rijke zaad uitflrooide." — Tot het geven van een
doorgaand uittrekfel is deze roman minder gefchikt. Ontbinding, in plaats van bevalling, eener vrouwe maakt eene
uitzondering op des Vertalers doorgaans zuivere taal en ilijl.

Euisfelijke Tafereelen in Rofnantifc,ze Verhalen. Oorfpronkelijk
Nederlandsch. Te Rotterdam , bij Menfrng en van Westree
In gr. 8ro. 324 BI. f 2- 90.
-ne.1827

D

e meer geruste tijden , welke wij , na de flormen van
vorige jaren, beleven, oefenen eenen niet ongunfligen invloed uit op den inhoud der romans, met welke meestal thans
de leeslust wordt gevoed. De Robinfons, de fIballinos zijn,
even zoo wel als de IYerthers, verwisfeld voor eene foort
van verhalen, die zich meer hoofdzakelijk bezig houden met
liet huifelijke leven ; terwijl echter voor de afwisfeling en liet
meer levendige gezorgd wordt door gepaste gebruikmaking
van die buitengewone gebeurrenisfen, welke onze leeftijd
heeft opgeleverd. Wanneer een Schrijver dus het huifelijke
leven en betrekkingen voorilelt, onder alle afwisfelingen van
het meest verfchillende lot, loopt hij niet ligt gevaar, om
befchuldigd te worden, dat hij door eenen Deus ex machina
onwaarfchijnlijkheden wil vergoelijken , indien hij Hechts de
les van H 0 R A T I U s : dignus fit vindice nodus, in acht neme.
Tot de goede verhalen in deze foort he'aooren ook die , wel-
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ke ons onder bovenflaanden titel aangeboden worden. Het
eerfte , de Spaarpenningen en de Loter ij herinnert het gevaarvolle van het fpel, bijzonder voor Genen huisvader, en
maakt ons bekend niet een huisgezin, hetwelk daardoor op
den oever van den ondergang gebragt , en maar ter naauwernood gered werd , nadat eene duurgekochte ondervinding den
huisvader van zijne dwaasheid overtuigd had. In het tweede
verhaal , het Geheim , wordt de huwelijksvrede van Willem
van der N. voor eenen tijd gehoord, omdat hij liet, door
eenen derden, hem, onder het zegel van geheimhouding,
medegedeelde niet aan zijne vrouw had bekend gemaakt. Wij
geven in bedenking, of de hieruit afgeleide gevolgtrekking
wel in allen deele doorgaat, dat men namelijk als echtgenoo.
ten nimmer geheimen voor elkander mag hebben. Er begaan
zeer zeker ook gevallen, in welke verfiandige echtgenooten
elkanders geheimen , zonder wantrouwen, behooren te eerbiedigen. Het is wel waarheid , hoe minder geheimen men
voor elkander heeft, aan hoe minder gevaar ook de weder
liefde blootgefteld is; maar hier is het voorbeeld niet-zijdfche
zeer gelukkig gekozen. Het derde verhaal , Maurits en Elsje
waarfchuwt de onbedrevene onnoozelheid tegen het gevaar
der verleiding, befchrijft de gewetenswroegingen van den
verleider,flelt het opregt berouw voor in deszelfs beminnelijke
gedaante, en moedigt aan tot dusdanig berouw, doorvoorllel.
ling van den .zegen , welke rust op de poging, om het verdorvene te herllellen. Het laatste verhaal , Franfois en TYillemine, toont den gang aan der Voorzienigheid , in het vergelden ,
reeds hier op aarde , van deugd en ondeugd. Over het ge.
heel kunnen wij deze Tafereelen aanbevelen , als eene aan
welker gebruik wij tevens ook mogen-genamlktur,v
hopen, dat zij huifelijkheid en zedelijkheid zal bevorderen,
en zoo dienstbaar zijn aan het bijzonder en maatfchappelijk
,

geluk.

De deugdzame Man, of de Onnoozele; door L. B. P I c A R ll ,
Lid der Franfche 4kadewie. Uit het Fransck vertaald. 11
Deelen. In 's Gravenhage , b ij J. Immerzeel , Jun. 1826.
In gr. E vo. 541 BI, f 6 - :

G

eorge Dercy, de held van dit verhaal , verwerft zich door
zijne goedhartigheid reeds als jongeling den naam van dens
,
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onnoozelen en moet van makkers en bloedverwanten menige
befpotting en miskenning van zijne deugdzame beginfelen
verduren. Ook in zijn volgend leven brengen hein deze beginfelen dikwijls in den moeijelijkflen drang; zijn goed
vertrouwen wordt op het fchandelijkfle misbruikt , en hij
door fchijnvrienden bedrogen. Evenwel noch tot bevordering
van zijn eigen belang , noch uit gunst voor iemand laat hij
zich bewegen, om maar in het minfte zijne eerlijkheid en
goedhartigheid te laten varen. Offchoon zijn proeftijd zwaar
en langdurig is , blijkt echter aan het einde , dat de deugdzame man den besten weg, zelfs voor zijn tijdelijk geluk,
bewandeld heeft. Zijn tegenhanger, de listige Dauvert, mo.
ge hem de rijke en fchoone fdiphonfine ontrooven en aanvankelijk zich te zijnen koste verheffen, fchande en armoede is
voor hem en anderen, die in dit verhaal voorkomen, het gevolg van hunne valschheid en bedrog, van hunne gierigheid
en fpoorlooze eerzucht; terwijl de deugdzame man, in het
bezit van ware vrienden , als gelukkig echtgenoot en vader,
reeds hier de fchoonfle zegepraal geniet van die deugdzame
gevoelens, welke men zoo lang ten onregte voor dwaasheid
bad uitgekreten. Ziet daar hetgeen dit werk ons op eene onderhoudende wijze verhaalt, en toch niets bevat , hetwelk
onwaarfchijnlijk is. Het verhaal is regt gefchikt om te overtuigen , dat de deugd aan zulke moeijelijkheden blootgefleld
is , maar tevens doorgaans eindelijk zulk eenen heilzamen invloed heeft op 's menfeben lot. Een dergelijk werk, door
eenen Nederlander gefchreven , zou zekerlijk meer geëve n .
redigd kunnen zijn aan onze zeden en gewoonten; maar,
zoo als het nu is, bevat het tevens cene levendige fchildering van het Franfche karakter, en is ook daarom niet onbelangrijk. Wij meenen dus dezen roman met regt te kunnen
rangfchikken onder die , welke waardig zijn , in onze moedertaal te worden overgebragt; hetwelk, wat taal, flijl en druk
betreft, dan ook op eene loflèlijke wijze is ten uitvoer ge
-bragt.
,

De Kolonel D U VA R, natuurlijke Zoon van N A P 0 LEON.
Eene Levensgefchiedenis door hem zelven befchreven. Naar
het Fransch. II Deelgin. Te 4mfferdam, b ij J. C. van Kesteren. 1829. In gr. 8s•o. 404 Bl. f3 -6o.

A ls roman zijn gedeeltelijk het tijdvak en de perfonen , hier
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voorkomende , te nabij en te bekend tot daarl elling van de
noodige illufic , en gedeeltelijk misfen wij hier de vereischte
belangrijkheid van karakter in den held des verhaals , om het
als zoodanig onder het uitmuntende in dit vak te kunnen
rangfchikken. De afgodifche gehechtheid van n U VAR aan
NAPOLEON laat zich niet geheel regtvaardigen door de onvoegzame betrekking, in welke de groote man tot zijne moeder had gellaan; of het zou minder fchande moeten zijn voor
eene reeds gehuwde vrouw, de bijzit geweest te zijn van iemand, die naderhand Keizer wordt, dan van iederen anderen
zedeloozen. Om als eene ware gefchiedenis te worden aan..
gemerkt, heeft bet verhaal te weinig waarborgen voor deszelfs geloofwaardigheid. In één woord , behalve de zeer twijfelachtige betrekking Op NAPOLEON , is het de gefchiedenis en militaire loopbaan van eenen Franschsnan , zoo als er
met dezelfde gebreken en goede eigenfchappen duizend anderen zijn , een werk in den finaak van Robert Guillemard
of der Zwitferfche Heldin. De verdienfle van hetzelve is dan
gelegen in de levendige voortlelling van eene en andere ge
uit de hedendaagfche gefchiedenis van Frankrijk,-beurtnis
en het mededeclen van eenige anecdotes, die, indien ook
niet allen waar, echter veelal gefchikt zijn, om ons bekend
te maken met de heerfchende denkwijze der Franfchen, gedurende de regering van NAP OLEON en der BOURO ONS.
In zoo ver kan men, naar den wensch des vertalers, daarin
een aangenaam tijdverdrijf vinden in die oogenblikken , waarin zaken van meer belang ons dit genoegen niet ontzeggen.
Hier en daar hadden wij de correctie wel wat naauwkeuriger
gewenscht; ook vonden wij Gallicismen , als : „ Zijt gij van
hein ," in plaats van over hem , „ tevreden i '
„

De Waarheid in een Narrenkleed, of de ernflige fáudie der Romeinfche Gefchiedenis op eene luchtige en fchertfende wijze
behandeld , in den geest van F 0 K K E's Boertige Reis door
Europa. In twee Deelen. Iffe Deel. Bevattende de Ge
ijke Regering en der Republiek. Te-fchiednsrKokl
's Graven/lage, bij A. Kloots, r$28. In kl. 8vo. PIII,
276bl.f i-80.

W

ij vinden hier verhandelingen, die door den Schrijver in
zeker gezelfchap zijn voorgelezen , en welke op vereerend
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verzoek van vele van deszelfs leden nu in het licht worden
gegeven. Maar in een gezelfchap , hetwelk zich , blijkens
den inhoud van dit boekje, met fcherts pleegt te vermaken ,
kan dit aanzoek ook wel fcherts geweest zijn. Wij gisfen,
dat de Schrijver zich door nog grooter fpotvogels, dan hij
zelf is, heeft laten verfchallen. Al kan men zoo wat met
jij en jou fpelen, en er zoo hier en daar wat .loodsc's- Duitsck
tusfchen ftrooijen , men is daarom nog geen AR END F o xR E, SI 4 ONS z. Al is het waarheid , dat F OK I r•_ de voort
zijnen geest in zulk een gewaad vertoonde;-brengflva
wanneer men het vernuft van F o K [CE mist, wordt, hetgeen
dezen aardig fond, laf en vervelend. In den trant is daarom
nog niet in den geest van F0 K K E. De medeleden van des
Schrijvers gezelfchap mogen hem nu zoo rondbor(Iig niet gezegd hebben, dat dit met zijne verhandelingen het geval ins.
gelijks is , wij kunnen dit zeer wel begrijpen ; zij rookten
hunne pijp , en dan is een Hollander al vrij geduldig. Daar
Schrijver had hun zelfs vergund, om , als zij-enbov,d
zulks verkozen , onder zijne rede een uiltje te knappen. Het
motto Uit H 0 R A T I U S , offchoon door eene grove taal- of
drukfout verminkt, doet ons vooronderflellen, dat deze Dichter aan den Schrijver bekend is. Wel nu , dan leze hij nog
dertig regels verder, waar H OR A T I U S middelmatige opftellen, indien geene burgerlijke belangen dezelve noodzakelijk
maken , maar men flechts bedoelt door dezelve te vermaken,
vergelijkt bij valfche muzijk , bedorven reukwerk en muffen
honig, die allen vooral daarom onaangenaam zijn, dewijl er
geene verontfchuldiging kan bellaan , wanneer meel iemand
daarop wil vergasten , daar de maaltijd zonder deze dingen
kan gehouden worden. Zoo ook kon het publiek dit boek
zonder fchade misfen.

P. 0V I D 1 1 N A S 0 N IS Metamorphofeon Libri Y.V. In ufum
fcholarum ad optimorum librorum (idem castigati. Groninga' apud .1. RiYnzelingk. 2mo. pag. 434 f t . t

W

ij hebben reeds meer dan eens onze goedkeuring gegeven aan dergelijke ondernemingen. Het is goed, dat men in
ons eigen vaderland zoodanige , ten gebruike op de fcholen
ingerigte, uitgaven kan bekomen. Maar dan behoort het ook,
dat de uitgevers voor wat beter papier en duidelijker, hel.
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derder afdruk zorgen, dan er in dezen o v I D i u voor gezorgd
is. Wij weten niet , wat een boekverkooper voor een' gul
den kan geven. Maar dit is het middel niet, om den droom
der flereotype uitgaven van T A U C H N I T Z te keeren.

Eerepr s voor de .Ieugd; ter bevordering van vlot, deugd en
kennis. Naar het Hoogduitsch, van F. P. WIL M S E N. Met
Platen. Te 4mflerdam , b ij ten Brink en de Vries. i823.
In kl. 8vo. Kill en 216 bl. f i- 80.

D

it werkje zal met belangfftelling en genoegen door de
jeugd gelezen worden. Verfcheidenheid vermaakt. Merkwaardige lotgevallen en zonderlinge uitreddingen van menfchen,
alsmede eenige verbazende natuurverfchijnfels , worden eerst
verhaald. Dan volgen aardrijkskundige befchouwingen, waar
echter het eer[le gedeelte, de Harde betreffende, welligt-van
hoog genoeg zal zijn voor vele jeugdige lezers. Voorts moor den eenige bijzonderheden vermeld van het rijk der T'Yahabiten of Wechabiten , 4sfanthi , de hereenigde Staten van Noord.
Amerika, Mexico, de kereenigde Staten van Middel-Amerika,

Hayti, Columbia, Peru, Chili, de Vereenigde Staten van la
Plata, Brazilië, Bagdad, Lapland en deszelfs bewoners. Ook
wordt iets gezegd van de pogingen , in de laattle jaren door
de Engel/dien gedaan, om eenen doortogt door het Noorden
te vinden. Het laatile flukje , dat niet onaardig is, maar,
zoo wij meenen, reeds bevorens in ons Mengelwerk werd opgenomen, heeft ten opfchrift: Reis van een pond boomwol.
In een werkje voor de jeugd had men wel wat beter
op taal en ftijl mogen letten. Op bl. 2 moet zeker eene
drukfout fchuilen, daar het niet wel te begrijpen is, hoe
men met een oud en befchadigd fchip, welks lek, kort na
het uitzeilen uit Duins door ilooten veroorzaakt, dra veertien
duim water ieder uur gaf, nogtans de reis kon voortzetten ,
en zelfs nog, toen, na het voorbijvaren van Kaap de Goede
Hoop, het lek, ten gevolge van florin, Heeds grooter werd,
zoodat de fchepelingen elk uur reeds twintig duimen water
hadden. Ree., die van zeevaart geene bijzondere kennis heeft,
meent echter zeer te moeten twijfelen, of de hier gegevene
befchrijving wel juist zij; b v. bl. 2 wordt mede gezegd,
dat de officieren gelast werden, Hechts klein zeil te voeren ,
om het fchip niet te flerk te doen werken; en daarop volgt
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onmiddellijk , bl. 3: De wind blies flerk , en wij leiden met
volle zeilen zeven en eene halve mijl in een uur af. Door
eene vergenoegde reis zal Bene genoegelijke verflaan moeten
worden. Zegt men van een fchip wel, dat het fddert bij
lederen golfflag? en moet Madagasker niet Madagaskar zijn ?
Vele fouten ontferen dit boek; iets, dat in werkjes voor de
jeugd vooral niet door de vingeren mag gezien worden.
Hier volge daarom nog eene aanwijzing van eenigen :
eenen wijnen (mijner) deelgenooten, zonen toevlugt, onbe.
proeft laten, die zelve flrengheid, rukelooze, de brandende
zon verzengd alles, goudenen feraden, zone groote (grootte),
van daar (lamt den naam af, den uitgang wordt ge/loten , hij
zelve, Zwerikvelders, deze /tad, deszelfs, wiens (derzelver,
welker), deze vrouwen fchilderen hunne (hare) lippen, de
fneeuw in de koude landen bevriesd fpoedig (is de fneeuw
dan niet altijd en reeds bij het vallen bevrozen?), de meisjes
treden met hunne voetjes. De flijl is niet overal gemakkelijk,
en draagt te veel kenteekenen van Duitfchen oorfprong. Hier
en daar floot men op duistere of althans min gelukkige uit
dmerika b. v. wordt genoemd het vulkaan/the-drukinge;
land van beide werelddoelen; de aarde Jlingerde in het rond
met eene alles nederwerpende magt; hier wordt zeker het
fchudden en fchokken van den grond, met eene alles nederwerpende kracht, bedoeld. Volgens bl. 141 be(laat water
uit twee lucht- of gasfoorten , zuurflof namelijk en waterftofgas, in verhouding van zeventien tot drie zamengegloeid; en
volgens bl. 143 is deze magnetiJche kogel benevens zijne /chars,
die wij bewonen en eenigzins kennen, in een wee/fel, dat acht
malen ijler, dan het water is, gerold, dat w ij onzen-honder
dampkring noemen. Dus , de dampkring der aarde is een

iveeffel !
Overigens bevat dit boek veel belangrijks, en kan alzoo
der jeugd, ais een prijs van aanmoediging, gerust in handen
gegeven worden.

C. F. GEL L E R T'S Fabelen en Vertel/els, in Nederduitfche
verzen gevolgd. Nieuwe Uitgave. Met Platen. In Carton.
Te Dordrecht, b ij J. de Vos en Comp. 1829. In kl. 8vo.
302 Bl. f I - 50.
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Belangrijke Kawaktertrekken uit den jeugdigen leeftijd, enz.
Naar het Hoogduitsclt,door G. EAT GELD ERTS GERRITS.

Met Platen. Tveede Uitgave. Te flrnflerdana, bij Schalekamp en van de Grampel. 1829. In kl. 8vo. 140 Bl. f i -25.
Bloemkorfj'e voor de Nederlandfche .Jeugd. Met gekleurde Platen. Derde Druk. Te AmJlerdain, bij Schalekamp en van
de Grampel. 1828. In kl. 8vo. 124 Bi f I - Io .
.

De kleine Jack. Eene Gefchiedenis voor het Algemeen. Naar
het Engelsch. Te AmJlerdarn, b ij Schalekamp en van de
Grampel en M. H. Helmig. 1828. In i^mo. io8 Bl. f: -45•
Gefprekken tusfchen Moeder Braafhart en hare Kinderen. Door
Bene Kindervriendin. Met Platen. Derde Druk. Te Amjierdam , b ij Schalekamp en van de Grampel. 1829. In I2mo.
83 Bl. f : - 6o.
Iets voor jonge Kinderen, of het eerfie onderrigt, verbonden
met het lezen leeren. II Stukjes. l7 fde Druk. Te Groningen,
b ij J. Rómelingh. In I2mo. 68 Bi. f : - 20.
Het aandenken aan j E z u s , belangrijk voor Kinderen. Een
Boekje voor de lieve Jeugd. Te Groningen , b ij I. I. Hom kes. 1829. In kl. 8vo. 32 BI. f: - 20.

Leerzame Uitfpanning voor de Nederlandfche Jeugd. Met I2
Platen. Te flinfrerdant, bij Schalekamp en van de Grampel.
1829. In klein forse. 31 Bl. f : - 80.
e twee laatfte uitgezonderd, zijn alle de boven vermelde
D
werkjes nieuwe uitgaven; fommige verfchenen ten

derden,
ja ten vijfden male. Dit fchijnt ons toe, bij boekjes voor de
jeugd, doorgaans bewijs te zijn van innerlijke waarde ,althans
van bijzondere gefchiktheid tot het doel, waarmede zij gefchreven werden. Geenerlei vooroordeel of partijfchap, waar
vele boeken voor volwasfenen een hernieuwd beflaan-anzo
verfchuldigd zijn, hebben nog toegang kunnen vinden tot het
kinderlijke hart, welks onbevangen oordeel doorgaans eene
juiste uitspraak doet omtrent hetgeen onder deszelfs bereik
valt. Vanhier,, en ook omdat wij van onderfcheidene dier
boekjes bevorens reeds melding maakten , meenen wij te kun
niet bloote aankondiging en aanbeveling. Al--nevol[a
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leen omtrent het eer/fe en de twee laatflen een enkel woord.
Wij hopen, dat weinigen onzer jeugdige, en vertrouwen,
dat geenen onzer bedaagde Lezers de Fabelen en Vertelfels van
den vromen GE L LE R T zullen onbekend zijn. Immers , die
vernuftige Schrijver is bij ons, en als zoodanig, en door de
veelal allergelukkig(}e overbrenging zijner dichtmatige werken,
voorlang als inheemsch geworden. Zijne Fabelen en Yertelfels inzonderheid verdienen nimmer in vergetelheid te geraken.
Dank hebben alzoo de Uitgevers, die ons eene nieuwe en
zoo nette uitgave van den geliefden Schrijver hebben bezorgd ! Zij is, door matigen prijs zoo wel, als bevalligen
vorm, zeer gefchikt tot prijsjes voor de nijvere jeugd ; hoewel , ter bevordering van het eerstgenoemde , flechts zeer
weinige platen (hetwelk toch jammer is) dezen druk verfieren.
Dezelve is mede, zoo veel de versmaat zulks toeliet, naar
de tegenwoordige fpelling ingerigt. Drukfeilen, in de vorige
uitgaven ingeflopen , werden zorgvuldig verbeterd. Er bleven
echter nog wel eenige over; doch veelal niet zinflorend. Op den
letterdruk hebben wij de aanmerking, dat de grootere letter,
hier en daar gebezigd , onaardig affteekt bij de doorgaande. —
Wij wenfchen dit even nuttige als bevallige werkje een' tweeden en meerdere drukken van heeler harte toe.
Het aandenken aan JE zus is inderdaad een juweeltje in
zijne foort. Het behelst een zeer beknopt, doch tevens zeer
geleidelijk verhaal van 's Heilands geboorte , leven en leer ,
tot aan zijne opflanding, zoo geheel in den kindertoon en
toch zonder eenige de minfle platheid gefchreven , en door.
vlochten met zoo ongezochte zedelijke toefpraak aan de jeugd,
dat wij den waardigen, fchoon ons onbekenden Opfteller niet
genoeg kunnen aanmoedigen , om haar ook het beloofde ver
te bezorgen. Wij namen de proef van het lieve-volgfpedi
boekje bij onze eigene kinderen , en vonden ons oordeel,
over het doeltreffende van hetzelve , volkomen bevestigd.
-e geringe prijs van 20 centen maakt het, tot ons genoegen, ook voor den zoogenaamden gemeenen man verkrijgbaar.
Het boeksken, getiteld Leerzame Uitfpanning, bevat lieve
versjes en regt aardige gekleurde prentjes. Gewis , het zal
menigen ouder, die het zijnen kleinen fchenkt, blijden dank
doen oogtien, en (wat meer is) het kan menigen goeden
indruk bij hen achterlaten.
No. IX, bl. 396; reg.

20,

lees wikken en.

BOEKBESCI-IOUWING.
Nagelatene Leerredenen , van wijlen den Tt7el - eerw.
fleer M. S T U A R T, in leven Christen - Leeraar bij
de RemonJlranisch - Gereformeerde Gemeente te Amflare/am. Inde Deel. Te 's Gravenliage en te Imflerdam , bij de Gebr. van Cleef. 18a8. In gr. 8vo.
494 Bl f 5 - .
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e eerie leerrede in dit deel loopt over LUK. XVIII.
9 —I 4 , en heeft eenvoudig ten opfchrift : De Farizeeuly en Tollenaar. De aanhef van dit ftuk doet ons
terfl:ond de ganfche ftrekking opmarken. „ Zoo gelukkig
„ als de vergenoegdheid van den mensch met zijnen uit„ wendigen toefand in dit leven hem voor anderen zoo
„ wel , als voor zichzelven maakt , zoo heilloos is , in„ tegendeel, zijne voldaanheid over de inwendige geteld„ heid van zijn eigen hart, voor hemzelven hoofdzakelijk
„ en ook voor anderen." W aarna deze ongelukkige vol
dwaze zelfverheffing, in het gedrag des Fa--danhei
rizeërs, bij tegenflelling met den Tollenaar, in een, doorgaans fchoon , tafereel wordt gefchetst , enz.
II. MA T T H. XX : I -16. De Arbeiders in den
Wijngaard. — „ De mensch is hier Hechts in een'
„ proefíiaat, waarna die van vergelding volgt: maar hoe
„ lang blijft de een in dien Raat, hoe kort de ander? hoe
„ veel vindt de een er in te doen , hoe weinig de an„ der? hoe zwaar valt dezelve den Benen , hoe ligt den
„ anderen? Zal nu een gelijk loon dien ongelijken arbeid
vergelden : hoe zal de eeuwigheid zelve dan eene vereffening zijn ? Of zal liet loon geëvenredigd wezen
„ naar de langdurigheid, de veelvuldigheid en mocije„ lijkheid van den arbeid: hoe zal de' eeuwigheid dan
herftellen , hetgeen hierdoor voor eeuwig ongelijk zal
BOEKEESCII.
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„ blijven...... ?" Dit is wederom de voorname inhoud
der inleiding. En liet antwoord is : „ dat het er ten dage
„ der vergelding niet op aan zal komen , hoe lang of
„ hoe veel , maar hoe bereidvaardig en hoe goed men
„ gearbeid zal hebben;" een antwoord, zoo gepast in
ons oog, als voortreffelijk uitgewerkt.
III. Lux. XIX: 11-27. De Riks-aanvaarding.
„ De fchetfen , door den Heiland gegeven van den aard ,
„ liet lot en einde zijner flichting op aarde, zijn niet be„ langrijker geweest voor zijne onmiddellijke leerlingen,
dan nu nog voor zijne belijders. Moesten zij de ver, , keerde verwachtingen wegens het Mesfiasfchap afwenden zij moeten no„ den even ergerlijken waan
„ voorkomen , als ware het.... geheel iets anders ge„ worden,...... dan zich de Heer zelf zou hebben voor„ gefield." Met deze belangrijke gedachte begint de Prediker, wiens tekst wijders gepast verklaard en eindelijk
van algemeene toepasfing gemaakt wordt. Wanneer hij
bl. 74 zegt, „ de Joden /feeds de groot(le handelaars ,"
dan moet zeker dat feeds van de laatfle , niet van de
tijden vóór s AL 0 M o , noch zelfs van veel latere , ver
worden. Hunne oorfpronkelijke heflemming was-ftan
landbouw en ten deele veeteelt , volffrekt geen handel ,
die immers omgang met vreemde volken vorderde. En
wanneer hij de fpreekwijze: Een iegelijk, die heeft,
dien zal gegeven worden, enz. omfchrijft : „ eik , dien
„ men het vertrouwen waardig vindt, hetwelk men in
„ hein Relt, zal men een veel grooter vertrouwen fchen„ ken ," enz. dan komt dit ons voor, meer de bijzon
dan de algemeene zin van dat fpreek--dertopasfing,
woord te zijn.
IV. MA T T H. XXI: z3-32. De twee Zoons. „ Let„ ten wij ," zegt_ STUART , na de opheldering van den
tekst, „ op den aard, de hatelijkheid en alle de gevaren
„ der onverbeterlijkheid van de huichelarij. —"
V. M A T T H. XXI: 33-46. De /noode Pachters.
Bij de woorden: En wie op dezen teen valt, enz. zegt
s T U A R T: „ Waarfchijnlijk wees daarbij eenig handge-
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„ baar zijnen eigen' perfoon aan." Hieraan zouden wij
zeer twijfelen. Hij voegt er bij: „ Wee den aarden
„ pot, die op eenen fleen valt , en wee den aarden pot,
„ op welken een heen valt! fchijnt een Joodsch fpreek„ woord geweest te zijn "— doch haalt geen gezag voor
dit vermoeden aan; waarentegen hij van het denkbeeld,
dat dit 4411e vers op 42 zou moeten volgen , niet
fpreekt. De eigenlijke toepasfing dezer bekende gelijkenis begint aldus: „ Hoe volmaakt, maar hoe ontzet
tevens , zien wij nu de gelijkenis van den wijn--„tend
„ gaard en deszelfs fnoode pachters bevestigd in de ge„ fchiedenis van der Joden roeping, wangedrag en on„ dergang ! De gelijkenis was eene Godipraak , wier
„ fchrikkelijke vervulling ons moet doen fidderen voor
„ de vervulling van alle de bedreigingen, welke ooit de
„ Heiland deed," en loopt op die wijze, in twee blad
-zijden,
nadrukkelijk en flichtelijk af.
VI. M A T T H. XXII: 2-14. De koninklijke Bruiloft. Men behoeft, volgens s z U A It T , juist aan Beene bruiloft, maar kan in het algemeen aan een' grooten
maaltijd, en allergepast aan een krooningsfeest denken,
waartoe eerst de grooten genoodigd worden, wier onwil
echter niet Hechts beleedigend, maar oproerig is. Daarna
worden allerlei lieden , wel- en kwalijkgezinden , tot den
maaltijd geroepen. Doch wie ook hier de fchuldige achting uit het oog verliest , wordt uitgeworpen. Het
fpreekwoord : velen zijn geroepen, maar weinigen uit
fchijnt van de oproeping ten krijgsdienst ont--verkon,
leend, waar gemeenlijk eene keurbende wordt uitgelezen.
De gelijkenis betreft wel inzonderheid de Joden, met
name de aanzienlijken , maar blijft echter altijd toepasfelijk. „ i°. Zalig zijn ze, die geroepen zijn, enz. s'.
„ Ach! dat alle Christenen hunner algemeene roeping
„ waardig leefden ! 3 . Hoe gaarne wenschte ik , ten
„ minfle , te kunnen zeggen : maar men grapt , men
„ fmaadt, men doodt toch nu de dicnstknechten niet !
4'- Mogten diegenen, die uiterlijk :hunne roeping vol
-„
gen, zich ook verfieren met edele deugden !"
li 2
0
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VII. L U K. XXL• 29-31, De zritfpruitende Vijgeboom. Eene voortreil el,jke leerrede. Zie hier haar beloop. Inleiding . „ Opmerkelijk moet den nadenkenden
„ Evangelielezer de zamenvoeging voorkomen van den
„ ondergang des Joodfchen Burger;laats niet de komst
„ van Gods Koningrijk. Dat Koningrijk toch betuigde
„ Jezus niet van deze wereld te zijn...... Met allerlei
„ andere Staten verdraagt liet Christendom zich vreed„ zaam," enz. enz. Verklaring: „ Johannes had reeds
„ de nabijheid van het Koningrijk der Hemelen ver„ kondigd. Jezus had gezegd : Zoo is dan het Ko„ ningrjk Gods tot u gekomen, en: Ziet, het Koning„ rik Gods is binnen olieden. In den tekst wordt dus
van de uiterlijke Jlichting (de vestiging , het be„ 4aan) der Christelijke kerk gefproken. De zege des
„ Evangelies dagteekent zich van Jeruzalems ondergang."
Ontwikkeling: r°. Natuurlijk verband wegens toenemende
oproerigheid. a°. De droom van het Aardsch Mesfiasfchap kon niet anders voorbijgaan. 3. De tempeldienst
was onbeftaanbaar niet de aanbidding in geest en waar
. De Joodiclie Staat had den raad Gods uitge--heid.4
diend en moest voortaan hinderen. 50. IIet duurzaamst
bewijs voor de Goddelijkheid van het Evangelie blijFt
nog Reeds de verílrooijing van dat volk. De toepasfing
loopt over Gods albeftuur , en is zoo krachtig als kort.
Moesten wij echter op de behandeling van deze en fommige andere gelijkenisfen iets aanmerken , het zou op
deze kortheid der eigenlijk algemeen (lichtelijke aanwending zijn , waardoor ze voor mingeoefende toehoorders wellift minder voedfel ten eeuwigen leven bevatten.
VIII. M A T T H. XXIV: 45-5'. De trouwre en de
kwade Dienstknecht. Deze leerrede treft de bovengenoemde aanmerking volftrekt niet , maar is meestal toepasfing,
bij welke S T U A R T de menfchen befchouwt als dienstknechten van God en mededienstknechten met en voor
elkander, en de getrouwen en voorzigtigen met derzelver loon, de kwaden met derzelver vergelding nadrukkelijk befchrijft.
-
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IX. MAT T H. XXV: 1 -13. De vijf wijze en vijf
dwaze Maagden. „ 1llsdan ," zegt Jezus , ,, zal het
Koningrijk, enz. Opmerkelijk is ons hier ter(Iond het
„ woord alsdan , hetwelk ook daarna had kunnen ver„ tolkt worden, wanneer het den zin zou hebben : „ na
„ dien grooten dag des Heeren ten gerigte over Israël."
„ In dezen zin meenen wij liet ook te moeten opvatten.
„ Of zou dan alle waakzaamheid in wandel onnoodig ge„ worden zijn voor den vereerder van Christus , na je„ ruzalems ondergang ?" Aldus meent S T U ART hier
een' overgang van het meer bijzondere tot liet algemeene
te vinden. De inhoud zijner verhandeling is deze : kJlij
leven in de verwachting van een ander leven. Deze
verwachting mag het uitzigt op Bene bruiloft genoemd
worden. Het aandeel aan die zaligheid vordert voorbereiding. Ongelukkig zij, die in deze voorbereiding
falen. Zoo waakt dan, want gij weet den dag
niet, enz.
X. M A T T H. XXV: 14-30. De Gelijkenis der Talenten. Na eene gepaste inleiding over liet misverfrand
omtrent de onverdientlelijkheid der goede werken, en eene
korte uitbreiding van den tekst, die niet dezelfde is met
L U K. XIX: ia , geeft S T UA R T hier eene foort van
homilie. „ i. God geeft eiken mensch zekere gaven ,
„ waarmede hij woekeren moet. Hiertoe behooren de
„ vermogens en kundigheden van zijnen geest, de ge„ zondheid en flerkte van zijn ligchaam ," enz. enz.
Toepasfelijk befchouwd, kan men dit goedkeuren, fchoon
het fchijnt te (Irijden niet cie woorden van den Evangelist : een iegelijk naar zijn vermogen. „ 2. De verdeeling
„ dezer gaven is ongelijk. 3. Het verfchil is zeer aan
merkelijk ; maar niet één voorbijgegaan. 4. De gering--„
,, held der gaven maakt geene uitzondering op de ver„ pligting," enz. enz. Het woord: „ de meest aanvertrouwde," bl. 265, verdient geene navolging.
XI. DE OPWEKKING VAN LAZARUS. J o LEAN. XI:
1-5. Krankheden ter heerlijkheid Gods. De Gelijke
hier afgehandeld zijnde , gaat de Prediker over tot-nisfe
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de gefchiedenis der opwekking van Lazarus, waaraan de
zeven nog overige f'cukken in dit deel zijn toegewijd.
Om niet al te breed te worden, gaan wij onmiddellijk tot
derzelver befchouwing over, na nog flechts te hebben
opgemerkt, dat de rijkbegaafde man , bij al het overeen
meeste verfcheidenheid, zoo wel als aan -komend,
zijne IIoffe heeft weten te brengen, zoodat-genamhid
men meestal verwonderd is, dat de, waarlijk niet korte,
leerrede reeds ten einde is. Hetgeen nu volgt, fchoon
ook in vele deelen verdeeld, kan nog minder vervelen.
De eerfie leerrede , die het belang en de geloofwaardigheid der gefchiedenis, de hoofdperfonen enz. enz. doet
kennen, ontleent hare toepasfing vooral uit deze woorden : „ Zoo kon dan liefde van Jezus gepaard gaan met
„ de overlating voor eenen tijd van den geliefde aan be„ naauwdheden en angflen ," enz. enz.
XII. jo H A N. XI: 6 —i o. LP>anneer en hoe te werken.
Dit thema is blijkbaar gebouwd op de woorden: Zijn
er niet twaalf uren in den dag, enz. STUART ver
heeft zijnen tijd en roeping om te-klartdie:„E
„ werken ; die deze volgt, dien gebruikt, heeft niet te
„ fchromen ; maar die dezelve verzuimt , verkeerden en
bedekten handel drijft , loopt het allergrootst gevaar."
Wij durven niet zeggen, dat deze opvatting der vrij
nioeijelijke plaats ons geheel voldoet. Volgens VA N DE R
PA L ai zou het blootelijk zeggen : „ Mijn tijd is nog
„ niet gekomen, en dus geen gevaar aanwezig." Volgens M ES SC HA E R T, in zijne onlangs uitgegevene
Leerredenen , „ dat Hij zich verpligt gevoelde , terwijl
„ zijn leeftijd nog duurde, alles te doen, wat zijne hand
„ vond." Beide welke gevoelens .zich door eenvoudig
aanprijzen. Doch wat hiervan zij , de toepasfing-heid
van S T U A it T : „ i °. wanneer elk werken moet; 2°.
„ hoe elk te werken hebbe, en 3 0 . waarom elk alzoo
„ behoort te werken ," is belangrijk en fchoon.
XIII. 1 o H A N. XI: i r —i 6. Het belang voor- ons bij
de TVonderen van J. C. Zonder bij dc bijzonderheden
in de naauwkeurige opvatting van het verhaal te kun-
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nen flilflaan , betuigen wij Hechts in liet algemeen , dit
gewigtig Pluk niet genoegen te hebben gelezen.
XIV. J 0 rl A N. XI: 17 -27, fez us de Opflanding en
het Leven. Ook hier willen wij ílechts het een en ander opmerken. „ Ik ben de op/landing en het leven ,
enz. enz. Zullen deze woorden ," zegt s 'r U A R T ,
„ eenvoudig beteekenen : „ Ik zelf ben het, die eenmaal
zal opwekken," enz. En vervolgens : „ Hier juist
is het, dat eene levendige voorlielling van het geval
niet Lazarus zelven , enz. de plaats cener ontoereikende
„ afgetrokkene uitlegkunde moet vervangen."
„ Lazarus had, (dit heeft s T U ART vroeger betoogd)
„ in zijne jongfle oogenblikken , de voorzegging ontvan„ gen, dat zone ziekte niet was tot den dood, enz.; die
„ verzekering was hem geworden van Jezus, enz. ; zijn
., vertrouwen op deszelfs woord leed niet bij liet gevoel
van zijn naderend fterfuur; Jezus.... zou zijne ver„ zekering geftand doen; de dood zelf 'zou IIem , die
„ reeds twee geflorvenen terugriep in het leven , hierin
niet verhinderen ; zulk een verfcheiden , om weldra ge„ wekt te worden, zou geen dood zijn ," enz. enz. Op
deze wijze meent s T U A R T deze woorden, over welke nog
onlangs veel getwist is, in een helderder licht te kunnen
(lellen. Doch , wat men hiervan ook denke, zijn antwoord ter toepasfing op de voorgeftelde vragen: „ Je„ zus de op/landing en het leven ! wat zegt dat woord
„ voor u, mijne ziel ? en gelooft gij dat ?" zal door
niemand zonder hoog genoegen en ware opbouwing in
geloof , hoop en liefde kunnen worden gelezen.
X.V. Jo H A N. XI: 28-37. De Meewarigheid van Je zus. Eene belangrijke , voortreffelijke leerrede , bij welke
ons alleen dit minder behaagt, dat s T U AR T , als zoo
velen , geflruikeld heeft over een woord , „ bewogen tivor„ den in den geest," elders in ongunfligen zin opgevat,
en ten gevolge waarvan aan eerie dubbele aandoening bij
Jezus wordt gedacht, verontwaardiging en medelijden —
van welke eerfle onze VA N Dit R P A L M, naar ons
oordeel te regt, hier niet gewaagt. Bij de toepasfing ge-
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denkt S T U A R T echter ook maar alleen aan het laatffe, en
fchetst de dierbaarheid van Jezus tranen voor ons geloof,
en tot beftuur onzer eigene aandoeningen, op meester
wijze.
-lijke
XVI. Jo H A N. XI: 38-44• De Opwekking van Lazartis. Wij willen , om het bijzondere van s T U A R T's
trant, bij foortgelijke onderwerpen, eenigzins te doen
kennen , hier fonlmige regels uitfchrijven. „ Maar hoe
„ zal ik, M. T.! uwen geest , nu reeds zoo hoog ge„ (pannen , met mijne redenen kunnen onderhouden , daar
„ het gefchiedverhaal eene verdommende tale voert? of
„ hoe zal ik voor u een tafereel malen van eene ge„ beurtenis, wier volffrekte eenigheid mij van elders
„ kleur noch bijwerk leent? Komt en ziet: is waarlijk
„ hier de taal....... Gij zelve moet lezen, den tekst
met mij herlezen ; uwe verbeelding moet de gebeur„ tenis zelve aanfchouwen; ... wij moeten ons ver„ plaatfen bij Bethanië en zien wat er geíchiedt; daartoe
„ befchreef Johannes alles zoo uitvoerig, daartoe fehil„ derde voor ons zijne Enge enveder dit voor altijd on„ navolgbaar tafereel."
En vervolgens : „ Maar ziet, de tranen verdwijnen
„ uit de oogen des Heilands; geen trek van verontwaar
diging is meer kennelijk in het gelaat ; deze kenmerken
„ der menfchelijke zwakheid worden vervangen door ftil„ len ernst, volmaakte bedaardheid, en verkeeren in de
volflagenf'e (?) houding van menfchelijke grootheid.
„ Die onverwachte keer van aandoeningen moet elks op„ werkzaam oog bevreemden : zou dezelve slechts eene
gedwongene vermanning zijn van den geest , die zich
te
ver bloot gaf; of eene natuurlijke werking van het
„
„ zenuwgeffel, hetwelk weldra een nieuw gejammer
„ voort zal brengen ? Neemt den fleen weg: is het
„ woord , hetwelk het eerst zijn' mond onthult. —
„ Martha , door hetzelve uit hare verzinking in den
„ rouw opgerigt, zegt : Heere , h ij riekt nu al, want
hij heeft vier dagen aldaar gelegen. Zij denkt, dat
Hij den afgeftorvenen' alleen wil zien, en beeft daar-
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,, bij voor Hem zoo wel , als voor zichzelven (ve). De
„ ontbinding volgt in het Oosten zeer ras den dood;
„ met den vierden dag wordt er het gelaat reeds onkennelijk; flechts drie dagen lang nam men daarom ge„ tuigenisfen aan van de eenzelvigheid eens overleden'
„ perfoons."
„ Maar hoe weinig had Martha dan verfiaan , hetgeen
„ Jezus tot haar had gefproken ! of hoe hadden vleesch
„ en bloed, die van de ontbinding als van alle hoop„ en levenlooshei,l terugbeven , haren geest op nieuw
„ bevangen, zoodat zij aan geene opwekking dacht,"
enz. enz.
„ Hij , die wist , dat God IHem alt ijd hoorde ; Hij ,
„ die Lazarus opwekte , opdat de zijnen niet twijfelmoe„ dig zouden worden, wat zij Hcmzelven eerlang zagen
overkomen ; Hij , die door zijnen dood de borg werd
„ van een zoo veel beter verbond, als (dan) het men„ fchelijke verfland zich ooit verfi'out zou hebben met
„ den Almagtigen te fluiten , — Hij hebbe dan nu ook
„ uit onzen geest verbannen alle twijfeling, welke immer
„ aan onze hoop kon hechten," enz.
XVII. Jon A N. XI: 45-53. RaadJlag der Joden, na
de Opwekking van Lazarus. Dat de vrees des Heeren
het beginfel der wijsheid is , zoo wel voor Staten als
voor bijzondere perfonen , is de inhoud dezer laatlle
leerrede , die den tekst tot dit einde fraai in het licht
fielt en uitnemend veel fchoons bevat. Hier en daar,
echter, fchijnt liet wel eens buiten en boven den kanfeltoon te gaan , (zoo als wij , bij vroegere gelegenheden ,
op S T U A R T 's leerredenen fomtijds aanmerkten) en zelfs
komt ons de redenering op zeker punt niet juist voor.
Zij namelijk , die beweren, dat in de f'taatkunde het heil
des volks de hoogfle wet moet zijn, meenen , voor zoo
verre zij den naam van wijsgeeren verdienen , daarmede
niet, dat men jegens andere volken onregtvaardig mag
zijn, als men Hechts het vaderland daardoor bevoordeelt.
Zoo moge een of ander Kabinet oordeelen, wij noemen
het de ftaatkunde van Algerijnen en andere roovers ,
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niet van befchaafde menfchen , die een regt der volken
erkennen.
Wij fchrijven , ten ffotte, nog het volgende uit: „ In
„ plaats van die gevolgen te berekenen , is het thans ,
„ M. T. ! onze zaak , uit alle deze overdenkingen voor
„ ons de allergewigtigffe les te trekken : dat wij voor
„ onszelven nimmer bedenken , wat ons nut, maar altijd
„ wat ons pligt zij. Het nut miskennen wij , zoodra
„ wij hetzelve buiten on2en pligt zoeken. Onze be„ rekeningen kunnen feilen ; ons zedelijk gevoel feilt
nooit. Het gevolg onzer daden is onzeker , derzelver
„ zedelijkheid is voor de eeuwigheid beflist; waar pligt
het hoogst gebied voert in het hart, is de geheele
„ ziel eerst vrij; terwijl het belang en de overtreding
het licht , hetwelk in ons is, tot duisternis doen zin.
„ De waarheid wordt door deugd zoo wel aanfchouwe„ lijk, als het regt in hebbelijkheid verkeert; Gods
wijs beftuur,, hetgeen werkzame heiligheid is , laat zich
„ ook door geene menfchelijke fchranderheid verkloeken ,
maar treft volkomen doel , fchoon (het zij) de fier,, veling hare werking laat geworden , of met den fchijn
van menfchelijke wijsheid praalt."
Wij befloten te meer, fchoon reeds een vijfde ver
dit deel afzonderlijk en met eenige uitvoe--fchenis,
righeid te blijven behandelen, omdat wij het zoo belangrijk werk in een en ander veel gelezen tijdfchrift , met
name de Bijdragen tot de Godgeleerde Wetenfchappen ,
tot onze verwondering , nog niet hadden vermeld ge
-vonde.

Leesboek over de Bijbel/che Gefchiedenisfen, vooral voor
meest geoefenden Door ISA C PRINS , Predikant te
dmJlerdam. Ijle en Ilde Stuk. Te 4mflerdam, bij
W. Brave. 1827. In gr. 8vo. 676 BI. f 3-60.
Dit uitmuntend Leesboek over de Bijbelfche Gefchie-
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denisfen van het O. V. heeft reeds oenigen tijd op
eene aankondiging gewacht. Het flaat in verband met 's
mans voortreffelijke leerboekjes, en volgt, om die reden ,
ook van les tot les de orde in die boekjes, vooral in
het laatfte voor meer gevorderden. Het is dus niet noodig , over die orde eenige aanmerkingen mede te deden ,
bijaldien dezelve te maken waren, alzoo door veranderde
orde in dit Leesboek een hoofddoel van hetzelve zou
gemist worden. Even onnoodig is het dus ook, die
orde op te geven , als uit 's mans vroegere gefchriften
genoegzaam bekend. In een laatlie fluk heeft de Eerw.
P It INS het voornemen, de Gefchiedenisfen van het N.
V. voor te dragen. Wij wenfchen, dat zoo fpoedig , als
zijne bezigheden hein dit zullen veroorloven, ook dit
gedeelte volgen zal, om een zeer bruikbaar en nuttig
Leesboek uit te maken voor allen, die het onderwijs des
Bijbels boven alle menfchelijke ftelfels gaarne volgen, en
daartoe de gefchiedenis der Goddelijke Openbaring aan
het menschdom regt grondig wenfchen te kennen.
„ Ik wilde (Voorrede, bl. V. volg.) niet alleen nut„ tig zijn voor hen, die mijne leerboekjes over de Bij„ belfche gefciliedenisfen gebruikten, maar ook voor hen,
„ die dezelve gebruikt hadden. Het opftel moest dus
„ zoo wel eene handleiding zijn voor de leerlingen, die
„ zich oefenden in de kennis der Bijbelfche gefchiedver„ halen, om hen voor te bereiden voor het mondeling
onderwijs in de beantwoording der bijvraagjes , die
„ vooral in het onderwijs voor zneergevorderden voor, komen, als hetzelve een leesboek wezen moest, hetwelk het genoten onderwijs herinnerde en in het juiste
„ licht plaatfte. Men moest van hetzelve gebruik kun„ nen maken tot regt begrip der Bijbelfche verhalen, en
„ ter voortdurende oefening van zichzelven in l3ijbelken„ nis." Met deze woorden geeft P RI N S op, wat men
van hem heeft te wachten. Naar ons inzien uirekt
zich het nut van dit boekje nog verder uit, dan 's
mans befcheidenheid hem doet vertrouwen. De prag.
matifche ontwikkeling der gefchiedenis , welke bij de
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meestmogelijke kortheid aan zaakrijkheid niet verliest ,
kan dienen tot model voor zulken , die veelal water en
melk tot voedfel geven , hetwelk, bij alle en allerlei fier
melk blijft. Ook kunnen zij , die van-lijkhed,watrn
's mans vroegere boekjes geen gebruik hebben gemaakt ,
en de jaren van onderwijs , zoo als dit heet , ontwasfen
zijn , met veel vrucht dit boek ter hand nemen. Hunne
kennis in de belangrijkfte zaak zal hierbij veel , meer
dan zij misfchien denken , winnen.
Onze aanmerkingen , die wij konden maken , zijn van
dat gewigt niet, om dezelve mede te deden. Ook onze
fpreuk is: in de hoofdzaak eenfemmigheid ; in bijzaken
vr ijheid, en onder alles Christelijke liefde.
Hiermede eindigen wij , en prijzen dit nuttig Leesboek
onbepaald en van harte aan; hartelijk wenfchende , dat
het gefladig gebruik van hetzelve vooral ook de Amflerdamfche gemeente flerke en (lichte, om te kunnen flaan
tegen de listige omleidinge van ........ Punctum.

Spreuken van Salomo voor de Jeugd. Door N. S W A R T.
Ijle Stuk. Te Delft, bij B. Bruins. In kl. 8vo. IV,
155 Bl. f i- 20.
_U' e Eerw . S W A It T , door den Uitgever hiertoe aan gezocht, levert hier voor de Jeugd een zeer bruikbaar
en nuttig gefchrift. De .Spreuken van S A L 0 bI 0, hier
behandeld, vindt men H. X: I. 5. 8. 17. 23. 27.
XI: I2. I7. 22. 28. XII: I. 2. 4. 9.

'1-

I2. I8.

XIII: 15. XXIL• 2o. Wij geven de plaatfen op , opdat
de Lezer , dezelve in zijnen Bijbel nafaande , zich overtuigen kan , dat de keuze door S WA R T gedaan is naar
de behoefte der Jeugd van beiderlei gellacht.
En nu de uitvoering ? Ook hierover heeft men reden
volkomen tevreden te zijn. In den finaak van VAN DER
P A L M, in zijnen Salomo, die fpreuken ontwikkelende
en ter behartiging aan de Jeugd voorf'ellende, blijft
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S WA R T ook daarin oorfpronkelijk. Regt goed was de
inval van den Uitgever, dat hier en daar een voorbeeld
uit de Heilige of Vaderlandfche gefchiedenis , tot opheldering of aandrang , mogt ingevlochten worden. In de
keuze dier voorbeelden door den Eerw. S W A R T zal de
Lezer niet genoegen berusten. Ééne aanmerking willen
wij niet terughouden. Zij geldt hetgeen voorkomt bl. 104.
„ o Had ai A U R I T S" (wij zouden , namelijk , hier
gaarne hebben ingevuld gezien : in plaats van eene. . .
„ eene vrouw, eene waardige en getrouwe, zachte en
„ kloeke vrouw gehad, alle deze ongelukken waren niet
„ gebeurd," enz. De Heer S WART zal zelf wel erkennen , dat nr A u R i T s niet door het ongehuwde leven ,
maar door zijn ongehuwde leven zoo hardvochtig en ongelukkig is geweest.
„ En zie daar dan," dit zeggen wij den Eerw.
S W A R T ftellig en met liet volffe vertrouwen na, Voorb.
bl. IlI.) „ lieve Jeugd , een boekje , dat a menige
nuttige waarheid voor uwen leeftijd in de Spreuken
„ van S A L 0 MO leert vinden — dat a ligt" (wij zeg.
gen zeker) „ uitnoodigt, die Spreuken zelve nader te
leeren kennen , aan de hand van v A N DE R P A L M
geheel te verftaan , en alzoo nieuwe hof te verwerven
om den Bijbel hoog te achten."

Recueil de figures des vers intestinaux etc. , rédigé par
TH. G. VAN LID TH Dn j UDE,Phil. Nat. Doet.,
Profesfeur de Zoologie et d'Anatomie compare à l'Uni•
verfité d'Utrecht, et d'Anatomie, Phyfiologie et Botanique à l'École vétérinaire du Royaume des Pays -Bas,
etc. A Leide, chez S. et J. Luchtmans. 1829. fol.
f 12 -5o.
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et is een aangenaam verfchijnfel, dat de beoefening
der Natuurlijke Gefchiedenis in ons Vaderland meer en
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meer veld fchijnt te winnen. Een nieuw blijk daarvan
ontvangen wij in het voor ons liggende werk. Het
hoofddoel van den Uitgever is, om de Studenten in de
Geneeskunde en de Leerlingen der Veeiirtfenijfchool eene
verzameling van goede afbeeldingen te leveren , welke hen
met de belangrijke klasfe der Ingewandswormen bekend
zoude maken. Ten behoeve der toekomflige Veea.rtfen ,
moesten hier ook wormen uit andere dieren worden opgenomen; en dc Student der Geneeskunde , die thans
meer dan ooit tevens met Natuurlijke Gefchiedenis behoort bekend te zijn, zal hierbij niet verliezen , daar hij
nu in één werk alle genera van Ingewandswormen
vereenigd vindt. Hierin onderfcheidt zich dit werk dus
van B R E BI s E R, wiens bijzonder voor Geneeskundigen
ingerigt en wezenlijk klasfiek boek (uber lebende Wurme
im lebenden Men/chen. [[Zien, 1819. qto.) daardoor
evenmin voor hem overtollig wordt, als zulks het onder
overtollig maakt. Hetgeen dezen arbeid nog in-havige
nuttigheid doet winnen , is de bijvoeging der ontleedkundige platen van C L o Q U E T en at E H L I s. Dit
plaatwerk felt dus den lezer al het wetenswaardige uit
deze klasfe vereenigd voor oogen. De afbeeldingen zijn
voorts alle uit andere werken overgenomen, hetgeen in
een werk van dezen aard, welks trekking niet is om
de wetenfchap zelve vooruit te zetten , maar alleen om
hare beoefening gemakkelijker te maken , zeer wel verdedigd kan worden. De uitvoering verdient allen lof ,
en de gekleurde afbeeldingen behoeven voor geene buiten
plaatwerken van dien aard te wijken.
-landfche
Wij wenfchen, dat de Hoogleeraar VAN LIDT H DE
J E U D E deze onderneming in ons Vaderland met eene
algemeene deelneming moge achtervolgd zien , en alzoo de vruchten moge plukken van den arbeid en de
kosten, die hij daaraan befleed heeft.
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Commentarius Geographicus in A R R I A N u M de Expeditione lllexandri , auctore P. A. VAN DER C H IJ S ,
Philof. Theor. Mag. Litt. Hum. Doet. Cum tabula
a:ri incifá. Lugd. Bat. apud J. C. Cjsfveer. 1828. 4to.
XVI et 135 pag. f 4 - :

Z iehier een voortbrengfel van eenen kweekeling der
Leydfche Hoogefchool, ter verkrijging van het Doctoraat in de Letteren, hetwélk niet alleen hem , maar ook
haar eere aandoet. De Heer VAN DER C H IJ S , die
verfcheidene wetenfchappen met lust, ijver en een' goeden
uitfiag beoefent, — die vroeger reeds den prijs, bij die
Hoogefchool over de Stalvoedering uitgefchreven , heeft
weggedragen, — die met zulk een' goeden uitfag de
drehaologie onder het geleide van Prof. r. E u v r, N s
beoefent, dat hij vóór eenigen tijd door Z. M. tot medehulp van dien Hoogleeraar in dat vak is benoemd, levert
ons hier eene uitnemende proeve van zijne bedrevenheid
in de oude Aardrijkskunde en Gefchiedenis. Elk beminnaar der oude Letterkunde weet, dat de echtfle bron voor
de Gefchiedenis van ALEXA N DER den Grooten in de
gedenkfchriften zijner togtgenooten P T 0 L E ME U S en
A RI S TO II U L U S bellaan , die door den krijgskundigen
zoo wel als wijsgeerigen A R R IAN U S, (den X E N OPHON van EPICTETUS, dien tateren SOCRATES)
met gebruik van andere bronnen, tot een historisch geheel zijn bewerkt. Om de Aardrijkskunde der togten van
AL EX AND E R, dat groote keerpunt zoo wel in de
Gefchiedenis als Geographie der Oudheid, naauwkeurig
te kennen, was er dus niets beter, dan dien keurigen
Cefchiedfchrijver op den voet te volgen , en bij iedere
plaats of land of volk, hetwelk hij vermeldt, fill te ulaan,
en te vermelden , wat vroegere of latere Schrijvers
daarvan gezegd hebben. Eene zware taak , die nogtans
door den beroemden arbeid van s T. C It 0 1 x, Examen

d$d

P. A. VAN DER CHIJS

Critique des Historiens d'A L E X A ND R E le Grand, eenigermatc verligt werd. I-Iet heeft den Schrijver hierbij
ook niet weinig gebaat , dat hij , met de nieuwere zoo
wel als met de oudere Letterkunde gemeenzaam, ook
van de beste reisbe/ehrijvingen een allezins doelmatig
gebruik heeft gemaakt, en dus die zakelijke behandeling
der Ouden , op het voetfpoor van H E E it r~ N, gevolgd
heeft, welke onze vroegere Geleerden, die !lechts aan de
doode letter kleefden , maar al te dikwerf verzuimden.
HE ER E N zelf heeft ook omtrent liet onderwerp dezer
Verhandeling , vooral omtrent Pcrrepolis en Indié , veel
geleverd, waarvan de Schrijver een dankbaar gebruik heeft
gemaakt ; en niet minder voordeel heeft hij getrokken uit
de voortreffelijke uitgave van de reis van A L E R A NDER'S v100tVOOgd NEARCHUS door VINCENT. Bij
het werk is ook eene niet veel zorg en vlijt vervaardigde
Kaart gevoegd , waartoe de Schrijver zich van de beste
en nieuwlle bronnen, de reizen en kaarten van L E A R E ,
KINNEIR, KER-PORTER, POTTINGER, en onder
de ecnigzins oudere van de kaart van Griekenland door
n Ai: B I >` D u s o C A GE bediend heeft, waarvan de
overeenbrenging fogs een vrij moeijelijk werk was , 't
welk echter, in zooverre wij zulks konden nagaan , den
jeugdigen Schrijver zeer goed gelukt is.
Natuurlijk moest de vorm , door den Schrijver gekozen , eene foort van geographisch Register op A RR I AN us , de lectuur eenigzins droog maken ; nogtans heeft
hij , door hier en daar merkwaardige bijzonderheden omtrent landen en fleden in te vlechten, daarin trachten te
voorziele; hoewel het ons voorkomt, dat hij zulks wel
eenigzins meer ruimfchoots had mogen doen, vooral omtrent de volken en plaatfen in India, die federt de talrijke
betrekkingen van Engeland met hetzelve meer bekend
zijn geworden. Niettemin blijft dit werk altijd een fchoon
gedenkhuk der vlijt van een' jeugdigen Geleerde, en een
belangrijk Repofitorium voor de oude Aardrijkskunde ,
vooral daar zich de berigten niet tot de Eeuw van A L z xA N D E R bepalen, maar ook de vroegere en latere geteld-
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heid dier landen omvatten, die zich tot wel meer dan
de helft der toen bekende Aarde uitítrekken.
Ten einde den Heere v A N DE R c H IJ s te doen
zien, dat wij met een oplettend oog zijn werk befchouwd hebben , merken wij aan, dat hij, naar het ons
voorkomt , onder anderen wel tweeSchrijvers had mogen
noemen , waarvan vooral de laatfle hem omtrent KleinAzië van veel nut had kunnen zijn. De eerfle, T 0 U RN L F 0 R T , bepaalt zich wel meest tot den Archipel;
maar de laatfle , C H AND L ER, een Brit , die in 1764
reisde, bevat kostbare berigten omtrent de Westkust van
Klein -Azië. Bij de vermelding van liet eiland Chios maakt
VAN DER C H IJ s wel gewag van den ouden D A P
P E a, maar niet van den toch nog lateren en als befchouwer zoo beroemden T 0 U R N E F 0 R T. (Wij hadden toch
ook wel eene kleine hulde aan de fchimmen der uitgemoorde bewoners van dat eiland gewacht.) Bij Ephefus
haalt hij C H A N 1) L E R niet aan , die toch bijzonder
naauwkeurig is omtrent die dad. Hij zou daar gevonden
hebben, dat onze CORNELIS DE BRUYN, dien
VAN DER c H Ij s aanhaalt, zich bedriegt, wanneer hij Iyasfaloek, voor de ligging van Ephefus
verklaart. „ Alles ," zegt C H A N D L E R , Ned. hert.
bl. 186, „ is lapwerk, zamengeheld van marmer en
„ brokken , die van derzelver eigenlijke plaatfen wegge„ nomen , of zonder fmaak of goede orde vereenigd zijn.
„ Wij waren overreed , dat wij niet in Ephefus waren ,
„ vóór dat wij de puinhoopen dezer had nog ontdekten,
„ welke , iets verder bij de bergen en nader bij zee lig,, gende, van den heuvel des kasteels gezien worden."
Ayasfaloek is een plaatsje uit de veertiende Eeuw, met
een kasteel , dat in de veldtogten van T A M E R L A N ver
keerdelijk onder den naam van Ephefus vernield is geworden.
Wij moeten den Lezer nog doen opmerken ,. dat het
werk zoo wel als de Kaart ook de vroegere topten van
A L E X A N D E R in Europa, vóór zijne Perzifche onderneming , bevat. Eene kleinigheid is ons daar in het
Kk
BOEKBESCH. 1829. NO. II.
,
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oog gevallen. De Donau breekt tusfchen liet tegenwoordige Wallachije en Servié niet door rotfen henen, gelijk
men volgens de Kaart vermoeden zou , hoewel de gebergten aan weérzijde de rivier zeer naderen , en het
dal dier rivier zeer vernaauwen. Doch zulke kleinigheden zijn niet noemenswaardig , en in een werk van dezen
aard fchier niet te vermijden. De teekening van Klein-Azië
op de Kaart is ons uitnemend voorgekomen, doordien
zij ons duidelijk de dorre bergvlakte vertoont, die midden
in dat gewest moet bellaan , gelijk zoo wel Uit S T R As o als uit de gefchiedenisfen der Kruistogten blijkt.
De fraaijc teekening der Kaart hebben wij aan den Heer
I A I s E r, , Obfervateur bij de Sterrewacht aan 's Lands
Hoogefchole te Leyden , en de gravure aan den Heer
VAN BAARSLL te danken.

Over J olksgeest en Burgerzin. Te Leyden, bijl C. C.
van der Hoek. 1pril 1829. Ingr. 8vo. so BI. f : - 5o.

M

et het uiterfte genoegen hebben wij dit , met de
grootlie bedaardheid , en tevens niet kracht en klem van
redenen en in Genen mannelijken d.ijl gefchrevene , Rukje
gelezen. Het loopt over onderwerpen , die thans aan de
orde van den dag zijn , over volks- of nationalen geest
(nationaliteit) en burgerzin (public fpirit). Beide worden door eene definitie onderfcheiden , die den publieken
geest aan elke vereeniging van menfchen in éénen Staat
en onder ééne Regering, de nationaliteit alleen aan
eigenlijke , door ftamgenootfchap met elkander verwante,
Natiën toekent. De eerf'ce wordt gevoed door burgerlijke
en ftaatkundige inftellingen , de laatfte door dezelfde taal ,
dezelfde letterkunde , door historifche herinneringen.
Zoo kan er in Zivitferland burgerzin heerfchen , fchoon
deze Staat uit Duit %he, Franfche en Italiaanfche beflanddeelen is zamengettcld ; in Duitschland volksgeest
fchoon het land in een groot aantal neer -of minder mag
Engeland zijn bei--tigeHrfchapjnsmlde;i
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de vereenigd; dit is het wenfchelijkfte, en men ziet de
wonderen , die Britanniè daardoor verrigt heeft. Waar
dus .nationaliteit in eenen Staat aanwezig is , daar moet
die zorgvuldig aangekweekt en gekoesterd worden. De
Nederlanders nu zijn eene eigene Natie; zij waren
het reeds in de Middeleeuwen , reeds onder K AR E L
V. Sedert heeft wel de flaatkunde hen verdeeld; maar
dat nog dezelfde zeden, en in den grond ook, hoezeer
verbasterd , in Braband en Vlaanderen dezelfde taal de
inwoners van Nederland, althans in de burgerklasfe ,
nog verbindt , is onbetwistbaar. (Wil men daarvan een
fprekend bewijs? Vader C A T s , de nationaalfle Zeeuwsch. Iollandfche Dichter, werd ook in Braband en Vlaanderen tot op het laatst der achttiende Eeuw nog niet
achting, bewondering , ja niet liefde gelezen ) De Wal
Provinciën maken Bene uitzondering; men moet haar-fche
het Nederlandsch niet opdringen , naar ook vooral om den
wil dier minderheid de Franfche taal niet tot de taal
der wetgeving en der openbare behandeling van fiaatzaken verheffen. IIet is waar , dat groote middel tot bevordering van volksgeest, eenheid van taal, wordt ook
door de gehechtheid der hoogere randen aan de Franfche
taal en zeden ongemeen belemmerd; en men durft zelfs
van die zijde (een Hertog VA N A A R S C H 0 T onder anderen, wiens eigen naam hem logenflraft l) beweren, dat
het Fransch vroeger de volkstaal van België was (*). De
nationaliteit van het Nederlandfche Volk wordt door
deze lieden geloochend. Zij zeggen , (en wij hebben dit
zelfde wel eens bij Duitfche Aardrijksbefchrijvers gelezen) dat er een nieuw Koningrijk uit Holland, België
en Luikerland is opgerigt , hetwelk dus ook geheel nieuwe belangen , en met de oude Republiek niets gemeen
heeft. (Gelukkig voor ons is dit heillooze denkbeeld,
hetwelk in ééns alle historifche herinneringen voor ons zou
(*) Zie voorts te dezen de briefwisfeling tusfchen de Hee ren WILLEIIS en n STASSAI T, hier boven, Meng., No.
VIII en 1X.
Kka
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uitwistchen, en het vonnis van vernietiging, door den
Corficaanfchen dwingeland in i8io tegen ons uitgefproken, zou bevestigen, door onze uitmuntende Regering
in dat mannelijk antwoord aan den Graaf V A N MIEr R
die ook van een Rijk, door de Bondgenooten gefchapen , durfde reppen , zegevierend en met kracht van redenen wederlegd.) Doch de voorftanders van dat gevoelen
moeten , om het te Haven , tot de tijden der barbaarschheid opklimmen; tot de mengeling der volksílammen na
de volksverhuizing, en in Engeland, na de verovering
door de Noormannen. (Een fchoon denkbeeld ! Vie zul
dan bij ons de lijdende 11nglo- Sakfers zijn?) De Gods--len
dienst is een teeder punt ; maar verfchil daarin kan een
geest niet beletten , blijkens Duitsch--heidnatol
land (vooral van i8 13-1815) en Noord - flmerika.
Nu wordt er verder aangetoond , dat het levcnsbeginfel voor ons land en volk de Nederlandfche eigenaardigheid is (eigendomnzelzykheid, zegt de Schrijver, met een
Iloogduitsch fubfmantivum). Geen' voorrang aan liet Nederlandsch toe te kennen , is het' Rijk tot een' half Ne
half Franfchen Staat te verklaren, om het-derlanfch
weldra in een' geheel Fran/chen Staat te herfcheppen.
Men toont aan , dat dit gevaar alles behalve denkbeeldig
is. Drijven de Afgevaardigden uit het Noorden de infchikkelijkheid zoo verre , van altijd , ten behoeve der
Zuidelijke Heeren, die te traag of te grootsch zijn, om
het Nederlandsch te leeren , de taal onzer vorige onder
te bezigen , (gelijk wij nu reeds zestien jaren-drukes
met die zoo geheel tegen onze zeden , geaardheid en regtfchapenheid ftrijdige Fran/eke wetboeken geplaagd zijn
geworden , alleen ten gevalle der verfranschte Belgen)
dan Raat het voor de deur, dat het Nederlandsch eindelijk
uit onze Vergaderingen verdrongen wordt ; dat jongelingen, ook uit Holland en I'riesland, om zich tot Staats
te vormen , hunne opvoeding te Parijs moeten-rednas
gaan ontvangen; dat onze Letterkunde (en daarmede tevens een goed deel der godsdienhligheid en braafheid onzer Vaderen) zal verloren gaan , (en dat men , in plaats
,
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N v en andere helden der :redeloosheid en van liet ongeloof
uitfluitend zal lezen.) Iiet verlèhil tusfchen het Noorden
en Zuiden is onderfcheid tusfchen den echten , ouden ,
Nederlandfchen, en den Tranfchen geest , die de hoogere
handen in België geheel doordrongen heeft , en nu alles
lastert en niet op de hoogte der Eeuw noemt , wat the
alles gelijkmakende oppervlakkigheid , die íèhittercnde ,
maar valfche denkbeelden niet goedkeurt, waarmede men
thans zoo algemeen te koop loopt ; wat denkt , dat ieder

volk zone eigene nationaliteit nioet en mag hebben en hou
en dat dezelfde dingen bij een volk goed, en bij-den,
andere zeer Hecht kunnen zijn. Maar het ware te wenichen , dat men in het Noorden niet zoo laauw , niet
zoo onverfclliIlig ware omtrent dc ffaatsbelangen; dat
men , bij veel aanleg tot volksgeest , wat meer burgerzi;a
bezat. Dit gezegde des Schrijvers wordt door de onder.vinding, ook der jongfle tijden , volkomen bevestigd. In
het Zuiden teekent men verzoekschriften , gelijk op bl.
33 gezegd wordt , verward van inhoud , dikwerf onbe-

tanzeliïk van toon , haarvan de onderteekenaars blijkbare
onkunde aan den dag leggen , en die niets van een bedaard en naauwkeurig onderzoek vertoonen ; wel nu !

de overgroote meerderheid in liet Noorden keurt die dingen af, gelijk neen in alle gezelfchappen hoort; maar
niet één tegenverzoek is daartegen ter onderteekening
voorgelegd . en zij , die liet voorffaan , worden zelfs door
fchroomvallige Staats - Courantiers , die zich aanmatigen ,
hier ongelast uit dc hoogte te fpreken , gegispt. Zulk
Bene fipathie mag men waarlijk wel gebrek aan burgerzin noemen ! Wij kunnen ons niet onthouden , de uitm entende plaats onzes Schrijvers , waarin hij het Laodicefche wezen onzer Hollanders blootlegt , hier mede te
deden , of dezelve nog eenig nut mogt ['richten.
„ Als men liet onderf'cheid van België en Holland ten
opzigte van werkzamen Burgerzin overdenkt , dan kan
men niet nalaten, of meerdere levendigheid bij de Hol-
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landers , of zeer groote gematigdheid bij de Belgen te
verlangen. Inderdaad, aIle verhouding wordt anders ver
België zou Holland, dien hoofdzetel van het-broken,
Nederlandfche beginfel , dien grondtlag van den Nederlandfchen Staat , dien fteun van het Nederlandfche Be1uur, door wettelijke middelen kunnen verpletten. Dagbladen , tijdfchriften, brochures verfpreiden ieder gelief
denkbeeld, in onderfcheidene vormen en naar ieders-kosd
bevatting en fmaak , door alle rangen en (landen heen, en
dan valt het ligt , zich alles met aandrang te laten vragen,
wat men zelve begeert. Door de drukpers werkt men op
de bevolking, om deze door de Vertegenwoordiging op
liet Belluur te doen werken. Wat heeft men op die wijze
reeds gedaan , wat zal men nog op die wijze kunnen
doen! De Hollanders deelen geenszins in de beginfels ,
die thans in het Zuiden voorge(Iaan worden: integendeel,
zij varen menigmaal in algemeene bewoordingen tegen
dwaling en kwaadwilligheid uit: en , niettegenulaande die
(lemming, duldt men, dat de wapenen der Con(l:itutie alleen tegen de IIollanders worden gebruikt. Nog treden
vermaarde Schrijvers niet op, om 't geen zij valfche redeneringen noemen te wederleggen ; om (tellingen , die ,
naar hun oordeel , het gebouw van den Staat ondergraven , te befrijden ; om de dwaling, waar zij met aanmatiging gepaard is, prijs te geven aan welverdiende befpotting; om ligtvaardigheid en onkunde van haren bedriegelijken opfchik te ontblooten , en , waar kwaadwilligheid
blijkbaar is, met de ge{irengheid der verontwaardigde
Vaderlandsliefde te beftraflen. Nog is het, als begreep
men niet, dat de verderfelijke kracht eener geheel vrije
drukpers alleen door hare zegenrijke kracht opgewogen
kan worden : nog laat men zich hevig uit tegen het
zoogenaamd Journalismus; alsof de invloed der Dagbladen enkel het voorbijgaande werk was van eenige jeugdige Schrijvers; alsof die invloed niet in verband met de
de Conflitutioncle inflellingen fond; alsof dat nieuwe
fpreekgeíloelte, van waar de fern der redenaars dagelijks
paleizen en hutten doorklinkt , zonder gevaar , aan de
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opgewondene driften en het fIuwe eigenbelang overgelaten kon worden ; alsof het fchrijven van Journalen met
het fchrijven van Couranten , zoo als het meestal plag
te gefchieden , moest worden verward; en alsof er voor
den waren Vaderlander cenc edeler taak wezen kon, dan,
op het voorbeeld der beroemdite Staatslieden dezer eeuw,
de wankelende fieanfcls van den Staat door redenering
en welfprekendheid te onderfchragen. Nog is er geen
enkel Dagblad , door eerie vereeniging van ongemecne ta
gevormd, 't welk zich met ernst aan cie gefladige-lent
verdediging der ge(iadig aangevallene beginfels heeft gewijd. Wel verre dat de ganlche Letterkunde als 't ware
eene krijgshaftige houding zou erlangen , blijft liet bij
enkele Artikels en Brochures , niet gefchikt om tegen de
fiaatkundige gcfchriften in Zuid-Nederland, geruglteund
door de Frantche Letterkunde van den dag, liet evenwigt
te behouden. Men is in Holland nog niet genoeg aan
de nieuwe Staatsvormen gewend; men is huiverig, om
zich , zoo het heet , zonder roeping in de openbare zaken te mengen; men geeft voor, zich met geene onwaar
te willen meten ; men vertrouwt, dat-digetnfars
de eigene kracht der waarheid haar overvloedig verdedigen zal. Welhaast zal men zich overtuigen , dat onze
regeringsvorm erne groom mate van Volksdeugd en
Volksveerkracht behoeft, vooral als de hartstogten reeds
hier en daar de overhand boven do koele redenering heb
verkregen; dat iedereen tot de dienst van het Va--ben
derland is geroepen ; dat gevoel via, eigen waarde niet
uit een Frrijdperk terug houden moet, waar om geen lauwerkrans, maar om het heil van dat Vaderland wordt
gefirecien ; dat, wanneer een gebouw aangelloken wordt,
de naam of hand van den brandt'ichter niet in aanmerking komt; dat vooruitzigt van onaangenaamheden van
verfchillenden aard den waren burger, even min als het
vooruitzigt eener pijnlijke -vond den waren held, affchrikken mag; dat de waarheid wel ten laatfle, maar niet
altijd overwint , en dat het piigtmatig is, hare eindelijke
zegepraal te verhaasten."
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,ja gewis , het geldt hier den heiligflen ílrijd , doch niet
niet liet zwaard , maar niet de wapenen der overtuiging.
Zoo wij I-lol/ -anders i'cilzitten , en lijdelijk ons aan liet
gedrogtelijke verbond van ongeloof , bijgeloof en opper
omverwerping van alles, wat de Om--vlakighe,tr
wenteling van 1813 ons gefchonken heeft, onderwerpen,
dan verdienen wij onzen val — verdienen dan onderdanen
der Belgen en roet den Franfchen geest doortrokken te
worden.
Ziedaar den geest van dit uitmuntende gefchrift, hetwelk den ongenoemden Schrijver, naar die zeker tot de
edelf'en onzer Natie behoort, groote eer aandoet. Mogt
zijne iletn niet verloren gaan , als in eene woestijn !

Bijdragen tot de befc'tieden:s der l'ormirag inn den kunfligen
Oogappel in het algemeen, en tot die voor Nederland in het
b ijzonder, iuticnderheid om deze kunstbewerking volgens ge.
heel nieuwe methoden, en daartoe uitgedachte zeer eenvoudige in/lrumenten. , te errigten , ge/iaafd door praktifc e
gevallen: Door A. G. VA tv ONS EN OOR T, Med. ei Chirurg.
Doctor, Eerfin e ()Jj cier van Gezondheid b ij de zl, mée, enz.
ene, te Utrecht. Met Platen. Te Utrecht, bij N. van der
Moeide. 1829. In gr. 8vo. XVZ en 1o8 P1, /2-40.
-

Dr. VAN ON S EN OOR T, als Schrijver, zoo door zijne
Verhandeling over de graauwe Staar, als door 's mans Operative en Geneeskundige Heelkunde, bij het geneeskundig Pu,
bliek gunflig bekend, levert in deze Verhandeling, behalve
Benige bijdragen tot de vroegere gefebiedenis van de vorming
der kunstpupil in ons Vaderland , in welke hij onder anderen
overtuigend heeft bewezen de voor den Nederlandfchen
roem voorzeker hoogst belangrijke daadzaak, dat de groote
CAMPER , blijkens zijne lesfen over de ziekten der oogen,
alreeds volgens zijnen tijd met dit onderwerp grondig is bekend geweest, eene befchrijving der door hem voorgeflelde
wijze , om deze kunstbewerking volgens geheel nieuwe methoden en daartoe uitgedachte inftruinerten te verrigten , door
den Schrijver, ten mint e wat de eerfte voorgellelde nieuwe
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methode belangt, met een genoegzaam getal van praktifche
gevallen geftaafd; zoodat dezelve, uit hoofde van de daarin
bevatte zeer belangrijke daadzaken , aan het geneeskundig
Publiek niet dan hoogst welkom zijn kan.
De Schrijver zegt in de Voorrede, dat het aan fommige
mannen was voorbehouden , om dezen tak der Heelkunst,
tot op dit tijdl}ip als een' afzonderlijken befchouwd en uit
geheel terug te brengen; eene wijze van-geofnd,th
voorlle1ling , welke , onzes inziens , de vereischte duidelijkheid
mist. Immers, indien de Heer VAN ON SEN o O RI' hiermede
bedoelt, dat men bij mogelijkheid geen bekwaam Oogarts
zijn kan, zonder alvorens met de daartoe vereischte algemeene
genees- en heelkundige kennis te zijn toegerust, en dezelve
grondig bef}udeerd te hebben , dan beamen wij ten volle dit
zijn gezegde; doch nemen de vrijheid in dat geval tevens op
te merken, dat daaromtrent federt eene reeks van jaren onder
de Geneeskundigen geen de minute twijfel meer beltaan heeft.
Wil de Schrijver daarentegen hiermede beweren, dat liet tegen het belang der wetenfchap llrijdt, dat fommige Genees.
en Heelkundigen zich afzonderlijk op dit gedeelte der Ge
toeleggen, en hetzelve ex profesfo uitoefenen , dan-neskut
moeten wij hem ronduit betuigen, daaromtrent van zijn gevoelen te verfchillen, vooral wat het operative gedeelte der
Oogheelkunst betreft; dewijl de ondervinding ons overtuigend
geleerd heeft, dat vele zeer bekwame Genees- en Heelkundigen , zelfs die in het verrigten van andere operatiën eene
ongemeene bekwaamheid aan den dag leggen, juist daarom
nog geenszins gelukkig Hagen in het doen van oogoperatiën;
maar dat, om dezelve gelukkig te verrigten , er daarenboven
een bijzondere aanleg, inzonderheid een zeer fcherp gezigt
en eene vaste hand , vereischt wordt, en dat deze natuur
aanleg door cone behendige oefening voor een' zeer-lijke
grooten trap van volmaking vatbaar is. Vandaar de in het
algemeen gelukkige uitkomst der oogoperatiën van n E W ENZEL, HUNTE[t, SCARPA, BEER, MENSERT, ANSi A u x en een aantal andere Oculisten ; vandaar , dat de

beroemdile Oogoperateurs juist hierom nog niet altijd de beste
Oogartfen zijn, en zelfs fommigen hunner de geneeskundige
behandeling der oogziekten op eene vrij empirifche wijze uit
omgekeerd, dat een niet zeer gefchikt Oog_-oefn,
operateur echter in vele gevallen een zeer bekwaam en voor
Oogarts zijn kan ; en dat neen hieromtrent inzonder--treflijk
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heid de zoo bekende Latijnfche fpreuk, fabricitndo fabri

Eirus, of de kunst wordt door oefening verkregen, ten volle
bewaarheid vindt. Zonderling is het intusfchen, en niet zeer
ítrookende met 's mans voorafgegane redekaveling, dat Dr.
VAN ON S E N O O R T, die in de Voorrede zoo zeer ijvert,
om dezen vaak afzonderlijk beoefenden tak der Heelkunst
tot het geheel terug te brengen , op bladz. 39 dezer Verhandeling, in eene noot, den wensch uit, dat er in ons Vaderland een tijdfchrift , uitfluitend aan de Chirurgie en Oogheelkunst gewijd, in het licht mogt verfchijnen; want, behalve
dat wij het meerder nut van zulk een afzonderlijk tijdfchríft
niet inzien, zoo is her uit den aard der zaak vrij klaar, dat
in allen gevalle het aanwezen van zoodanig een tijdfchrift
in ons Vaderland van geen' langen duur zonde wezen, en
het alleen a priori moeijelijk te bepalen zou zijn, welke der
twee hoofdoorzaken, gebrek namelijk aan belangrijke daadaken , of wel aan genoegzaam debiet, tot deszelfs fpoedig
verval wel het meest zoude bijdragen.
De Heer v A N ONS e N o OR T Relt voorts in deze Verban.
deling drie nieuwe methoden van Iridectom£e voor. i'. De
verplaatfing van de pupil door het harde oogvlies en de
acbterlie oogkamer, met inklemming van een gedeelte des
oogappelrands van het regenboogsvlies in de gemaakte wond,
door middel van eenvoudige werktuigen. 2°. De infnijding
of enkele verdeeling van den regenboog in eenig gedeelte
van deszeifs uitgelfrektheid, met inklemming van den buitenrand der verdeeling in de gemaakte wond, door middel van
een lancetvormig mesje; welke wijze door den Schrijver
met den naam van Iridectornencleifis beflempeld wordt. g°.
De uitneming van een gedeelte van liet regeriboogsvlies
door den harden oogrok en de achteruie oogkamer, of
wel door de voorfle , door middel van een eenvoudig inltrument, hetwelk zeer veel overeenkomst heeft met eene
breede lansvormige haarnaald, waarvan de tweesnijdende,
aan derzelver binnenvlakte getande bladen een tangetje vormen, en door derzelver bijzondere wijze van vereeniging
achterwaarts genoegzame veerkracht bezitten, om dezelve
van elkander te doen verwijderen of naderen, wanneer de
fchuiver, die aan deszelfs punten , aan de eenigzins opwaarts en van achteren naar voren fchuins afloopende kan
wordt teruggehaald of voortgeftuwd , en-ten,fijds
welke verwijding van het tangetje niet meer dan twee lijnen
snoet plaats hebben, hetwelk beantwoordt aan de breedte
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der bladen, zijnde het heft van hetzelve in lengte en breedte gelijk aan dat van eene flaarnaald, terwijl het mechanismus van den fchuiver zich bevindt aan het vooreinde in
een zilveren kokertje, en door een daaromgaand ringetje
in beweging gelleld wordt; van welk inftrument Plaat 2 ,
Fig. 1, een gefloten en van voren te zien afbeeldfel geeft,
terwijl Fig. 8 op dezelfde plaat hetzelve geopend en van
terzijde leert kennen; kunnende voorts dit instrument zoo
door de achteríle als door de voorde oogkamer aangewend
worden. Wijders heeft de verdienflelijke Schrijver de nuttig_
held en deugdelijkheid zijner eerile methode door negen bij
waarnemingen proefondervindelijk gehaald ; doch-gevod
het blijkt uit deze Verhandeling niet duidelijk, of Dr. VAN
ONS EN OOR T zijne twee andere methoden insgelijks reeds
op levenden beproefd heeft.
Ziedaar, geachte Lezer! den inhoud dezer voor de Oogheel.
kunst hoogstbelangrijke bijdrage zoo beknopt mogelijk medegedeeld, in welke inzonderheid Dr. VAN ONSENOORT met
daadzaken overtuigend bewezen heeft, dat men de verplaat.
fing van den oogappel door den harden oogrok, met inklem ming in denzelven, naar alle rigtingen kan in liet werk (lellen,
en dat zijne zamergefteide methode, om namelijk eene kunstpupil te vormen, door de infnijding met de inklemming te
verbinden, in fommige gevallen, waarin de Iridectomie niet
kan worden aangewend, nog Toms met een gewenscht gevolg, en met eene, zoo al niet geheele, ten minfle gedeeltelijke herftelling van het gezigtvermogen , kan in het werk
geleld worden; ja, wij aarzelen niet, het geneeskundig Publiek te verzekeren, dat deze methode, onzes oordeels,
verre boven de Iridodialyfis te verkiezen is, en men, dezelve
aanwendende, ongelijk veel minder gevaar loopt van iritis
en dergelijke toevallen te veroorzaken , dan indien men de
Iridodialy/is in het werk helt. Of intusfchen deze methode,
in gewone gevallen , in het algemeen , boven de lridectomie
vooral volgens de methode van onzen ervaren landgenoot Dr.
M EN s ER T in het werk geheld, verkiesbaar zij, is eene
vraag, welke Ree. niet gaarne bevestigend zou willen beantwoorden. Indachtig aan de gulden fpreuk: amicus Socrates,
awicus Plato, fed nnagis arnica vveritas, komt het hem, met
de ftriktile onpartijdigheid en ongekreukte waarheidsliefde
zullende bef isfen tusfchen cie betrekkelijke waarde dezer
twee nitvindinnen, welke de eene en de andere op del,
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vaderlandfchen bodem zijn voortgefproten , dus beide als Neder
landseb eigendom moeten befchouwd worden, onder verbetering voor, dat beide deze vermaarde Heelkundigen , de een
de Iridectochalyfts, en de ander de Iridecto,nie, uit een te ongunftig gezigtpunt befchouwen. Reeds te voren , Lette, oef
Jan. 1829, No. 1, bladz. i7, heeft hij aangetoond , dat de
door Dr. MEN SE R T aangehaalde ongunftige beoordeeling
van den beroemden Franfchen Heelkundige D U Y U Y T REN,
nopens de kunstbewerking, om tusichen de lippen der wonden van het horenvlies een gedeelte van den iris te bepalen,
op de methode van onzen in het vak der Heelkunst zoo verdien
landgenoot VA N o NS EN OOR T,de verplaatfing namelijk-fieljkn
der pupil met inklemming in den harden oogrok , geen f}eek
houden kan en door de ervaring wederlegd wordt; zijnde hij
thans in dit zijn gevoelen meer en meer verfierkt, daar Dr.
VAN ON SEN 0 0 R T in de voor ons liggende Verhandeling
door niet minder dan negen waarnemingen proefondervindelijk
bewezen heeft, dat men de Iridectoc^zalyfis in alle mogelijke rigtingen met een gewenscht gevolg kan in het werk (tellen , en dat
deze kunstbewerking, volgens zijne methode met de ver
aangewend , noch meer-eischtomzgdnexrit
vrees voor ernftige ontfiekingstoevallen oplevert, dan de eenvoudige Iridodialyfis, noch door de uitzakking van het regen
hinderlijke, foms moeijelijk te genezen-bogsvlietn
ziekte aanleiding geeft; zoodat Ree. door deze Verhandeling
en bijgevoegde waarnemingen thans ten volle overtuigd is,
dat in alle zoodanige gevallen, waarin de Iridectonnie, volgens
de verbeterde methode van Dr. MENS E R 'F, niet wel aan te
raden is, niet de Iridodialyfas, maar de kunstmatige verplant
roet de inklemming in het harde oogvlies-fingderpul,
van een gedeelte des oogappelrands van den regenboog, te
verkiezen is; doch dat men, in gewone gevallen, aan de
Iridectomie, volgens de manier van Dr. MEN SE R T beoefend ,
boven de Coreparelkyfis van Dr . VAN ONSENOORT de
voorkeur te geven hebbe , omdat dezelve veel minder aan
toevalligheden onderworpen is, aan veel minder gevaar voor
ernftige ontftekingnchtige toevallen is biootgeíleld, en men door
dezelve veel gepaster het doel, waartoe deze kunstbewerking
is uitgedacht, bereiken kan, dewijl men door de uitfinijding
van een rond ftukje uit het regenboogsvlies den oogappel op
eene bepaalde plaats herlIelt,en aan denzelven eenemeer met
de natuur o ereenkomende gedaante verfchaft•, en eindelijk
-

.
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omdat de tegen dezelve te berde gebragte bedenkingen of
in 't geheel geen íleek houden, of voor 't minst zeer overdreven zijn. Het is zoo , Dr. VAN 0 N SEN 0 O R T zegt, op
bladz. 26 dezer Verhandeling, dat men in allen gevalle door
de ondervinding weet, dat de vorm van den oogappel, welke
zich volgens zijne manier van kunstbewerking vooraf niet
wel bepalen laat, weinig of niet op het zien afdoet, en dat
zulks onder anderen door w A R D R o P bewezen is. Wij heb
dus dien Schrijver er op nagezien , en wel in zijn-ben
beroemd werk, Esfays on the morbid llnatomy of the human
Eye, Vol. II, London , r818. Chapt. XXI, handelende over
de veranderingen in den vorm des oogappels, bladz. 37 cot
42, een aantal voorbeelden aangehaald gevonden, waarin
de pupil, door toevallige omstandigheden, een' langwerpigen irregulieren vorm had aangenomen , maar vruchteloos naar een'ig argument ter ftaving van het door den Heer
V A N 0 N S EN 0 0 R T gezegde gezocht ; weshalve de Schrijver
hier blijkbaar twee zeer verfchillende denkbeelden verwart ;
die , namelijk , dat de natuurlijke ronde vorm van de pupil
toms veranderd kan worden , of wel door malconformatie
of eene ziekelijke aandoening veranderd wordt aangetroffen,
zonder dat zulks echter daarom het zien belet; en die,
dat de vorm van de pupil niets tot het zien zou afdoen:
liet eerfle denkbeeld is volkomen overeenkomflig met de
hieromtrent gedane waarnemingen, gelijk zulks door w A
DROP en anderen bewezen is; doch het laatfle behoort uit..
fluítend aan Dr. v A N ON S EN 0 OR T, en daarmede kunnen
wij ons zoo gaaf niet vereenigen, maar dellen integendeel
vast, dat het voor de deugdelijkheid van het zien wel het
meest doeltreffende zal zijn, om zoo veel mogelijk de natuur
na te volgen , en in alle gevallen , waarin het doenlijk is,
een' ronden oogappel te maken.
De tweede tegenwerping, door Dr. VAN 0NSEN 0 O R T tegen de vorming eens kuníligen oogappels door de verdeeling
der cornea aangevoerd, zijn de jammerlijke gevolgen van deze
operatie , volgens s C AR P A , uit hoofde der aanmerkelijke uit
welke men aan de infnijding van het doorfchij--getlrkhid,
rend horenvlies hier geven moet , in verhouding tot deszelfs
omtrek. Edoch vooreerst verliest deze tegenwerping bij de
nadere inzage van het werk zelve al zijne kracht , daar het
alsdan overtuigend blijkt, dat de beroemde S CA R P A hier alleen bedoelt het zeer gering getal van die gevallen der toe-
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fluiting van den oogappel , welke hij als een gevolg van de
operatie van den cataract door extractie of depresjie gezien
en behandeld heeft, en waarin hij betuigt, nooit te hebben
kunnen befluiten om de cornea te openen , ten einde met de
fchaar eene perpendiculaire fnede in den iris te vormen, wel
bekend met de zware en menigvuldige toevallen, die het openen
van het horenvlies in reeds aangedane oogen vergezellen, namelijk eene flerke inwendige oogontlteking, kramp, en eene
ziekelijke vermeerderde gevoeligheid van het gezigt (Traite
pratique des maladies des yeux , Tom. II. p. 139, fee. edit.
Paris, 58o7); zoodat het gevoelen van dien beroemden Heelkundige te dezen opzigte geenszins op praktifche, maar op
louter theoretifche gronden rust. Ten andere is liet hier door
den Schrijver te berde gebragte argument van zoodanigen
aard, dat hetzelve, te veel bewijzende, volfirekt niets bewijst. Immers is hier geenszins de qua:stie omtrent de jammerlijke gevolgen , welke de te groote doorfnijding van het
doorfchijnend horenvlies naar zich fleept; deze beamen wij ten
volle ; maar de cardo rei is hier, of in de Iridectomie, volgens de methode van Dr. M ENS ER. T in het werk geheld ,
de infiiijding van het doorfchijnend horenvlies in verhouding
tot deszelfs omtrek te uitgeflrekt is, en of er in deze gevallen
gegronde vrees voor dergelijke jammerlijke gevolgen befaat;
dit laatfie nu ontkennen wij flellig, gelijk hetzelve door de
ondervinding volkomen wordt gelogenfiraft, welke ons proef
leeraars, dat de Iridectomie geene zoodanige ge--onderviljk
volgen te wege brengt, en zelfs dat bij vele patiënten, door
Dr. MEN SER x per extractie geopereerd , het na verloop van
tijd vaak uiterst moeijelijk, ja foms onmogelijk is, de gecicatrifeerde plaats in het doorfchijnend korenvlies te kunnen
aanwijzen.
De derde, door den Heer VAN 0NSENO0RT, tegen de
Iridectomie geopperde bedenking, dat men tot hiertoe maar
zeldzaam heeft mogen slagen, om in ééns, of met ééne fnede , een geheel rond fluk uit dit vlies weg te nemen, is insgelijks van dien aard, dat zij, wel verre van de waarde der
door M E N S E R T uitgedachte methode eenigermate te verminderen, integendeel ten fterkfte voor dezelve pleit; dewijl
hierin juist de eigenlijke waarde der uitvinding van Dr. m E NSERT gelegen is, dat hij proefondervindelijk geltaafd heeft,
dat deze kunstbewerking, naar zijne methode in 't werk gefield, met een volkomen gevolg is bekroond geworden, en
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dat de doorfnijding van het doorfchijnend horenvlies, naar
zijne manier met de vereischte voorzigtigheid en behendigheid verrigt , doorgaans geen van de door s CA R P A zoo
zeer gevreesde onheilen naar zich íleept, maar gewoonlijk
zeer goed geneest.
Eindelijk, offchoon wij van harte wenfchen, dat de deug
VAN ONSENOORT uitgevonden-delijkhvantorD.
inflrument door nadere welgeflaagde waarnemingen in corpore
rii'o ten volle moge bevestigd worden , zoo levert, onzes
oordeels , noch de befchrijving van hetzelve, noch de befchouwing van deszelfs afbeelding genoegzamen grond op, om
dit inftrument van Dr. VAN ONS EN OOR T, hetwelk uit een'
fnijdenden fehuiver, of uit een lancetvormig hol en bol
mesje, benevens een tangetje, waarvan het boventle blad
korter dan het onder(te is, betlaat, en welk mesje en tangetje bewegelijk zijn , en aldus door een zeer geoefend kunstgenoot moeten aangewend worden, te kunnen vergelijken
met, veel min den voorrang toe te kennen boven de veel
eenvoudiger en veel zekerder dubbele fchaar van Dr. MENS ER T.
Zelfs wil Ree, niet ontveinzen , dat het hem eenigzins
moeijelijk valt te begrijpen, hoe er met het voorgeflelde inftrument een regelmatig (tukje uit den iris zou kunnen moor den uitgefneden ; zoodat , zoo lang de Schrijver niet alleen
door nadere proefnemingen de bruikbaarheid en deugdelijkheid van dit zijn infIrument zal geftaafd hebben , maar ook
ons daarenboven medegedeeld heeft, hoe vele proeven er
door hein genomen zijn , om zulk eene uitkomst te verkrijgen, wij voor ons niet aarzelen, om in het algemeen, of in
gewone gevallen , aan de Iridectornie , volgens de manier van
Dr. M ENS ER T, de voorkeur toe te kennen.
Verre zij het intusfchen van ons , door de in het midden
gebragte bedenkingen, de waarde dezer Verhandeling, of de
geneeskundige verdien ('ten van onzen, in zijn vak te regt beroemden, kunstgenoot, Dr. VAN ON SE N O O R T, flechts eenigermate te willen verkleinen. Integendeel is ons deze op
den vaderlandfchen bodem geteelde hoogstgewigtige bijdrage
ter volmaking der Oogheelkunst uiterst welkom, en dezelve
fluit zich als 't ware aan de Verhandeling van Dr. MENSERT aan, ja helpt daar, waar deze methode niet meer hulp
verfchaffen kan. Immers, offchoon wij in het algemeen de
eene methode verre boven de andere verkiezen, zoo kunnen
wij echter niet nalaten aan te merken, dat alle de uitgevon-
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dene methoden meer of min beproefd en beoefend zijn, en
dat allen, de eene meer, de andere min , guntlige uitkomen hebben opgeleverd; en geen wonder, variis modis bene
fit. Dit is vooral waar met betrekking tot de oogziekten.
Men herinnere zich slechts, dat ter zelfder tijd, dat de beroemde s CAR PA de uitneming van den cataract voor de
nederdrukking verwisfelde , de niet minder verdienftelijke
Oostenrijkfche Oogarts BEER de eerl{e boven de laatfle
verkoos, en dat zij dus beiden ter goeder trouwe een' tegen
weg infloegen; en men zal met ons moeten inflemmen ,-geftldn
quod medicorum disfen/us medicine est perfectio , en het met
den Schrijver volkomen eens zijn , dat geene methode bij
uitfluiting, met verdringing der andere beflaande , alleen be.
hoort te worden aangewend , en dat men het toppunt der
kunst te 'zeer genaderd is, dan dat men de voorkeur van
eene eenige methode voor alle voorkomende of beflaande gevallen zou kunnen dulden, maar dat deze laatfte de wijzigingen der eerfle, welke de omf}andigheden vorderen, moeten bepalen.
Ree, eindigt deze recenfie met den verdienllelijken Schrij.
ver, in naam van het geneeskundig Publiek, zijnen hartelijken dank te betuigen voor deze voortreffelijke bijdrage ter
volmaking der Oogheelkunst. Hij verzekert Dr. VAN O N S E NO O R T , deszelfs aangekondigd werk over de Oogziekten met
de vurigtle belangftelling te gemoet te zien , en neemt voorts
deze gelegenheid waar, om hem, inzonderheid in het belang
der kweekelingen in de Heelkunst , dringend te verzoeken,
beide zijne Operative en Geneeskundige Heelkunst , van welke twee werken het vervolg reeds federt lang door het geneeskundig Publiek met het uiterst verlangen is te gemoet
gezien , zoo fpoedig doenlijk verder af te werken , en op die
wijze zijne zoo wèl begonnen taak ten algemeenen nutte te
voltooijen.

Schoonheden uit de Zede -, Natuur- en Aardrjkskunde, ver
nagelatene Schriften, meest herhandelingen, van-vatinde
den Heer HENDRIK PAUL KRETSCHMER, in leven
Leeraar in de Wis -, Natuur- en Aardrijkskunde te Zutphen , Voorzitter van het aldaar gevestigd Departement der
Maatfchapp : Tot Nut van 't Algemeen, enz. Verzameld
en in orde gebragt door J A N P R 0V I L Y, openbaar Onder.
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Wijzer en Kostfchoolhouder te Moerdijk. Te Breda, bij Broefe en Comp. 18e9. In gr. 8ro. XX, 276 bl. f 2 -6o.

B

ij Ree. kwam wel eens de bedenking op, of en wanneer
men rekenen mag, vrijheid te hebben, om gefchriften van
een' ander , welke niet voor de pers beflemd zijn , na diens
dood uit te geven. Er kunnen redenen zijn , welke het fchijnen te billijken. Of dit nu hier het geval zij , zonde nog in
twijfel getrokken mogen worden. Hetgene wordt aangeboden, is meerendeels in het openbaar uitgefproken•, en alzoo
door den fchrijver ten algemeenen nutte zijner medemenfchen
bellemd; maar niet alles , wat den hoorder op eene aangename of nuttige wijze bezig houdt, kan den lezer hetzelfde
genoegen verfehaffen. Wanneer de fpreker in eenen kring
van vrienden en bekenden optreedt , werken dikwerf verfcheidene omflandigheden mede , om belangftelling te wekken ,
terwijl het gebrekkige minder wordt opgemerkt , of althans
gereedelijk verfchooning vindt. Welligt ware het beter geweest , dat de verzamelaar althans iets minder uit de nagelatene papieren van den Heer K R e T Sc H M E It ter perfe had ge.
geven. Daar wordt dageU?ks, in onderfcheidene maatfchappijen en gezelfchappen , zoo veel verhandeld en gefproken ,
dat niet alles in druk verfchijnen moet, wanneer het Rechts
middelmatig is , of weinig daar boven zich verheft. liet Zut.
phensch Departement, waarvan K R E T SC H M ER, blijkens
den langen titel des boeks , Voorzitter was , had eerst ooit
het voornemen , om van diens werk uit ti e geven ; dan , de
overweging, dus luidt het voorberigt , dat de Heer K RE T S C HME R zijne verhandelingen niet gemaakt heeft, om in druk
uitgegeven te worden , en dat al zone jlukken, vooral de vroeger door hem gefehrevene , met betrekking tot het jpraakkun.
Jlige gedeelte, hier en daar veel te wen/chen overig lieten , heeft
het Departement van dit voornemen doen afzien. En dit werk
nu , zegt de verzamelaar , heb ik durven opvatten. Hij had ,
namelijk, van den behuwdbroeder des fchrijvers het verlangen vernomen , ons die (lukken in druk te bezitten. Hij verzekert verder, niet blindelings aan het werk gegaan te zijn,
maar dat hij door herhaald lezen of over
der verhars.
delingen in den geest van des Heeren K RE T S C H M E R's wijze
van denken en fchrjven is trachten (heeft getracht) in te dringen , en eerst daarna met het in orde brengen derzelve lang
voortgegaan. Ik beken echter , voegt hij er nog bij forn--zamis
BOEKBESCH. 1829. NO. II.
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wijlen konde ik niet dan bezwaarlijk den fchrjver volgen, en
zone kernachtige uitdrukkingen zoo verftaan , als zij verflaan
moeten worden. Wij ontvangen'dus de flukken niet zoodanig,
als die uit de pen des fchrijvers zijn gevloeid. Ten gevolge
van haast bij het optellen was wel eens de zinfcheiding geheel
en al verwaarloosd. Doch de verzamelaar heeft zich wel veel
denken en vergelijken willen getroosten , om geene geheel nieuwe volzinnen te maken, hetwelk hij voorgenomen had te vermijden. Alwaarom hij dan ook de toegevendheid van beoordeelaren inroept, dat hij deze op/lellen niet beter konde doen voor
den dag komen.
Zoodanig voorberigt fchijnt het werk niet zeer aan te be.
velen; nogtans is hetzelve van dien aard, dat het aan menig
lezer wel genoegen, en eenig nut ook, kan verfchaffen. Op
de voorrede des verzamelaars volgt een Levensberigt van
K R E T S C H M E R, en eene Rot vklagt over zijnen vroegen
dood ; voorts van den fchrijver zelven , I en II. Overdenkingen in eenzame uren van laden. Onder dit opfchrift worden
dertien kleine flukjes, als zoo vele overdenkingen in even
zoo vele uren , gegeven. Dezelve behelzen menige goede
gedachte; maar het geheel wilde toch aan Ree. niet regt
bevallen. Bezwaarlijk kan men oordeelen over de aandoeningen van een' ander, die in lijden is — het gevoel ondergaat
velerlei wijzigingen , en openbaart zich met veel verfcheiden
held; in overdenkingen , die men uitgeeft, ten nutte van natuurgenooten , zou Ree. meer kalmte , gelatenheid en zachten
ootmoed verlangen. Te veel fchijnt hier de hartstogt te fpre.
ken — de fliji is wel eens te 'gekunlleld , te bloemrijk, te
veel opgelierd met gezochte beelden. Beter zou verhevene
eenvoudigheid pasfen , die het harte treft en roert. De fchrijver had gelukkiger in de keuze der woorden kunnen zijn.
Uit verfcheidene , onder het lezen aangeftipte , plaatfen worde Hechts eene enkele hier medegedeeld : „ Dat het woord
Graf den verflokten booswicht doe Gdderen , — mij is hij ,
„ (wie ?) een melodieuze toon, die niet eene harmonifche
flemming mijne ie hoog gefpannene zenuwen aandoet! Wat
„ zoude ik zijn, wanneer ik, zonder door u gelouterd (?),
„ de zalen der eeuwigheid betrad? Aan dit bouwvallige lig„ chaam gebonden, zonde ik langs den grond kruipen; mijne
„ aardfche oogen zouden niets zien, door te veel te zien;
„ de toonen der Hemelkoren zouden als duizendvoudige don„ fiers mij ' in de ooren brullen." Doch welligt zou de Heer
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R IETSCHMR zelf nooit tot de uitgave dezer overdenkingen befloten, of althans, bij nadere inzage, deze en gene
min gepaste uitdrukking veranderd hebben. Op bi. 27 wordt
gezegd, maar niet bewezen, dat de rede ons de onfterfelijkheid leert, al had de Heiland ons niet ingelicht in de geheimen der eeuwigheid. Het zoo dikwerf gebruikte beeld van de
rups heeft, wèl befchouwd, weinig te beteekenen: na de
gedaanteverwisfeling leeft dezelve, als vlinder, niet lang. Tot
de uitdrukkingen , welke ligt misduid en voor zekere menfchen dus gevaarlijk zouden kunnen worden , behoort bi. 38
„ Slechts den (de) wil, om goed te doen, en mijne zonden
„ zijn mij vergeven! Jezus roept mij. In de ure des doods
„ leg ik mijne zonden aan zijne voeten neder, en — zij zijn
„ niet meer." Zoo ook bi. 65: „ Was de moordenaar aan
„ het kruis dan . een heilige? En al waren mijne overtredin„ gen nog zoo menigvuldig, zonde het lijden der Godheid
„ zelve (? ? ?) deze fchuld , hoe zwaar dan ook, niet kunnen
„ voldoen ? Ja, ook ik kom tot U, o Jezus! offchoon be„ laden met den last der zonde! Aan uwe voeten leg ik
dezelve (den last) neder, en fluit gerust mijne pogen, om
in de eeuwigheid te ontwaken !" De man , die dit fchreef,
was eens twijfelaar en ongeloovige: hoe na grenzen zekere
uiterflen aan elkander !
Nu volgen verhandelingen of voorlezingen , waarop minder
is aan te merken. De meesten althans zullen met genoegen
gelezen worden , al is het ook , dat men hier niet vindt , dan hetgene reeds meermalen werd gezegd. Het opfchrift der eerfte,
onder III , is: De mensch is beftemd, om op alle plaatjen van
den aardbol te kunnen leven. — In IV wordt betoogd, dat de
mensch de wederwaardigheden dezes levens met geduld moet weten te verdragen. Den ingew ijden in de fchool (?) der tegen
en alien, die door het gewigt der wederwaardigheden-fpoedn,
nedergedrukt worden., roept• de fpreker toe, om bij Benen hel
avond hunne woning te verlaten en den hemel aan te-dern
garen , dewijl ddár,, aan de gewelven des uitfpanfels , de Voor
zachten , eenen ze--zienghd,mtfcrelan,
keren, eenen goddeljiken troost voor hen fchreef. En waarin
beflaat dan deze troost? „ Ziet, hoe ejáár werelden, dui„ zend en duizenden, maar grooter, dan de onze, even als
deze, om de gemeenfchappelijke bron des lichts draaijen!
In verbazend groote kringen wentelen zij daarhenen, die
„ ontzettende gevaarten, en keeren op vast bepaalde tijden
L12
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„ terug. --° Menfchen , bewoners dezer aarde! zoudt gij kia,, gen, zoudt gij morren? Voor den Sirius is onze zon nog
„ eene lichtende flip aan den hemel ; maar nog verder naar
de Capella is zij reeds onzigtbaar, terwijl de bewoner van
„ Uranus welligt het beflaan onzer aarde reeds als onmogelijk
„ helt..... Klein , verbazend klein, worden bij deze denk...
„ beelden al onze handelingen , al onze lotgevallen , al onze
„ wederwaardigheden ; ja , zelfs de waarde van ons aanzijn
„ verliest zich in het grenzenloos geheel. En wij zijn onte.
„ vreden, wanneer toevallen, welke iederen oogenblik kun
onze rust, eene voor ons zelven na--„nevrk(?),
„ deelige rust , (toren? — Alle wederwaardigheden dezer
„ aarde zijn niets ! ....: Welligt zullen deze troostgronden,
van de ilerrekunde ontleend, niet even krachtig voor eiken
lijder bevonden worden. Na den zoo hoog geflemden aanhef
zonde men hier wat meer verwacht hebben. — Over den
(nellen voortgang van kunflen en wetenfchappen worden , V ,
eenige niet onbelangrijke aanmerkingen medegedeeld. Of
wel alle hoorders of lezers zullen vatten , wat de fpreker, bi.
52o, door den toejtand der Elizeërs verflaan wil hebben, zou
men in twijfel mogen trekken. — Openlijke Vergadering van
den Eden Januaráj 1819 is het opfchrift van VI, waarin de
volgende Rukken voorkomen : i. Aanfpraak bij het openen
der Vergadering. 2. Verhandeling over de vraag: waarin behaan de zwarigheden , die een eerstbeginnende beoefenaar
der wiskunde ontmoet, en welke zijn de hulpmiddelen om
dezelve uit den weg te ruimen ? 3. Aanfpraak aan den Heer
ST o R x, Med. Doctor te Zutphen, bij het uitreiken van
eerpenningen aan zijn Wel Ed. 4. Aanfpraak bij het flui
ten der Vergadering. Hoe goed alles is, wat onder r , 3 en
4 gezegd wordt, voor den lezer, die met de omítandigheden
niet bekend is, heeft het minder waarde. — De Voorlezing
over de eenheid van het nieuwe flelfel van Maten erf Gewigten,
VII, behelst eene korte opgave der gefchiedenis van het
zoeken eener vaste en onveranderlijke grondmaat. —De Eclip-

fen , uit een Pierre-, natuur- en zedekundig oogpunt befchouwd,
maken den inhoud van VIII uit. Een luimig opflel, dat zeker bij de mondelijke voordragt wel voldaan zal hebben , en
ook nu nog den lezer op eene niet onaangename wijze kan
bezig houden, offchoon het blijken van overhaasting draagt,
en welligt meer uitgewerkt zou zijn , had de maker meer tijd
daaraan kunnen befleden, of hetzelve door den druk gemeen
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willen maken. -- IX. Korte Redevoeg i.-gen , ter gelegen;zeid
an twee ver fclsillende priisuitdeelirrgen aart de leerlingen der
Teekenfchool van het Departement Tot Nut van 't Algemeen,
de laat/fe gehouden den 5 :Tlaart 18e2. Zoodanige aanfpraken
mogen waarde voor het oogenblik hebben , men moest dezelve niet laten drukken. — X. Verhandeling over de noodzakelijkheid der tegenfpoeden in dit leven. Een dikwerf behandeld ,
maar nog altijd belangrijk onderwerp , dat van onderfcheidene
kanten befchouwd kan worden. Dat de fleller, door tit'intig
jaren vol laden, een regt verkregen heeft, on van de
werking der (marten te (preken, zal wel niemand in twijfel
willen trekken. De inhoud komt hierop neder, dat fmart,
daar het genoegen niet in Raat is om zocdanigen prikkel
daar te hellen , den mensch tot werkzaamheid moet opwekken en bij voortduring aanfporen ; terwijl tegenfpoeden de ken
teekenen (?) zijn , die het on geil oh zijnen weg geleld heeft
en aangemerkt mogen worden als de bakenen (baken) die hem
tot den terugkeer aanmanen , wanneer hij in gevaar is om af
te wijken. Van zoodanigen lijder had men iets meer en iets
beters over het nut des tegenfpoeds mogen verwachten. —
Xl. Befchouwing van den Sterrenhemel. Een welgefleld ]tuk,
dat men met genoegen leest. Bij herhaling haat hier para
hoek; het kunstwoord is parallzxis. — XII. Korte-lactifhe
Redevoering op den laattien avond eens jaa3-s. ja . wel kort
is deze gelegenheidsrede. Als men de ingevlochtere versjes
afzondert, belaat dezelve naauwelijks vijf bladzijden, en
kan dus niet veel behelzen, dat bijzonder merkwaardig is, of
niet meermalen bij dergelijke wisfeling werd aangemerkt.
Uit het Levensberigt blijkt , dat de Beer KR E T s e x MI ER
een werkzaam en verdienuielijk man was. De verzamelaar,
die uit de nagelatene papieren nog meer wil in het licht geven, zij voorz-igtiger in de keuze, en late niet drukken, wat
voor het algemeen van weinig belang is, of de befchavende
hand nog noodig had, en zeker door den maker zelven zoo
niet aangeboden zou zijn. Weinige hukken uit den grooten
voorraad hadden dan welligt aan het Loffelijk oogmerk voldaan. Taalfouten, welke zijn ingeflopen, zullen, ook zonder opzettelijke aanwijzing, door den onderwijzer der jeugd
zelven, die de uitgave bezorgde, wel opgemerkt worden.
Hier en daar zou op de keuze der woorden nog al iets aan
te merken zijn, b v. bl. i5o. enge werkingscirkel — waarom
niet liever het gewone werkkring ? Op de volgende bladzijde
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vindt men deze min gepaste uitdrukking: „ De duister
nis in de toekomst was voor den mensch altijd terugfchrik--„
„ kende; een blik op dezelve vormt den geest tot ongefpan„ nenheid." Waartoe ook op den titel: hoorzitter van het

aldaar gevestigd Departement der Maatfchappij : Tot Nut van
't Algemeen, enz..2 Was misfehien K R ETS C H ME R ook Lid
der Maatfchappij van Weldadigheid, en van die tot zedeljke
verbetering der Gevangenen, van Bijbel- of Zendelinggenootfchap P Maar, Heer P R o V Is. y! met zoodanig iets pronkt
men immers niet op het uithangbord.

Gedichten Van L. VAN D E N B R 0E K. Te Rotterdam, bij de
Wed. J. Allart. 1828. In gr. 8vo. 216 Bladz. fa - 50.

I

n dezen lijvigen bundel van eenen jeugdigen Dichter, die
zich, blijkens zijne Voorrede, nog geenszins op den top des
zangbergs waant, maar het gevoelt, dat hij goeden raad en
teregtwijzing noodig heeft, vertoont zich op iedere bladzijde
een voortreffelijke aanleg voor de beoefening der edellle
kunst. De Muze heeft hem ontegenzeggelijk de gave der
poëzij verleend; en zoo hij dezelve met eene diepere kennis
onzer taal , maar vooral ook met eene vlijtige fludie der
eerfle meesters in het vak en eene onverbiddelijke zelfbeoordeeling, die eerst na herhaalde omwerking voldaan is , weet
te verbinden, dan durven wij hem den lauwer van Apollo
gerustelijk beloven. Zijne gebreken vloeijen niet uit armoede
aan beelden en • dichterlijke uitdrukkingen, maar veeleer uit
te groote weelderigheid in dezelve voort; hij vat zijne onderwerpen flout genoeg , ja dikwijls zelfs te hoogdravend ,
op; maar mist die geleidelijke orde, dat geheim der zamen
overgangen, die helderheid en klaar.-fchakelingdor t
heid van het geheel en der bijzondere deden, welke vereenigd die harmonifche zamenflemming vormen, die wij met
den naam van dichterlijke eenheid beftempelen-, het hoofd
wel als het moeijelijkfte gedeelte der kunst -veri,schtzo
en Hechts door onafgebrokene en bedaarde beoefening der
beste modellen te verkrijgen.
Nergens ziet men de gegrondheid dezer oordeelvelling meer
bevestigd, dan in de beide flukken van langeren adem, welke
deze verzameling openen, en tot onderwerpen hebben Philips
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van Marnix en Nederlands Koophandel. Gelijk het toeval ze
den Dichter aanbood, zijn de denkbeelden hier door elkander
gefineten, en niet het eene uit het andere geleidelijk ontwikkeld; dikwijls vindt men hier kostbare paarlen , maar zij
zijn door geen onmerkbaar fnoer aan elkander geregen. Een
treurig , maar noodzakelijk gevolg hiervan is , dat de Dichter
tegen wil en dank dikwijls tot reeds eenmaal aangeduide
denkbeelden terugkeert, en reeds eenmaal gebezigde uitdrukkingen bijna woordelijk herhaalt. Men telle eens , hoe dikwijls in het Lofdicht op Marnix een nacht Nederland bedekt, en de zon hetzelve weder komt beftralen , en hoe veel
vergelijking met leeuwen is aangebragt. In Neder-vuldige
Koophandel, daarentegen, zijn de telkens wederkeerende-lands
denkbeelden het hechten van een' fleen aan eene kroon, en
het koopen van goud voor zweet; bij voorb. :
BI. 23. 't Was ook uw taak een fleen aan Neérlands kroon
te hechten.
27. Door fonklend keurgetleent te hechten aan de (tan gen (?) (der kroonen.)
— Hecht, mijn gezanten! hecht een fleen aan Neêrlands
kroon.
— Dat land . . . . . . . . . . . . .
Praalt met fmaragdenglans aan de eerkroon van Euroop.
29. Dat was een fleen te min aan de eedle fcheppingskroon.
30. De fchoonfle diamant werd aan uw kroon gehecht.
37. Gij zijt een eedle (leen aan Neêrlands gloriekroon.
— De fchoonfte diamant zal tintlen aan uw kroon,
40.
De fchooníle keurtteen opgedolven ,
Die aan den diadeem van Neérlands fchedel (!) blonk.
Dus negenmalen in hetzelfde dichtfluk! Waarlijk, voor de
weelderige verkwisting van dichterlijke vergelijkingen en uit
welke men overal aantreft, ruilden wij gaarne-drukinge,
eenigen meerderen rijkdom aan waarlijk nieuwe of treffende
denkbeelden; en VAN DEN BROEK zal wèl doen van te
trachten om dien te verzamelen, Ook op verfcheidene andere
plaatfen heeft hij het ongeluk van geheele coupletten van
zichzelven uit te fchrijven. Zoo is b. v. de heerlijke fehildering, op bl..87:
De dood, op wreeden roof gevat,
Hukt zich in 't fchuimend bruifchend nat,
Dat over dijk en dammen fpat,
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En fleekt zijne armen uit de baren,
En ftrekt zijne ijzren klaauwen uit,
En fleurt den aangegrepen buit
In 's afgronds opgefperde kaken.
dikwijls letterlijk overgenomen op bl. rog, waar zij daarenboven in de gedachteverbinding zeer Hecht te pas komt.
Beef, verwaande fcerveling!
Dat hij, hukkende in de golven,
D' ijzren klaauw naar o Pers Ilrekt
Die, door zwalpend nat bedekt,
Overgraven , overdolven,
Stervend worftlen naar den grond; . . . .
Sterveling! de dood gaat rond!
Nog een flaaltje:
Al dreigt een tastbre duisternis,
Die 't ruim der toekomst houdt verborgen;
God, die de God der Lichten is,
Zal als een teeder Vader zorgen. (BI. 94.)
Al dwarrelt voor onze oogera
Een tastbre duisternis ,
Hij zetelt in den hoogen,
Die God der Lichten is. (BI.

122.)

Meerdere plaatfen konden wij aanwijzen ; doch dit zij genoeg ter waarfchuwing voor een gebrek , dat men niet genoeg vermijden kan , daar men zich zoo ligt aan hetzelve
overgeeft, en daardoor de welverdiende blaam van armoede
aan denkbeelden op zich laadt.
Van eenen anderen aard is Bene tweede hoofdzonde, aan
welke v A N DEN B ROE K zich fchuldig maakt, die namelijk
van met hoogklimkende woorden dikwijls niets anders dan
volflagen onzin te zeggen ; eene klip , op welke jonge Dichters met eene vurige verbeeldingskracht te vaak fchipbreuk
lijden; zoodat men bijna zoude gelooven, dat zij zich meer
naar SWANENP,URG dan naar HOOFT en VONDEL vorm den. Men leze b. v., in den aanhef van het gedicht op
Marnix, het grootfte gedeelte der ede en 3de bladz. van
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Die vloekbre geest des kwaads, zijn helsch verblijf ontweken,
Omzweefde gansch Europe en liet zijn fporen(leken (!!)
De fporen, rood van bloed, door vlammen droog gelekt.
tot :
En deed zijn heerfchappij nog vele slaven knielen,
Een fprank van 't Godlijk vuur ontgloeide duizend zielen,
en beproeve het, om de verfcheidenaardigfle overdragtelijke
fpreekwijzen , welke zich daar verdringen, niet elkander in
overeenftemming en op het eenig onderwerp, dat den Dichter voor den geest zweefde , terug te brengen , en men zal ,
na vele vergeeffche moeite, onwillekeurig gedwongen worden, om hem zijne eigene daar gebezigde woorden eenigzins
veranderd na te zeggen
En de uitgefpatte vonk
Doet ons den chaos zien, waarin 't gedicht verzonk. (BL 3,)
Ook de Handel, fchoon minder met dit gebrek befmet, is
daarvan niet vrij. Men bezie eens naauwkeurig deze toefpraak aan Nederland, bl. 30:
Wat maatlooze Oceaan ook de aarde in deelen fneed,
Toch was hij dienstbaar, waar ge uw wetten gelden deeds.
Gij baandet u een fpoor door Noord- en Zuidergolven,
Door bank en klip bepaald, in eeuwig ijs bedolven.
Zoo toonde zich de zon: zoo brak hij glansrijk aan,
De dageraad uws roems die heerlijk op moest gaan;
Wiens onverdraagbre glans, ten middag eens geklommen,
Met achtbre majesteit Euroop zou doen verftommen.
Gij fpreiddet heinde en ver uw grootheid over de aard
Gij , een onmerkbre vlek op 's werelds groote kaart ,
Welks helle gloed verrukt en ieder ftraalt in de ougen;
Gelijk een nevelvlek aan breede flarrenbogen,
Uit zonnen zaamgefteld, waarvoor men de oogen fluit,
Zoo fpreiddet gij uw glans op heel Europa uit.
, .

Behalve eene dubbele herhaling en een paar noodelooze halve
ilopregels, om van dat fnijden der aarde als van een' appel
niet te gewagen , vindt men hier eenen baren onzin omtrent
de nevelvlekken. Waarlijk , derzelver licht is zoo flaauw,,
dat men ze naauwelijks aan den hemel ontdekken kan; en
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hier firalen zij zoo fel, dat men er de oogen voor fluiten
moet. Men bedenke zich toch eerst, of de vergelijkingen
wel pasfen , vóór dat men ze nederfchrijft.
Doch er is nog zoo veel in dezen dikken en vrij zuinig
gedrukten bundel , dat wij van deze beide uitgebreidere gedichten moeten afflappen , om eenige plaats voor de vermelding van het overige open te houden. Onder het afzonderlijke opfchrift : Proeven van Oosterfiche Poëzij, ontvangen wij
eenige kleine Rukjes, in welke wij gaarne erkennen, dat eene
warmere tint heerscht, dan anders in onze letterkunde ge
maar derzelver trant is echter te verfchillend-wonlijks;
van de Route en gloeijende dichtfoort der Oosterlingen, dan
dat deze benaming zeer gepast zoude zijn. Over liet algemeen zijn deze versjes lief en bevallig; doch vooral in het
eerfle, Middernacht getiteld , mist men al weder helderheid
en klaarheid, en na hetzelve gelezen te hebben, vraagt men
zich te vergeefs af, wat de Dichter eigenlijk met hetzelve
bedoeld hebbe.
Voor de Lyrifche poëzij heeft VAN DEN BROEK, gelijk
allen, die meer vuur en verbeeldingskracht dan wel poëtifche
befchaving en fludie bezitten, misfchien den besten aanleg.
De Natuur, een fink van langeren adem, bevat heerlijke befchrijvingen en foute beelden , en heeft eenen rijkdom van
gloeijende en dichterlijke uitdrukking, welke ons dikwijls onwillekeurig mede(leepr. Wij juichen den jongeling toe, die
ons zóó de Lente fchildert:
Wie heft daar 't hoofd vol blonde haren
Bekranst met bloemen , naar omhoog?
Lieftallig plooit de wenkbraauwboog
Zich over 't jeugdig fonklend oog;
Zoo rijst zij godlijk uit de baren.
Triomf, triomf! het feestuur naakt,
De fchepping juicht, de Lente ontwaakt!
Haar blanke borst, verfierd met rozen ,
Ontzwelt de wrongen van granaat
En rijst en daalt; haar wangen blozen
Zoo fchoon gelijk de dageraad.
,

Doch wij moeten tevens betuigen, dat wij hier al weder een
aantal overtollige coupletten vonden , welke door de herhalingen , die zij bevatten, eene zekere fleperigheid veroorzaken , het tegenovergelielde van den houten en Indien gang ,

GEDICHTEN.

507

die het eigenaardige is dezer dichtfoort. Ook helderheid en
klaarheid ontbreken, en dikwijls worden de fchoonfte pasfages
door een aangehangen lap ontfierd, die ons geheel in de war
brengt. Het ade en 3de couplet van dezen Lierzang aan de
Natuur firekken ten bewijze:
Ja duizend, duizend offers rooken
In uw gebied, zoo grensloos groot;
Rol mij ook uw geheimen bloot!
Dan zing ik hukkende in uw fchoot,
En door uw eigen gloed onttoken.
Dan zweeft mijn geest verrukt omhoog,
Al duizelt mij 't verbijsterd oog
Voor 't fchittren van uw heldre ftralen ;
Toon mij de wondren, die gij fchiep,
En mogen ze aan uw fchedel pralen ,
Dan duik ik paarlen uit het diep.
Wij zouden reeds op het eerfte gedeelte van deze flrofe ver
aanmerkingen kunnen maken , maar bepalen ons-fcheidn
flechts tot het hot, dat niets dan onzin is. Als de Natuur
zoo beleefd is van aan den Dichter de wonderen te toonen ,
die zij fchiep, en ze hem ten gevalle op of om het hoofd
plaatfie , waarom wil hij dan terftond , zonder eenige voor
maar eensklaps naar den bodem der zee en er-beridng,zo
paarlen gaan duiken ? Het is ons te hoog , of liever te diep.
Verder:
Maar neen, dit kan uw kroon niet tooijen,
Dat merk van majesteit en magt! —
Mogt ook de fchoonheid van den nacht,
Vereend met de ongekende pracht
Des daags, zich tot een fluijer plooijen,
En floot zij om uw lenden digt,
Befprenkeld met een flroom van licht
Wat zou die fchoonheid, wat die luister?
Gij zijt de moeder van dat fchoon,
Geen firook van licht of ftraalloos duister
Strekt u ten aangeërfden kroon.
Deze befchrijving, dit beeld is nieuw en hoogdichterlijk, wij
erkennen het; doch bij dit alles is het ons vrij duister, wat
de Dichter eigenlijk bedoelde. Eene kroon heeft de Natuur,
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dit blijkt uit den eerhen regel ; paarlen mogen er niet aan ,
dit is desgelijks gezegd; nu wordt er een fluijer befchreven,
zoo fchoon als men dien denken kan, uit dag en nacht zamengeweven , die bevallig om de lenden der Natuur golft ;
en , fchoon deze fluijer iets geheel anders is dan eene kroon ,
wordt hij echter tot punt van vergelijking genomen, om te
bewijzen , dat de aangeërfde ;van wie dan toch ?) kroon der
Natuur noch uit licht(trooken , noch uit ftraalloos duister beliaat. Nu moest er natuurlijk volgen, waaruit dan eigenlijk
die wonderkroon bei'ond; maar VAN DEN BR of It wist liet
zelf waarfchijnlijk niet , fpreekt er geen woord sneer van , en
fpringt in het volgend couplet op een geheel ander beeld.
Op deze en dergelijke wijze mengt zich hier dikwijls het
gebrekkige met het waarachtig fchoone ; en wij kunnen dus
den Jongeling niet genoeg aanfporen , om zijnen voor
aanleg door bedaarde en gezette fludie te be--treflijkn
fchaven en te veredelen. Veel ontbreekt hem nog; doch hij
kan dit ontbrekende gemakkelijk verkrijgen, daar hij het hoofd.
vereischte, de echte dichtergave, bezit. Deze toch blinkt
ons uit alle zijne Rukjes tegen. Sommige derzelven zijn tamelijk vrij van de boven opgegevene gebreken, en bezitten
bij meerdere eenvoudigheid ook meerdere helderheid, gelijk
Onze T7ader, de Dood, het lieve Lenteliedje, Nederland en
Spanje, enz. Ook in het luimige en in den verhalenden trant
is hij niet ongelukkig; zijne Romance Graaf Floris fleekt wel
wat af bij die van BIL D E R D If It op hetzelfde onderwerp,
maar zal echter, even als Ida, vrij algemeen bevallen.
Het zoude onnoodig zijn, om verder alle de kleinere ílukjes te doorloopen; wij gelooven onzen pligt omtrent het publiek en den Dichter zelven vervuld te hebben, door de
hoofdgebreken aan te wijzen, en voegen er alleen nog bij ,
dat VA N DEN B R 0 E R zich vooral moet toeleggen op onze
taal, daar hij tegen de verbuiging en de geelachten dikwijls
grovelijk zondigt, en ook, fehoon in mindere mate, tegen
de regelen voor het werktuigelijke onzer poëzij , daar
hij nog wel eene enkele keer eene verkeerde infinelting doec;
b. v. :
Eén ziel en zin, één doel veredeld' hun bedrijf.
of eene noodzakelijke vergeet:
Stort ook de flerke eik, vergrijsd in 't buldrend weder.
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Brieven van S., aan den Heer Z. ; over het menigvuldig ge
woorden in de Nederduitfche taal, b ij --bruikvanFfc'ze
zwang
in
de
aanzienlijke kringen van zlmflerdan;
zonder in
gevolgd
en den Haag,
van een fc,'zi ijven aan de edele jonge
van
gemelde
dochters
Holiandfche flee/en. Te Amfferdam, bij
j. C. van Kesteren. 1829. In gr. 8yo. 62 BI. f : - 6o.
-

-
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e fchrijver van dit werkje ergert zich over het aI te menigvuldig gebruik van Franfche woorden in onze Nederlandfche moedertaal, daar het Nederduitsch de hulp eener vreemde taal niet behoeft , en die woorden meestal eene zoo ellendige beteekenis blijken te hebben, wanneer men hunnen
oorfprong of ware beduidenis opfpoort, dat de gene, die ze
gebruikt, fomtijds de grootfle zotheid, en niet zelden de
grootfte onbefchoftheid uitdrukt, zonder het te weten of zelfs
te gisfen. Hij bewijst dit in den eerfien brief door voorbeeld en, als compliment voor groet, chapeau voor geleider, amn•
(eren en diverteren voor vermaken, comedie voor fehouwburg,
en tragedie voor treurfpel. In den tweeden brief zijn armée,
escader, generaal, generen, dejeuneren , dineren, fouperen,
collationneren aan de beurt. De derde handelt over equipa_
ge, capricieus , repeteren , komeet, tapijt , fabrijk en manufacturen; terwijl de vierde, na nog gehandeld te hebben over
bataillon en medaillon, de vraag beantwoordt: of de taal der
Franfchen waarlijk die waarde bezit , welke zij, eis in navol.
ging van hen, ook wij aan dezelve toekennen. De fchrijver
befluit met een afzonderlijk fchrijven aan de edele Hollandfche jufferfchap, bijzonder aan die van Amuerdam en 's Ha.
ge; welke brief eene foort van fineekfchrift behelst, om
noch in kleeding , noch in taal de Franfche vrouwen na te
volgen, maar zich eene oorfpronkelijke kleeding te kiezen,
en zich bij voorkeur en bij uitfluiting te bedienen van de
Nederlandfche taal. De fchrijver voert in de vier eerfle brieven veel , ja genoeg aan , om zijne ergernis te regtvaardigen
over het veelvuldig gebruik van Franfche woorden , zelfs dan
wanneer wij zelven in onze taal daarvoor betere woorden
hebben , zoo als tragedie , het welk eigenlijk bokkenzang beteekent, in plaats van de veel eigenaardiger Nederduitfche
benaming treurfpel. De ontleding van reculeren en eene culbute maken is wel wat finerig ; maar zachte heelmeesters ma-
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ken Hinkende wonden, en het kan geen kwaad, dat zij, die
liever dan: fchik wat op, verkiezen te zeggen : reculez un peu ,
weten, dat zij eigenlijk iets zeggen , hetwelk de fchaamte
verbiedt in onze taal letterlijk over te zetten. Het is den
fchrijver dikwijls goed gelukt, gebruik te maken van de gele
welke zijn onderwerp hem geeft , om boertende de-genhid,
waarheid te zeggen , en het belagchelijke aan te toonen der
handelwijze van hen , die onze zoo rijke moedertaal misvormen , door het overmatig invoeren van Franfche woorden in
dezelve. Jammer flechts, dat de fchrijver foms tot verdediging van zijne zaak, voor welke zoo veel gegronds kan gezegd worden, valsch vernuft bezigt. Bij voorbeeld, om te
bewijzen , dat wij in onze taal het woord repeteren kunnen
misfen , ware het genoegzaam geweest herhalen aan te voeren.
Maar wij hebben repeteren niet van de Franfchen overgenomen, maar even zoo wel als dezen , en misfchien nog vroeger dan dezen,, van liet Latijnfche repetere. De afleiding van
het Franfche peter, faire un pit, moge grappig zijn, zij is
geheel valsch , en wordt zelfs daardoor niet bewezen, dat er
een woord bef}aat van gelijken klank, maar van geheel andere beteekenis en oorfprong: repéter, peter de nouveau, hetwelk niet van het Latijnfche repetere afkomt , maar een naam
is, ontleend van het geluid der zaak (onomatopepoiemenon
durven wij niet zeggen); want het Franfche pit beteekenc
zoo wel den flag van een kanonfchot als -- Mais brifons ld
des/us. ja, dit woordje Fransch ontvalt ons daar, vriend Z.,
en gij moet het ons vergeven. Het is uwe fchuld; wij wisten ons daar zoo fpoedig niet af te maken van uw pet, en
durfden hem niet, gelijk gij, in duidelijk Hollandsch noemen. — De laatlle brief, aan de edele Hollandfche juf
levert het bewijs op, dat men in zuiver Ne--ferchap,nz.
derduirfche woorden Fransch kan (preken. Immers wij vinden
hier eene opeenhooping van Franfche vleijerijen ,aan onze va
vrouwen toegezwaaid. Misfchien heeft de fchrij--derlanfch
ver zelf gevoeld, dat er iets noodig was, om den indruk uit
te wisfchen, dien hij , onder anderen, door zijnen calembourg, op bladz. 46, bij zijne zedige lezeresfen verwekt heeft,-Men leze dit werkje met een oordeel des onderfcheids : er is
veel in, dat onze goedkeuring wegdraagt; maar de bekwame
fchrijver zorge toch , dat, ingeval hij weder voor het publiek
mogt optreden , zijne voortbrengfelen meer bekookt onder
deszelfs oog komen.

GALERIJ VAN MENSCHELTJKE LOTGEVALLEN
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Galerij van Menfchelijke Lotgevallen. Ijle en Ilde Deel. Te
dinflerdam , bij H. Frijlink. 1828. In gr. 8vo. VI1l en
544 Bl

H

f5-20.

etgeen de titel niet aankondigt berigt de uitgever in het
voorberigt, dat wij hier eerie verzameling vinden van vertaalde verhalen, en wel , gelijk nader uit den inhoud blijkt, uit
het Hoogduitsch. Het fchijnt tegenwoordig in den finaak te
zijn, om zoodanige verhalen , die reeds in andere bundels,
of in het mengelwerk van algemeen bekende tijdfchriften, in
onze taal zijn uitgegeven, op nieuw , onder eenen nieuwen
titel bijeenverzameld , aan het publiek aan te bieden. Dit is
in dit werk iellig het geval met de verhalen : Tegenwoordig
geest, De zwarte Paruik , en .lansje , of de onfchul--heidvan
dig veroordeelde. Quint jn Matfijs kennen wij ook nog
van elders; maar het is mogelijk, dat dezen de eer te beurt
gevallen is, om door eene gelijktijdige vertaling verdubbeld
te worden. Wat de drie eerstgenoemde verhalen betreft , indien zulk een plagiaat niet tot dat Helen en rooven behoort,
hetwelk de Overheid flr•aft, bellaat er nogtans eene regtbank,
voor welke ieder braai' mensch eerbied heeft , en die zulk eene
handelwijze, indien z ij voorbedachteljk gefchiede, veroordeelt.
Daar de vertaler voorts , wat de waarde betreft der door
hem verzamelde verhalen , toont eenen goeden (maak te heb beu, en wij ook aan de taal en den Stijl der Nederduitfche
uitgave lof moeten geven, willen wij hopen, dat de opneming der genoemde verhalen veroorzaakt is door mindere be..
kendheid met hetgeen ons publiek reeds bezit. De Vondeling,
De Koopman R. , De getrouwe Margaretha, Het Masker,
Quintijn Mat/ijs, De geheimzinnige Pelgrim, en Helena, of
de Vrouw zoo als er weinig zin, zijn allen verhalen, wier
overbrenging aan onze landgenooten eene aangename lectuur verfchaft. Wij raden dus den fchrijver, wanneer hij
zich weder verledigt, om voortbrengfelen van vreemden bodeni op onzen grond over te planten , Hechts wat meerdere
behoedzaamheid aan in de keuze.
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C. PICHLER, VRIENDSCIHAPPELIJKC BRIEVEN.

Vriendfchappelijke }]rieven over belangriike onderwerpen, inzonderheid voor Vrouwen en Meisjes uit den befe,'zaafden
fund. Naar het Hoogduitsch van CAROLINA P I C H L E R.
door C. TEN HOET, Jz. Te Nijmegen, bij J. F. Thieme.
1828. In gr. 8vo. VI en 179 bl. fi -70.
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eze Brieven , negen in getal , verdienen de overbrenging
in onze taal zeer wel. Inzonderheid voor vrouwen en meisjes beflemd , zullen zij tevens aan mannen en jongelingen
welkom wezen, daar de onderwerpen belangrijk genoeg zijn,
om ook hunne aandacht te trekken. De oorfpronkeli.ike
Schrijfoer is bij onzen landaard voordeelig bekend , en laren
naam houdt zij ook in deze Brieven flaande. Voortreffelijk
in zaken, bevallig in vorm, zullen deze Brieven zich zelve
genoeg handhaven, zonder dat wij hier uitvoeriger aanbeveling laten volgen. De inhoud derzelven is: i. Over twee
hoofdbronnen van tevredenheid en geklag (dat is, over befcheidenheid en ootmoed, over eigenliefde en ijdelheid) ; a
en 3. over de i -erkeering met alledaagfc,he menfchen ; 4, 5,
6 en 7. over de opvoeding van meisjes uit den befchaafden
fland; 8 en 9. over de Muzijk. Nie.nand zal zich de lezing
dezer Brieven beklagen. Tantum.
Nieuwjaarswenfcken van T,'zomasvaer op de Bruiloft ran Kloris
en Roosje ; in den f1,nlerdamfchen Schouwburg uitge/proken
van den i .Tanuarij 1802 tot den i .Tannarij 1809; ver
A. F o K K E, s I mI ON s z. Derde Druk. Te-vardigo
4mflerdam, b1 J. C. van Kesteren. 1829. In 8vo. f: -75•

vY ij betwijfelen, of de dubbele herdruk van deze gele

wel iets bewijst voor den goeden frnaak-genhidsctj
van het AmllerdamCche publiek. Dat men , ten gevolge van
een door jaren gewettigd gebruik, Thomasvaer zijne zegen
Regering, Commisfarisfen , Poë_en en Bur--wenfchovr
gerij in zijne boerentaal laat uitfpreken, daar hebben wij
niets tegen ; maar dat men dergelijk gekakel , waarin zelden
een naive trek en naauwelijks eene vonk van boerenvernuft
gevonden wordt, met zooveel goedkeuring vereerde, dat men
het driemaal achter elkander moest drukken, ten einde men
lezende nog eenmaal het genot kon herkaauwen, dat men
hoorende gefmaakt had, dit is zeker geene loffpraak op den
goeden fmaak der Am(terdamfche fchouwburggangers. Waarlijk, kan er een echt Tooneel beftaan voor zulk een pn.
bliek ?
Boekbefch. No. X. bl. 442. reg. 27. Icze men yvich; en
bl. 445. reg. 14. beclothe.

BOEKBESCHOU WING.
Nieuwe herhandelirlgen van het Genoot/chap tot ver
Godsdienst tegen des--deignvaChrstljke
zelfs hedendaagfche Bef/rijders, voor het jaar 1827.
(Tweede Verjlag. )

.I

e tweede Verhandeling in dezen bundel van het Haagfche Genootfchap , waarover ons nu te fpreken flaat, is
meer bijzonder voor den Bijbelvriend en uitlegger van
groote waarde. Zij behelst de „ Proeve eener opgave
„ van de gefchiedkundige berigten , betreffende de Ge„ fchiedenis van D A v i n , vergeleken met zoodanige ge„ wijde dichtf'ukken , welke aan hem met zekerheid of
waarfchijnlijkheid toegekend worden." Een ander vader
Godgeleerde, als uitgever van een Bijbelsch-landsch
Iluisboek alreede niet lof bekend, de Eerw. c. w
S T R o N C K , Theol. Doet. enz. en Predikant te Dor
werd door beoordeelaren voor dezen zijnen arbeid-drecht,
met goud en ecre bekroond. Nameloos fchrijvende, mogt
hij niet voorbij, waar gelijkheid van flof hem daartoe
leidde, zich meermalen te beroepen op, of over te wijzen
tot bovengenoemde werk; en het verhoogt, in onze oogen,
de waarde dezer Proeve, dat wij haar als een herhaald
onderzoek wegens n A V I D 's Pfalnzen , tot zijn leven
teruggebragt, befchhouwen mogen, en daarin de vrucht
ontvangen van een diep en geoefend nadenken. Wij misfen hier, wel is waar, do bondigheid, die ons zoo zeer
behaagde in liet betoog van 1) 0 N K E It C U R T 1 U s; maar
mogen daarbij niet vergeten , hoe de aard der ffoffe mede
dat Dr. S T R O N C K zijn werk op breedere leest-bragt,
moest zetten, bij gelijkheid van onderwerp tot gelijkheid
van redekaveling fiond te vervallen, en daardoor niet
zonder herhaling van eenerlei bewijzen zijne taak kon af
M 111
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doen. Men wijte alzoo deze wijdloopigheid niet te onbedacht aan den fleller, dewijl de ongefchiktheid des
vooril:els voor eene beknopte Verhandeling tot eenerlei
uitlegkundigen toets en herhaalde vergelijking met de gefchiedenis hein gefladige aanleiding gaf (*). Aan het
hoofd van zijnen arbeid plaatst de Eerw. S T R 0 NC K,
I. eenige algemeene aanmerkingen ter voorbereiding tot
het voorgenomen onderzoek, en bevat daarin, wat, zijns
inziens , vooraf dient geweten , herinnerd en bepaald te
worden. Ligt valt het wel , de boeken en hoofddeelen
aan te wijzen in den Bijbel , waar het leven en de lotgevallen van D A V II) faan opgeteekend, en genoegzaam
uitvoerig vermeld zijn. Doch bezwaarlijker is het, de
Pfalmen af te zonderen , welke men , op meerderen of
minderen grond , voor zin dichtwerk houden kan. De
kenmerken, waaraan dezen zich laten onderfcheiden, zijn
vierderlei: 10. Een voor echt te houden opfchrift; 2O.
gezag van ander Bijbelsch getuigenis ; 3 0 . blijk van toefpeling op voorvallen en ontmoetingen, aan D A v I D bejegend; 40. of ook de toon en geest, taal en Bijl van
den Dichter, vergeleken niet Palmen, door hem meer
duidelijk in een bepaald tijdlfip gefchreven.
De aangelegenheid nu van zoodanige opgave en ver
als het Genootfchap verlangt, laat zich kenne--gelijkn,
want de gefchiedenis van D A V ID's leven,
opmerken:
lijk
de
uitlegkunde der Pfalnzen, mag zich van
meer
en nog
dat onderzoek veel nut beloven; waarover meer op eene
andere plaats. Maar te dezen wèl te hagen, toont zijn
Eerw. met nadruk, is ten hoogfle bezwaarlijk. De merk
velerlei lotgevallen van-wardigelvnsfch
(*) Wij rekenden ons verpligt tot deze verontfchuldiging,
welke men echter niet gelieve te houden voor eene geheele
vrijfpraak. Zijn wijdloopige fchrijftrant, en te breede omvang van het Iiie en ook van het IIIde deel , doet ons
vreezen, of misfchien zijn Eerw. wel de laatfie hand
der befchaving heeft mogen leggen aan zijnen arbeid , om
dien tot een meer blijkbaar geheel te vormen en te ver
-binde.
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dezen meest beroemden Dichter en Koning beflaan in den
Bijbel een uitgebreid veld, en aanzienlijk is liet getal der
liederen , deels aan hem op goed gezag toe te cigenen ,
deels meer twijfelachtig bewijs dragende van zijne hand.
Bovendien omtrent vele gezangen van DAVID heeft het
zijne bijzondere moeijelijkheid , den juisten tijd der opflelling te bepalen, dewijl hij meer dan eens aan zware
vervolging ten doel was, en ook als Vorst zich bij herhaling ingewikkeld vond in oorlogen , en gezegepraald
heeft op zijne vijanden en belagers. Bij mangel van betere
en genoegzaam geldige kenmerken , moet dus de taal en
dichterlijke toon der Pfalmen ook derzelver vergelijking
met andere, in eenerlei toeffand vervaardigd, zeer veel
ter beflisfing afdoen. Maar in welk eene verwarrende
onzekerheid wordt de navorfcher der waarheid op nieuw
gebragt door liet verbazend en vaak tegen elkander inloopend verfchil van gevoelens van vermaarde Uitleggers
wegens liet doel en den tijd van deze en gene Pfalrnen ?
Trouwens, terwijl de finaak, de ulemming en opvatting
des lezers niet zullen nalaten invloed te oefenen op zijn
oordeel wegens het gedicht, en deszelfs plaatfing in eenig
tijdvak van D A VI D 's leven , nioet er te dezen wel onzekerheid overblijven, en zal verfchil van denkwijze ,
gezigtpunt en toets bij den eenen en anderen zich laten
waarnemen, ook na liet meest volledig onderzoek over
dit vraag[Iuk. Met gepaste nederigheid daarom heeft
S T R 0 N C K dit zijn werk, hoezeer met alle vlijt bearbeid, met geenen anderen naam benoemd, dan dien cener
Proeve en is hij er verre van af zich te beloven , dat
hij eene geheele en algemeene overtuiging en bijval te
wachten hebbe. Overigens fchetst hij niet de meeste befcheidenheid de wijze en de voorzorgen, die hij zich
voorfielt , en die hij noodig keurt , om , met ruggezigt
en overwijzing op vermaarde voorgangers, door vergelijking der Pfalmen met n A VI D's gefchiedenis , den tijd
en de gelegenheid van derzelver opflelling na te gaan ,
en liet doel aan te duiden, waartoe ze vervaardigd werden. Men dient zich , namelijk , daarbij geheel in den
Mm 2
,

,

516

NIEU\VE VEKHANDELINGEN°

toefland des Dichters te verplaatsen , en als in te dringen
in zijn harte. Vooral is een kalme en bedachtzame toets
der kenmerken des Pfalnss noodig , om over denzelven
regt te kunnen oordoelen. Ook bedriegt men zich ligtelijk , en vervalt tot een wraakbaar uiterf{ e , door enen
Pfalm over iedere kleine omftandigheid in DA VI n's
leven te vorderen , of wederom uit elke figuurlijke uit
Pfalmen een anders onbekend toeval,-drukinge
den Dichter bejegend, te willen fiueden. Maar inzonderheid heeft men zich door eigene beoefening, ondanks
verfchil van Uitleggers, omtrent den waren zin des lieds
te vergewisfen, en eigen licht te volgen. Dit tracht zijn
Eeres. naar vermogen in acht te nemen , en verkiest hij
de Gefchiedenis tukswijze mede te deden ; voorts de
Pfalmen , tot ieder afzonderlijk tijdvak zijns inziens behoorende , alzoo te rangfchikken of aan te voeren , dat
dezulke, die de meeste blijkbaarheid hebben, vóór andere,
meer twijfelachtige, geplaatst, en telkens het gevoelen
van kundige Bijbeltolken en beroemde Godgeleerden naar
eisen overwogen worde.
II. Wij hebben het ons ten pligt gemaakt, alhoewel op
kleinere fchaal , het voorbereidend deel dezer Verhandeling voor onze Lezers te fchetfen. Zij zullen zich daar
eertig denkbeeld kunnen vormen van den rijken voor--uit
raad der ítoffe , die zich aanbood, en de naauwkeurig
heid, waarmede de Schrijver zijne taak voibragt heeft.
Nu eerst zijn wij tot dat deel genaderd, dat hij niet
oneigenlijk „ het ligchaam der Verhandeling" genoemd,
en in den breeden omvang van ruim Zoo bladzijden druks
heeft uiteengezet. Wij blijven flaan voor den drempel
van dit groot en toch welgeregeld gebouw, niet ongemeene zorg, veel moeite en uitgebreide kennis bearbeid.
Meer pralerij en gezwets mogen zich bij uitheemfchen
voordoen, Nederlandfche beoefenaars der Pfalnaen, vader
Leeraren, durven wij noodigen, om zelven in-landfche
te treden, en van nabij veel fchoons en aangelegens op
te merken in het bezoeken dezer nuttige fchole; want
onder dit beeld prijzen wij dit gefchrift hun aan. Bij eenc
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ihukswijze befchouwing van een of ander der gewijde
gezangen , mag hun een Register der Pfalmen , te regt
ten Hotte bijgevoegd, de verlangde plaats aanwijzen. Of
wenscht neen bij voorraad den uitlag der navorfchingen
te weten , en de bijzondere tijdvakken , waartoe de E erw.
S Til 0 N C IC de Pfalmen, die hij aan v A v I D toekent,
te huis brengt, wij voldoen gaarne hier beneden (*) aan
(*)

Ziet hier

het overzigt van het

verhandelde

in

deel

II

met de eigene woorden des Schrijvers:
Ifte Hoofdd. DAVID 'S Jeugd en Herdersleven. Pf. 8, 23,
19,29, I04.

Ilde Hoofdd. D A VI D aan liet Hof van S AU L. Pf. 59, 12,
35, 5, It, 1 4, 53, ^6, 36, 4 1 , 55, 62, 64, 6), 109,
1 39, 140.

Tilde Hoofdd. D A V I D's vlugt voor S A U L.
Afd. i. D A V I D'S vlugt, eerst naar de Priesterlijke had
Nob, en vervolgens naar Achis, den Filistijnfchen Vorst, te
Gath, en in de fnelonk .4dullam. Pf, sa, 56, 34, 1 4 2 > 57,
2 7,3 1 ,5 3 ,9 1 , 6 3•

Afd. z . D A V I D door s AU L in K'ehila opgezocht , en
federt van tijd tot tijd vervolgd, tot dat hij zich andermaal
begeeft naar het Filistijnfciie grondgebied. Pf. 54 , 57 , 131
141 , 22.

Afd. 3 . DA Vs 0, andermaal naar Ichis en het Filist jnfche
grondgebied ontweken, onthoudt zich aldaar, en in Ziklag,
tot den tijd van S AU L'S dood, die het einde maakt aan zijne
ballingfchap. Pf. 4, 2 S AM. 1: 17-27.
IVde Hoofdd . D A V so Koning over den Stam van .Tuda.
Pf. 6, 38 , 103, 16, 138, 2 S AM. III: 3' - 34 a , Pf. 7•
Vde Hoofdd . D A V I D Koning over geheel Israël.
Afd. I. D A v I D gezalfd tot Koning, ook door de overige
stammen van Israël, - Overwinnaar der Filistijnen, - in
het bezit van .Teruzalem, op de Jebufsten veroverd, - aldaar

de Arke des Verbonds plegtflatig

invoerende,

en den open-

baren eerdienst verordenende, - door den Profeet N A Til AN,
in naam van God, verblijd met eerie heugelijke belofte.
Pf. 68, 2 4, 47, I Krom XVI: 8-36, P/. I05. vs. I-13,
Pl.

96, 92, 93, 95, 97 - IOO, Io6, IS, 105, 2 sAM.

XXIII: I-7, Pf. e, iso.
Afd. 2. D A v i D's verdere bedrijven en lotgevallen, als
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die begeerte; terwijl daarenboven dit uittrekfel, bij, het
gebruik der Bijbels , door van V L 0 TEN, VAN H AM ELSVELD en VAN DER PALM uitgegeven, aantoont, waar en in hoeverre onze Schrijver van dezen
of anderen zijner voorgangeren afwijke, of met hen overeenfiemme.
III. Behalve tot gezegd beknopt overzigt van het ver
een' bondigen toets der werken van twee-handel,
uitheemfche Geleerden , c HAND LE R en N A C II T Ic A L , vroeger tot foortgelijk , dan toch niet eenerlei ,
doel gefchreven , laat zich dit gedeelte der Proeve niet
te onregt met den naam van Narede, onzes inziens ,
benoemen. Boven den arbeid van c H A N D L E R, waarin
een enkele misflag door den Schrijver is aangewezen,
verdient gewis het opflel van onzen landgenoot, als meer
volkomen, en opzettelijk doeltreffend, te dezen de voor
vooral ook wegens de bijgevoegde opgave dier-keus;
Pfalmen van DAVID , waarvan de algemeene inhoud
geene juiste tijdsbepaling van het dichtfluk gehengt; en
voorts van de overige gezangen uit den gewijden bundel, die of voor het werk van lateren tijd te houden
zijn, of duidelijk blijk dragen, van eenera anderen voornamen Hebreër herkomflig te zijn (*). Even zeer erKoning van Israël, tot op den tijd van ABS n L o M'S opstand.
Pf. 6o, Io3, 124, 9, To, 144, 20, 2I, 18, 2 SAM. XXI,
Pf. 51 , '2.
Afd. 3. DAVID'S lotgevallen en bedrijven bij den opftand
van ABSALOM. Pf. 3, 1 43, 1 3, 25, 39, 4 0 , 7 0 , 71,61,
v

86, 94, 4 2 , 43•
Afd.

4. De laattle jaren van DA VI D's regering en leven.

Pf. 28, 65, 67, 133, 112, 38, 119, 145,

(*) Overige Pfalmen van DAVID, wier inhoud geen tijdvak zijns levens aanduidt. Pf. I, 83, 111-114, 117, 128,
130, 150,

Pfalm •n van lateren

tijd en makers. Pf. 44 46 , 48, 49
66, 84, 85, 87, 102, 107, 115, 11 6, 118, 120, 121, 123,
125, 126, 129, 132, 134-137, 146-149.
-

Pfalmen van andere genoemde Dichters. Pf. 50, 72-83 ,
88-90

en 127.
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kent -1 T R O N C K in meer dan één opzigt de verdienllen
van het onvoltooid gebleven werk des Duitfchers ; offchoon hij zeer verre is van zich te vereenigen met zijne
gewaagde, of zullen wij zeggen met zijne wilde, onder f ellingen.
Eindelijk ontvangen wij nog een fchoon toevoegfel wegers het nut eerier vergelijkende navorfchin„ en aanwijzing van het verband tusfchen DA V 1 D 's Gefchiedenis
en Dichttukken. Want daarbij komt wederkeerig , zoo
de echtheid der Bijbelfiche verhalen , als van de gewijde
gezangen, volheerlijk uit. Deze alvoorts met de meest
terug-mogelijkwarfchndtoem(laighn
waarin de Opfleller verkeerde en fchreef, ont--gebrat,
leenen van daar niet zelden licht op deze en gene plaatfen , en helpt zulks voornamelijk mede , om te onder
hoeverre in de boeken des N. Verbonds-fcheidn,
gezegden van den Pfalmist bij toefpeiing, dan wel ais
voorfpellingen zijn aangehaald. Inzonderheid nogtans levert ons meergedachte vergelijking, die den toefland des
Dichters onder verfchillende lotgevallen zijns levens ver
proeven der vrome , God--tegnwordi,hljkfe
vreezende en waarlijk edelaardige h.rtsgelleltenis van nAv r D; getuigt zij van zijn voorbeeldig vertrouwen op
den Heere , en wederom van zijne opregte boetvaardig
fielt zij ons menig fprekend bewijs in handen,-heid;n
om Israëls grooten Koning van aangewreven laster te
zuiveren , en zijne te vaak door het ongeloof verdachte
deugd te verdedigen.
Hoewel nu de Schrijver, en zulks teregt, zich geenszins beloven durft, dat zijne Proeve , en oordeel wegens
de Pfalnien, door alle beoefena:.rs der H. Schrift zal
worden beaamd , moge zijne herhaalde behandeling van
dit gedeelte des Bijbels, en bovendien de goedkeuring des
Genootfchaps over dezen zijnen arbeid , voor hem eerie
krachtige aanmoediging zijn , om , ten gevolge van E i c iiH o R N's verlangen , over te gaan tot eene uitgave van
het Boek der Pfalmen , naar orde des tijds gerangIchikt.
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Want, fchoon al, volgens onzen VAN DER PALM (*),
die regelmatigheid bij het gebruik voor den volke mis
kan, of wel zekere eentoonigheid dreigt daar te-hagen
Rellen, onzes inziens nogtans blijft zij een gemak, zoo
niet eene behoefte, voor de vergelijkende uitlegkunde.
Het is dus onze wensch , dat een man , die daartoe zoo
rijk eene houwflof bereids vergaderd heeft , zich leenen
moge tot dat werk, en hetzelve, zoo ver dan mogelijk ,
onder des Heeren zegen , voleindige.
(*) Slot van den Inhoud voor het Boek der Pfairnen in
den Babel.

Oratio, de Ecclefia
Graeca , Divinae Providentiae teste , habita
d. XV
Decembris anni MDCCCXXVII. quum in Academia
Lugduno - Batava ordinariam Theologiae Profesfionem
publice fusciperet. Forma 4t . Pag. 20.

NICOLAI CHRISTIANI KIST,

a.

Met de zucht voor de beoefening der Kerkelijke Ge
als zoodanig te voren te zeer verzuimd ,-fchiedns•
neemt ook de finaak bij de behandeling toe. Met blijdfchap moet men dit opmerken. Want voor het Protestantismus geeft de Kerkgefchiedenis de gefchiktíle wapenen aan de hand , om tegen allerlei Obfcuranten en Hierarchen met voordeel te fhrijden, en levert den zwaar
vaste gronden op , om hunne hoop voor de-moedign
toekomst daarop te bouwen.
De Heer K I s T, gevormd in de fchool van onzen
VAN H E U S D E , geeft hier wederom eene proeve , hoe
ook de Kerkelijke Gefchiedenis, met toepasfing op de
gebeurtenisfen van den dag, regt gefchikt kan worden
aangewend en behandeld. Hetgeen n o P. GE rz zoo juist
en voldingend betoogd heeft , dat de onderwijzer in de
Gefchiedenis een dienaar is der Goddel jke hoarrzienigheid, gaf den Heere KIST de hof, dat de Griekfche
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kerk eerie getuige is der Goddelijke Voorzienigheid, aan
de hand voor de Redevoering, met welke hij het gewoon
Hoogleeraarsambt te Leyden aanvaardde.
Zonder de redenen te ontvouwen, welke de fcheuring
tusfchen de Roomfiche en Griekfche kerk hebben daargefield , dringt u 1 S T tot de eigenlijke , niet altijd opgemerkte , oorzaken door, waarom zulke op zichzelve
kleine verfchillen die groote fcheuring hebben te weeg
gebragt. De grondoorzaak lag in verfchil van karakter,
zeden en wetenfchappelijken aanleg dier beide natiën.
Daardoor gefcheiden , werd Romein en Griek nog verder
van elkander gehouden door het verfchillende kerkbefauur,
welk laatlte de Griek wel het allerminst van den Romein wilde overnemen, omdat hij bij zulk een beftuur te
gelijk eenen dwingeland genoodzaakt zou zijn te ontvangen. Tot den afkeer van den Griek ten opzigte van dit
kerkbeftuur heeft nog wel het meest bijgedragen de
langdurige Ilrijd om de oppermagt , welke ten laatfte Rome behield. Tot het erkennen en eerbiedigen van dezelve was het ' Christelijk Konflantinopel wel het minst
genegen. Men erkent de oppermagt niet gaarne van eenen
gelukkigen mededinger. Vooral dan niet , wanneer deze
de vrijheid heeft, om die magt knellende te maken. Dit
laatfee beteekent bij die fcheuring en derzelver duur meer
dan het overige. Wij geven dit den Redenaar in beden
-king.Het
raakt evenwel de hoofdzaak niet.
De fcheuring beflaat , en er is weinige hoop , dat die
ooit zal heden , zoo lang Rome Rome blijft, en den
Bijbel ongelezen of tot liet inwendig Christendom ongebruikt laat. Ook was elke poging, hoezeer de Griek
door dc omílandigheden tot toegeven feheen gedwongen
te zijn, altijd vruchteloos. Dit blijvend beftaan dier
kerk is reeds, bij al de, rampen en onheilen, dier kerke
overkomen, getuige van Gods Voorzienigheid. Het altoos blijvende beftaan . der Griekfche kerk toont reeds de
onnoozele aanmatiging aan der Roomfche kerk, van alleen de ware, door j r z u s en diens Apostelen erkende en
gevestigde, kerk te zijn. Doch nog grootere voordeelen

S2,a

N. C. KIST

zijn door de Griekfche kerk, onder Gods wijs en vader
aan de geheele Christenheid gefchonken. Al-lijkbefur,
,
dat door Rome na die fcheuring werd gekwaad
het
bleef
buiten
de Griekfche kerk. Geene G It E G Oflicht,
RIUSSEN, URBANUSSEN, HADRIANUSSEN,
INNOCENTIUSSEN, BONIFACIUSSEN en dergelijke Pausfen konden, met Rome, ook de geheele Christenheid kwellen en bederven.
Nog andere voordeelen heeft deze lcheuring aan de ge
Christenheid bewezen. Toen de Westerfche kerk-hel
in de diepile onkunde en barbaarschheid verzonken lag ,
was in het Oosten nog veel van vroegere befchaafdheid
overig, die, na den inval der Turken, het overige blinde
Europa, en Rome tegen wil, de oogen opende. Bij de
ondeugden in het Westen flaken voordeelig af de Christelijke deugden in het Oosten. Daar was en bleef de Bijbel in hoogachting boven al het menfchelijke. Deze werd
en wordt aanbevolen ter lezing aan allen ; en , zoo er
dwaling beflaat • bij het woord der waarheid valt het ge
dan te Rome zonder Bijbel, de dwaling te-makelijr,
kennen en te verbeteren.
Ja, die kerk is vertrapt en verguisd door Turken , de
onbefnedenen zoo wel als de befnedenen. Maar die Turken fchieten reeds in hunne magt tegen die kerk te kort.
In Rusland kent men de zich noemende Stedehouders van
Christus niet , ten minfle erkent men hen niet. Reeds
verder , door het magtige en uitgebreide Rusland, llrekt
zich het niet Paufelijke Christendom uit , en dit opent
voor de toekomst de heerlijkfle uitzigten.
Zulke voordeelen geeft de uitwendige toefland van het
Christendom in de Griekiche kerk op te merken. Niet
minder is de hoop voor de inwendige geíleldheid. De
volken onder de Rusfifche heerfchappij worden al meer
en meer befchaafd. De Griekfche kerk fchuwt het licht
niet, maar zoekt het op, al is dit nieuw , indien het
maar fchijnt uit het woord van God. Hetgeen in het
midden der 17de eeuw met de verbetering der kerkelijke
boeken en bijbelvertalingen heeft plaats gehad , {trekt
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hiervoor ten bewijze. Men verkettert niemand, en zij
alleen vinden geenen bijval, die, onder den naam Raskolniken bekend , het oude , dat verkeerd is , voorftaan.
De bemoeijingen van P E T E R I hebben veel voorbereid, dat allengs tot (tand komt. De kerk heeft reeds
hare beroemde fchrijvers en godgeleerden, die de leer in
een eenvoudig kleed voorfiellen, en den Protestanten
daarin gelijkvormig worden. Dit heeft overal plaats ,
waar de Bijbel onder de verbodene boeken niet geteld
wordt.
Wat er van Griekenland worden zal , moge voor ons
nog duister zijn; reeds lacht ons de blijde hoop toe, dat
ook dat land door den Bijbel veel voor het Christendom
doen zal. De Hoogefchool te Corfu bloeit reeds , en zal
niet enkel voor de Iónifche eilanden vruchten dragen.
„ Sic in ipfa tandem patria fua, meliores videat dies
„ Ecclefia Graeca ! Quaeque in filmmis istis Graeciae
tam diuturnis aerumnis, antiquam Graecis et lin„ guam fervavit et Religionem et libertatis fiinul amo„ rem et exfpectationem ; haec dignum illud curae fuae
„ tandem pretium ferat , ut , quod testatur Rusfia ,
„ quod loquitur lfa , quodque hac oratione probare
„ equidem /ludui , idem aliquando Graecia doceat:
„ Ecclefiam Graecam Divinae esfe Providentiae testera !"
Deze Redevoering, welke wij den Lezer meer bijzender wilden doen kennen, getuigt zoo zeer ten voordeele
van den Hoogleeraar, dat verdere loffpraak ten eenemale
overbodig is.

Tweetal Leerredenen van J. N I E UW E N H Ui S en H. J.
M A T T H E S, gehouden te Leyden op den 9 November 1828, bij gelegenheid der bevestiging en intrede
des laàtstgenoemden , als Predikant der Evangelisch
Gemeente aldaar. Te Leyden, bij H. W.-Lutherfc
Hazenberg, Jun. 1828. In gr. 8vo. 54 Bl. f s - 6o.

„ Op dringend verzoek en ten genoege der Evange-
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„ lisch - Lutherfche Gemeente te Leyden wordt haar dit
„ tweetal Leerredenen door de Schrijvers aangebeden , als
„ gedenkfluk van eenen haar zeer gewigtigen dag, onder
„ toewenfching van den zegen des Allerhoogften over
de pogingen harer Leeraars en Voorllanders ter opbouwing der Gemeente." Dit korte voorberigt wijst het
oogmerk aan, uit welk deze Leerredenen moeten worden befchouwd. Het meerdere of mindere bij vergelijking
in deze beide Rukken aan te wijzen, is noch noodig,
noch gepast. Dit tot narigt voor den belanghebbende.
Deze ílukken , door vrienden voor vrienden vereenigd
uitgegeven, moeten als geheel ontvangen, en niet ftukswijze, veel minder afgepast beoordeeld worden. Als Modellen dienen gelegenheidsredenen nooit.
Profesfor N I E u w E N H u I s behandelt ais tekst Hand.
X: 33. Gij hebt welgedaan , dat gij gekomen zit. Nu
zin w ij allen hier tegenwoordig voor . God, om te hooren alwat u van God bevolen is. De Heer M A TT H E s bezigt de woorden , Hand. V: 2o.: Gaat heen i
en vertoont u, en fpreekt in den Tempel tot het volk al
de woorden dezes levens.
Na de lezing dezer ƒlukken , kan men niet anders, dan
der Evangelisch - Lutherfche Gemeente te Leyden van
harte geluk wenfchen met het bezit van twee zulke bekwame en vriendbroederlijke Leeraren , als ook dit gefchrift hen vertoont. Lange geniete die Gemeente dat
voorregt, en fmaken de beide vrienden het genoegen van
gezamenlijk arbeiders te zijn in dezelfde Gemeente; iets ,
dat te voren door hen zoo vurig verlangd, en nu zoo
ongehoopt verkregen werd !
Handboek der algemeene Ziektekunde. Naar de vierde
verbeterde Uitgave van Dr. J. w..H. C 0 N P. AD I,
gewoon Hoogleeraar te Goettingen , door Dr. j. j.
G A A S WIJ C R, practizerenden Geneesheer te Am/lerdam. Te -4m/lerdam , b ij S. de Grebber, 1828.
In gr. 8vo. XXIY en 438 Bl. f 3 - 75.
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n de behoefte aan een gefchikt Pathologisch Handboek
in de landtaal , dat, naar de tegenwoordige hoogte der
Geneeskunde ingerigt , met de vereischte beknoptheid
eene genoegzame volledigheid vereenigde , willende voorzien , viel de keuze des Vertalers op het werk van den
Góttinaer Hoogleeraar c o N R A D i; en waarlijk, wij
motten hem in deze keuze onzen volkomen bijval geven. Immers het Handboek van dezen Geleerde , behalve
dat liet nu reeds Bene vierde uitgave beleven mogt, en
daardoor een gunflig vooroordeel opwekt, is te meer voor
onzen landaard gefchikt, daar het evenzeer verwijderd
is van oppervlakkigheid , als van die diepzinnige Natuur
waarvoor onze Natie minder berekend fchijnt;-filoze,
daar het overal blijken draagt van vooringenomenheid niet
het nog nimmer overtroffen Compendium van onzen grooten G A U B 1 U S , en in denzelfden geest bewerkt, voor
onze landgenooten meer dan eenig ander Handboek over
dit vak gefchikt is.
In Gene Voorrede ontwikkelt de Schrijver het plan en
de ftrekking van zijn boek. Afkeerig van alle eenzijdigheid, zocht hij liet goede van oude en nieuwere Auteurs
te vereenigen , en vooral de gevaarlijke klip van hypothefen en willekeurige theoriën te vermijden. Met opzigt tot de rangfchikking der onderwerpen volgt hij, op
goede gronden , die van GA U B i U s, waarbij de fletiologie vóór de Symptomatologie behandeld wordt.
De daarop volgende Inleiding bepaalt en ontvouwt het
begrip van Pathologie, (preekt over derzelver verdeeling,
nut en bronnen, zonder zich in eene eigenlijke litteratuur
derzelve te verdiepen (hetgeen niet zonder reden ondoelmatig geacht wordt).
In de eerfie Afdeeling, welke van de ziekte in 't
algemeen handelt , vindt men de algemeene Ziektekunde
verklaard. De tweede bepaalt zich bij de eenvoudigfle
en algemeenf'te hoofdfoorten der ziekelijke veranderingen
van de eigenfchappen des menfchelijken ligchaatns. De
derde betreft de leer der oorzaken , en de vierde , einde
die der verlï;hijnfelen.
-lijk,
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Ziedaar, geachte Lezer! den ruwen omtrek van dit
werk; laat ons nu de afzonderlijke deelen wat van naderbij befchouwen.
Bij de bepaling en omfchrijving van het begrip van
ziekte, is de Schrijver kennelijk GA U B I U S gevolgd.
Intusfchen komt ons de paraphrafe van het woord afectio wat al te zwaarlijvig voor; en ware het misfchien
beter geweest, op het voetfpoor van G A U B I us, dit
woord later te omfchrijven. Ook in het bepalen van
naaste en verwijderde ziekte-oorzaken behoudt de Schrijver de Gaubiaanfche denkbeelden, en dat wel, naar ons
oordeel, met het hoogfle regt. Eindelijk, in de alge
blijkbaar de leer van-menlrdvfchijes
I
us
te
ontdekken.
Hierop
wordt in het Ode
GA U B
Hoofdíluk van de algemeene verfcheidenheid en verdeeling der ziekten, naar derzelver zitplaats, eenvoudigheid
of zamenfl elling , verloop, aard en oorfprong , gefproken. Deze zijn de zoogenoemde diferentiae accidentales bij GA U B I U S , welke de Schrijver zegt niet allen
van toevallige omilandigheden af te hangen, en gedeeltelijk zelfs zeer met het wezen der ziekten verbonden te
zijn; hetgeen met betrekking tot fommigen gereedelijk
kan worden toegegeven.
Omtrent de leer van de ziektefcheidingen betoont zich
de geleerde Schrijver het gevoelen der Ouden toegedaan.
Ter verklaring der zoogenoemde metastafis , of ftofverplaatfing , neemt hij ook de fteliingen der nieuweren , die
namelijk eener vieariérende fecretie of antagonistifche werking der deelen , aan, en openbaart zich in den geheelen
loop van dit gefchrift als Eclecticus. Daarbij zijn de
litterarifche bronnen overal aangewezen.
Hetzelfde eclecticismus ontdekt men in de tweede Afdeeling , welke over de eenvoudige ziekten , of liever ziekteelementen, handelt. Eenen aanvang makende met de ziekelijke verandering van het levensbeginfel, wordt het
bruikbare van het Browvniaanfche leer['celfel opgenomen ,
maar het eenzijdige daarvan niet verzwegen. (In eene
noot wordt met een woord van R A s 0 R I's ftelfel gewag
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gemaakt, waar de Vertaler, door een zonderling misverIland, het Griekfche dichotomie door verduistering heeft
overgezet.) De villa cohcefaonis zijn almede duidelijk,
naar aanleiding van G A U BI U s, uiteengezet. Van daar
overgaande tot de befchouwing van de gebreken der chemifche cigenfchappen van het menfchelijk ligchaam , acht
de Schrijver het niet onvoegelijk, oorfpronkelijke veranderingen in de vochten aan te nemen. Bij de bijzondere ontaardingen der vochten had men misfchien wel wat meerdere kritiek kunnen verlangen.
Beter beviel ons het in de derde Afdeeling, betrekkelijk de voorbefchiktheid en de fchadelijke invloeden of gelegenheidsoorzaken, voorkomende. Aangaande de vergiften
merkt de Schrijver aan , dat het partijdig is , de uitwerking van alle vergiften van die op het bloed af te leiden,
gelijk heden ten dage het algemeen gevoelen fchijnt te
zijn ; een gevoelen , waaraan de groote verfcheidenheid
der vergiften zelve niet gunftig is. Wat de contagia, of
finetfloffen , aanbelangt , derzelver werking op het organismus gefchiedt , naar liet oordeel des Schrijvers , niet
bloot dynamisch, als prikkel, maar tevens chemisch door
asfimilatie.
De vierde Afdeeling, de Symptomatologie behelzende, begint met den pols , wiens geregelde gefleldheid van de behoorlijke irritabiliteit van het hart en de flagaderen, van de
behoorlijke hoeveelheid en gefleldheid van het bloeden van
deszelfs vrijen omloop gezegd wordt afhankelijk te zijn.
De pui/ns celer van den pui/ns frequens onderfcheidende, zegt de Schrijver, dat men den eerften zelden aan het
ziekbed, en wel alleenlijk bij den zeldzamen of niet zeer
menigvuldigen pols, kan onderfcheiden; waaromtrent ons
de waarneming anders geleerd heeft , als hebbende meermalen, en niet zonder nut, in de onderkenning van den
toeftand des lijders, dit onderfcheid waargenomen. Met
veel naauwkeurigheid zijn de overige toevallen overwogen.
Inzonderheid uitvoerig is dat gedeelte , wat de urin betreft, bearbeid ; terwijl ook het femiotifche in deze Afdeeling niet vergeten is.

5'8

j.

W. H. CONRAD!, HANDBOLK.

Wij bevelen derhalve dit Handboek aan het Nederduitsch
geneeskundig publiek aan, wenfchende dat hetzelve tot
verfpreiding van heldere pathologifche begrippen moge
medewerken, in eenen tijd, waarin de Ziektekunde over
het algemeen zoo fchaars en oppervlakkig beoefend wordt ,
en kunnen van dit onderwerp niet aflappen , zonder één
woord niet onze Lezers gewisfeld te hebben. Bij velen
geldt de Ziektekunde voor niet veel meer dan eene
fchoolfche wetenfchap , welke voor de praktijk van geringe waarde is. Deze kleinfchatting der Ziektekunde is
in meer dan n opzigt voor de praktijk nadeelig ge
vooreerst heeft zij de heerfchende neiging-worden.Wat
in
de hand gewerkt, en bij velen de prak
empirisme
tot
doen ontaarden. Ten-tijkneforvacptbijk
andere is daardoor de handelwijze der Geneesheeren meer
en meer fymptomatisch geworden , waarbij men op eene
onoordeelkundige wijze fchermutfelt tegen verfchijnfelen,
en den vijand ongefloord en ongemoeid laat, ja dikwijls
in de hand werkt. Eindelijk is alzoo de eigenlijke ervaring in de Geneeskunst gedurig zeldzamer geworden en
in een redeloos inflinkt veranderd, waarbij de Arts in het
duister op goed geluk af rondkrabbelt. Hoogst wenfchelijk is het dus, dar in ons Vaderland eene weten
welke met de redelijke , oordeelkundige kunstoefe--fchap,
zulk eene naauwe betrekking flaat, dat zij zonder
in
ning
dezelve geheel vervallen moet, gehandhaafd en op prijs
gefield moge worden , opdat onder ons de Geneeskunst
niet tot bloot handwerk verlaagd , maar tot eene waarlijk
wijsgeerige kunst worde verheven. Want de Ziektekunde
geeft eerst die wijsgeerige trekking en aard aan de Geneeskunst , waardoor zij zich boven de artes ferviles ,
illiberales verheft; en zonder deze is zij met de laatfien
volkomen gelijk te Hellen. Mogt aan die goede zaak ook
dit vertaald Handboek bevorderlijk zijn, waartoe wij het
een groot debiet toewenfchen!

W. S

c OTT,
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Het Leven van NAPOLEON nONAPARTE, door
Sir W. S C O T T. Uit het Engelseh vertaald, door
J. C. S W A V I N G . 1/de, tilde en Z/IIde Deel (in 2
Stukken). Te Dordrecht, b ij Blusfé en van Braam.
i827, 18e 8. In gr. 8vo. Te zamen 1658 bl. f i I - _ o.
V an de vier eerfle Deden dezes vermaarden werks
hebben wij vroeger verlag gedaan. Die, welke thans
voor ons liggen, bevatten wel het belangrijkfle gedeelte;
de veroveringen van N A P 0 L E o N buiten Frankrijk,
van den vrede van Amiens tot op het verlies van Duitschland , na den flag bij Leipzig. In zijne vorige veldtogten had hij zichzelven den weg gebaand tot het hoog
gezag over Frankr ijk en Opper - Italië; thans wilde-fIe
hij zich door een' floet van Vásfalen , of leenroerige
en afhankelijke Staten, omringen, en verkrachtte daartoe
beurtelings de onafhankelijkheid van Zwitferland , Baden ,
geheel Zuidelijk Duitschland ,
Wurtemberg ,
dat hij in een zoogenaamd Rhijnverbond vereenigde,
Napels, Holland, Sak/en, Pruis/en, Deenemarken ,
Portugal, Spanje, Rome, de Ilanzefleden en Noord
Duitschland , en plaatf'e daarin zijne Broeders-westlijk
en Zwagers , of zichzelven , als onmiddell ijk Opperheer.
Hij had de zinneloosheid zelfs , tot zijns Broeders zoontje
te zeggen , dat de eer/le pligten der Vorflen , aan welke
hij die kroonen fchonk, jegens hem , de tweede jegens
Frankrijk, de derde eindelijk omtrent hunne Onderdanen
waren. Geen tiran heeft nog ooit zóó fchaamteloos
gefproken! Doch deze hoogmoed moest tot den val geleiden; en wij zien dan took hier het verlies aller buiten
veroveringen, met zoo veel moeite in negen-landfche
jaren verkregen , en den afval aller fchijnbare Bondgenooten, in de twee veldtogten van Rusland en Sak/en
in I ó t 2 en 1813. Eene allezins waardige taak voor
een' Gefciliedfchrijver als W A L T E R S C O T T. Over 't
algemeen is die taak ook, zoo ver wij daarover uit de
Nn
BOEKBESCII. 1829. NO. I2.

lederen

,

530

W. SCOTT

middelmatige vertaling oordoelen kunnen, naar hehooren
vervuld. Nogtans verloochent zich de Brit in geenen
deele. De oorlogsverklaring van Engeland aan Frankrizk in i8o3 zoekt hij uit de voorafgaande handelingen
van NAPOLEON volkomen te regtvaardigen. Doch
onderfeld , dat Engeland daarin ten volle gelijk had
waarom dan niet gezegd : „ Gij wilt Piemont behou„ den? goed ! wij zullen Malta niet teruggeven, vóór
„ dat gij dat land aan deszelfs regtniatigen bezitter hergeeft"? Men behoefde daarom liet beruchte Ultimatum van 36 uren niet voor te fchrijven , noch zich te
haasten , om zelf den oorlog te verklaren , niet Hechts
aan Frankrijk , maar ook aad de onfchuldige Neder
Republiek. Doch men moest zich haatten,-landfi•he
om de rijkgeladene bodems , die uit Oost en West te
huis gewacht werden , waaraan Frankrijk , en vooral
Holland, na langen ftil[tand, hunne fchatten hadden te
koste gelegd , magtig te worden , eer zij van den oorlog
konden herigt hebben. Van dezen fchandelijken roof,
op vreedzame ingezetenen gepleegd, die meenden, op
cie goede trouw der verdragen hun goed aan de zee te
mogen vertrouwen , daarvan fpreekt Sir w A L T E t:
s C o T T geen enkel woord. Ilet is , alsof het flechts
zoo behoort ; en nog durft hij zeggen , dat Engeland
den voorfpocd onder anderen van holland wenschte ! Ja,
wanneer die voorfpoed iets tot dien van Groot - Brittanje kon bijdragen ; anders heeft liet nimmer middelen
ontzien, om dien te vernielen. — Den fchandelijken aanval op de Spaanfche Registerfchepen , op bevel van
P I T T , te midden des vredes , waardoor een groot
Spaansch Oorlogsfchip in de lucht vloog (1804) , kon
men niet geheel onvermeld laten ; naar ook deze gruwel
der ongeregtigheid wordt zoo veel mogelijk vergoelijkt.
En eindelijk — wij konden naauwelijks onze oogen geboven — de fnoode togt naar Koppenhagen in 1807 ,
die met N A P 0 L n o N 'S grootf'e onregtvaardigheden
gelijk (laat, en waardoor men , in vollen vrede , onder
den fchijn van eene geheime overeenkomst tusfchen Frank-
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rijk en Rusland te willen beletten , die vloot maar zelve
wegnam, en daarbij de Hoofdf'cad des Rijks , van Benen
vreedzamen, onbeleedigenden Staat, gedeeltelijk in de asfche legde, — dit zijn de groote bedoelingen, het groote
krachtbetoon , door S c o T T niet ophef (VIde D. b].
15) vermeld; en de onloochenbare daadzaak (bl. 16)
dier geheime verbindtenis berust flechts op vermoedens ,
die nimmer door een echt fluk bewaarheid zijn , 't welk
de Brit/che Regering toch voor hare eer had moeten
bekend maken. De groote roof, een feit zoo finood als
eenig in de gefchiedenis der fchendingen van het Volkenregt, wordt (bl. 18) dus vermeld: De Deenfche vloot
werd buiten het bereik van den grooten overweldiger
geleld (! ! !) Men zou die, zegt s c o T T , na den
vrede hebben teruggegeven. Ja ! zoo als de Ilollandfche
vloot aan de Helder, op naam van den Prins van Oranje
in het Nieuwe Diep overgegeven, waarbij de fchepelingen
wel geen denkbeeld hadden , dat die aan de Britten zou
komen. Andere bewijzen der eenzijdigheid des Schrijvers
ten aanzien van Engeland, zoo als de verdediging van
de zoogenoemde Engel/che zeeregten en kaperijen, (bl.
3a6 van het Vde Deel) gaan wij voorbij.
Zoo is dan WA L TE it S C 0 T T hoogst eenzijdig,
waar de fnoodheden en plunderingen zijner landgenooten
moeten verhaald worden; doch, als gevoelde hij zelf het
onregt hiervan , flapt hij daarover altijd zoo kort moge
heen , terwijl hij veel langer vertoeft bij de misdaden-lijk
van NAPOLEON. Nog iets: hij verhaalt, ondanks
zijne doorgaande onpartijdigheid omtrent dezen, veel uitvoeriger de rampen en tegenfpoeden van denzelven , dan
zijne overwinningen. Zoo loopt b. v. het Vde Deel alleen
over het tijditip tusfchen Amiens en Til/it (18o2 -1807)
en N A P 0 L EO N 's rampen beginnen reeds met het Vllde,
en zullen nu nog twee Deden beflaan. Maar, aan den
anderen kant, worden van W E L L 1 N G T 0 N in Spanje
flechts de vroegere krijgsbedrijven met eenige uitvoerig
gemeld ; de latere , zoo als de overwinningen bij-heid
Sala;nanca en Vittoria, worden, als aan zijne landgeNn a
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nooten genoegzaam bekend, fiechts aangeflipt; en wij
hebben gezien , dat de Schrijver in de vorige Deden N Ar o L E 0 N's veldtoten in Italië zeer uitvoerig geboekt
heeft : zodat hier geen opzet fchijnt te hebben plaats
gehad. Uitvoerigst nogtans — en met reden — is de
befchrijving van den Rusfifchen veldtogt in de twee Stuk
Deel. De Schrijver ontwikkelt daarin-kenvahtVId
eene zeer naauwkeurige kennis van het terrein , en zet
den loop der gebeurtenisfen zeer goed en duidelijk uit
elkander. Zijnen ftijl wisfelt hij gedurig af door beelden
en vergelijkingen , die den Dichter verraden , en waarvan
fommige treffend juist, doch ook andere meer fpelingen
van het vernuft zijn. En wat nu den geheelei indruk
betreft, dien hij ons van zijnen Held geeft , wij geiooven , dat hij daaromtrent der waarheid zeer getrouw is
gebleven. Dat de Franfchen ten hoogfle misnoegd waren, omdat hij hunnen Afgod, ontdaan van den valfchen
glans zijner zegepralen en den damp van wierook, dien
hunne vleitaal rondom hem verfpreid had , in zijne naakt
durfde ten toon Rellen , is te begrijpen; maar S C 0 T T-heid
doet doorgaans aan zijne groote talenten zegt wedervaren;
hij maakt even zeer gebruik van zijne Bulletins als van
die zijner vijanden (b. v in het verhaal van den veldilag
van Leipzig) ; hij bewondert de Randvastigheid , welberadenheid en gelijkmoedigheid van N A P 0 L E 0 N in dezen beflisfenden ['rijd (VIIde D. bl. 861) , en laakt daden , van de andere zijde , die destijds zeer toegejuicht
zijn geworden , en die ook , uit het [tandpunt der daders , en alle omflandigheden in aanmerking genomen,
zeer wel kunnen verdedigd worden ; namelijk liet overloopen der Sakfers te midden van den Leipziger flag ,
en de niet bekrachtiging van den vrijen aftogt der bezet
Dresden en Dantzig. (Vilde D. bl. 863,-tingeva
895 , 896.) Doch in de bedoelingen van den veroveraar ziet hij nergens iets , dan voldoeningen aan plannen
van eer- en heei•schzucht, en niet, gelijk diens bewonderaars , groote ontwerpen tot een beter lot voor Europa. Ook durft hij , niet al zijnen eerbied voor N A P or_ E 0 N's talenten als krijgsman, in welk opzigt hij hem
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volkomen regt laat wedervaren , het plan van zijnen Rusfifchen veldtogt ten flerkfte berispen ; hij wederlegt uit
diens beweerde, dat alleen de onverwachte fne:uw -voerig
vlagen en de vroeger dan gewoonlijk invallende winter
cie oorzaken zijner rampen geweest zijn. Integendeel doet
hij ten flelligt}e zien, dat fechts eigene onvoorzigtigheid
en gebrek aan behoedzaamheid bij den intogt in Rusland
of RusJifch Polen , eene landitrcek, die men niet kende ,
gevoegd bij fnelle en voor zulk een leger , verfloken van
genoegzame levensmiddelen, vernielende marfchen , en
eindelijk een onberaden vertrouwen op zijne geluk11er en
op de zwakheid van A L E Y A N D L E, hem eerst onbefuisd naar Moskou deden voorthollen , en toen onbedachtzaam en in blinde verwachting van vredesonderhandelingen aldaar vertoeven. Wij zijn liet volkomen niet
den Schrijver eens (Vilde D. bl. 627) : „ Vat was dan
„ toch de ware oorzaak van Bene zoo ontzettende, nood„ lottige uitkomst? Wij fchromen niet, daarop te ant„ woorden , dat Gene zedelijke dwaling , of liever eerie
misdaad , N A P 0 L E 0 N'S wijsheid in dwaasheid ver„ anderde ; dat hij , door de onregtvaardigheid van
zijne bedoelingen verblind , tot groote krijgskundige
fouten verviel, en gevolgelijk verkeerde middelen te
„ baat nam , om in het bereiken van zijne booze oog„ merken te hagen. De ffelregel van den Koning van
Pruis/en , dat de Godheid feeds de partij kiest van
•, den flerk{Ien, is zoo valsch als goddeloos. In den
tijd , in welken wij leven , kunnen en mogen wij zekerlijk Beene wonderwerken verwachten ; maar wij we„ ten nogtans, dat de wereld onderworpen is zoo wel
aan zedelijke als aan natuurlijke wetten , en dat de
fchending der cerfie menigwerf eerie tijdelijke ífraf met
zich brengt." En hieraan wordt dan N A P 0 L EO N'S
gedrag getoetst , en daaruit zijn lot ontwikkeld.
Wij zullen ons nu voorts bepalen tot liet vermelden
van eenige bijzonderheden , die ons onder het lezen dezer drie of vier Deden getroffen hebben.
Wij vonden hier zoo min, als in de overige werken
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over den Rusfafchen veldtogt, voldoende befcheiden nopens
de achtereenvolgende vermindering des grooten legers. Op
bl. 265 des Vilden Deels wordt de geheele FranfcheArmee,
met alle hulptroepen der zoogenaamde Bondgenooten, op
1,187,000, of, na aftrek van verlofgangers, zieken en onvoltallige Regementen, op 800,000 man begroot. Naauwkeurig wordt nu nergens liet getal der troepen van dit ontzet
leger, die tegen Rusland optrokken , vermeld. Doch-tend
op verfcheidene plaatfen fchijnt de Schrijver het op ruim
400,000 man te begrooten; ten minne zoo is de berekening op bl. 622, waarin men opgeeft, dat er in Litthaulven reeds honderdduizend man zouden bezweken
zijn, eer men nog het eigenlijke Rusland bereikte; —
een tweede honderdduizendtal zou omgekomen zijn ,
eer men te Moskou was : zoodat dus de jammerlijke
terugtogt in den fellen winter niet meer , en , daar er
toch nog altijd een overfchot terugkwam, zelfs minder
vernieling zou hebben aangeregt , dan de optogt te midden des zomers. Men gevoelt liet losfe en onwaarfchijnlijke dezer opgaven. En daarbij voege men nu nog de
lijst der omgekomenen en gevangenen uit B 0 U T 0 U R L 1 N
(bl. 613), die 450,000 man bedraagt, en die onze Schrijver voor naar alle waarfchijnlijkheid naautivkeurig
houdt. Er zouden dus vijftigduizend man meer gefneuveld of gevangen zijn , dan er waren opgetrokken!
Men ziet, dat hier de opgaven zeer onnaauwkeurig en gebrekkig zijn.
WA L TE R s c 0 T T deelt niet minder de binnenland
handelingen en wijze van befluur van NAP 0 L E o N,-feh
dan zijne buitenlandfche verrigtingen en overwinningen of
nederlagen mede, en hij toont daarin overal een' edelen geest voor de volksvrijheid , wier vertrapping en
verguizing door den Man , dien fommige quaff - liberalen
naderhand voor hunnen Held hebben gekozen , hij in
zeer vele bijzonderheden doet blijken. Hij bewijst duidelijk, dat Frankrijk onder hem niet meer vrijheid genoot, dan onder een' Sultan; en dat, zoo de Staatsraad
(het eenige ligchaam, waar discusfiën over 's lands zaken
waren geoorloofd) foms de vrijheid nam, hein bij befloten
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deuren tegen te fpreken, zulks hoegenaamd geenen invloed
kon hebben , doordien hij altijd dezelfde magt daarover behield als over een' Turkfchen Divan , om namelijk door
een „ ik tril" alle deszclfs vertoogen hetzij ter ne@r te
(laan, hetzij in werking te brengen.
Omtrent het Wetboek Napoleon bevat dit werk ver
zeer gegronde aanmerkingen , die den bekwa--fcheidn
men Regtsgeleerde kenmerken , (het eigenlijke vak van
s c o T T.) Ook omtrent zijp huifelijk leven, zijne onachtzaamheid voor eigene kleeding bij groote verkwisting en
hooffche feesten, de gef}renge orde en Etiquette aan zijn
Hof, de wettiging van de roofzucht zijner Maarfchalken,
door, op echt Turkfche manier, hun een gedeelte van dien
roof te ontnemen, (op deze wijze trok hij eens a of g millioenen francs op DIA s s E N A, die zich al te vet gemest had , enz.) komen hier allezins merkwaardige bij
voor. Wij vinden die in het begin des Vlden-zonderh
Deels, als rustpunt tusfchen den vrede van Ti/fit en de
onderneming van Spanje, dus in liet tijdftip, dat de raagt
des Keizers ten toppunt geftegen was, en noch tegenRand noch behoorlijke vermeerdering meer fcheen toe te
laten. Maar Spanje was het eerfle firuikelhlok zijner
reusachtige ontwerpen ; hij verfpilde hier vergeefs de
fchatten en liet bloed zijner onderdanen ; en zijne dwaze
onderneming naar Rusland, even als die in Spanje
flechts de uitwerking eener zinnelooze heerschzucht,
werd hem ten val , en beroofde hem vóór den afloop
van 1813 van zijne veroveringen. De val zijner eigene
heer fchappij zal ons in de beide volgende Deden , welke
dit werk moeten voltooijen , verhaald worden.
De flijl des Vertalers is dikwerf ongekuischt, zoo als
„de Fortuin heeft een' pik op ons," (VIIde Deel , bl.
728) enz. Doch bovenal zijn wij verwonderd geweest, dat
S WA V 1 N c de treurige Gefchiedenis onzer verandering
in een Koningrijk onder L o n it w IJ it , den val van de
Republiek der hereenigrle Nederlanden , ( eene gebeurtenis , die zijn Schrijver in anderhalve bladzijde afdoet)
niet alleen geenszins een weinig uitgebr. id heeft , maar
er niets dan twee geheel onbeduidende, ellendige Noten
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heeft bijgevoegd, en daarentegen zoo weinig van onze
nielnvile Gefchiedenis weet , dat hij den Raadpenfionaris
SCHIMMEL PENN IN CK Groot-Penionaris noemt!
Wij hopen, dat hij zich in de volgende Deelen voor dergelijke lompe fouten zal wachten.

De haat kundige verlichting der Nederlanderen, in een wijs-.
geerig - historisch Tafereel gefchetst , door Mr. S A M U E L
I P E R U S Z O O N w I S E L I U S. Een Gefchrift van den jare
1 793. Tweede Druk. Te Brusfel, bij Brest van Kempen.
1828. In gr. 8vo. XVII en 354 Bl. f3 -6o. Met dit Motto:
„ Quis nescit, primam esfe historic; legem, ne quid falfi
„ dicere audeat: deinde, ne quid verf non audeat; ne qua
„ fuspicio gratix fit in fcribendo, ne qua fimultati.s." C I c ER 0.

D

it werk , bevorens flukswijze , zonder des Schrijvers naam ,
en niet in de oorfpronkelijke volgorde, in de Nieuwe Mnemofyne geplaatst , doch thans door hem , met bekendmaking
van zijnen naam , in den vorm eener nieuwe uitgave, te
Brusfel in het licht gegeven, is niet alleen om de belangrijkheid der onderwerpen, die het bevat, maar ook bijzonder
om de wijze, waarop dezelve door den Schrijver befchouwd
en behandeld worden, bij uitnemendheid geëigend , om de
aandacht van onderzoeklievende lezers tot zich te trekken.
De Heer was ELI US deelt in zijne Voorrede de gepaste aan
mede, welke hij tot deze nieuwe uitgave bekomen-leidng
heeft, met opgave tevens der veranderingen en vermeerderingen, welke in dezelve gevonden worden, met vermelding
ook van liet oorfpronkelijk oogmerk, hetwelk hij zich bij de
bearbeiding van dit onderwerp voorftelde, hetwelk voornamelijk hierin betl:ond: om eenige gedeelten onzer Vaderlandfche
Gefchiedenis , gelijk ook den aard van onzen toenmaligen Staats
nieuwe en tevens echte en ware zode te doen-vorm,ane
kennen; en tegelijk daarbij deze en gene duistere, door weder
dieper in de /chaduw geplaatjle, his--zdfchepartijnog
tori/che bijzonderheden naar zijn vermogen toe te lichten.
Dat de Auteur, na eenige algemeene voor(iellingen en
aanmerkingen, Holland meer in het bijzonder tot voorwerp
zijner befchouwing heeft genomen, is gefchied om het werk
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te vereenvoudigen; en zijn Ed. meende dit, behoudens waarheid en oordeelkunde, alzoo te mogen doen, terwijl hij toch
het meeste van hetgeen hij, volgens den aard zijns onder
omtrent dat gewest in eenen Raat- of regeerkundigen-werps,
zin had voor te dragen, op de meeste overige, geheel of ten
deele, toepasfelij-k achtte. Het is waar, Holland is het handpunt, hetwelk de meeste Gefchiedfchrijvers gekozen hebben,
en de andere gewesten hebben in hunne befchouwingen
doorgaans Hechts eene plaats op den achtergrond van het
tooneel, 't welk zij openen. Trouwens, de Raadpenlonaris
JA N DE w I T T befchouwde de overige gewesten als leden ,
die men des noods zou kunnen affnijden , zonder daarom het
leven des ganfehen ftaatsligchaams in gevaar te brengen :
want hij hield het daarvoor, dat het levensbeginfel der Republiek alleen in Holland gevestigd was. Maar het komt
Recenfent , behoudens beter oordeel , voor , dat de gefchied.
kundige onderzoekingen betrekkelijk de overige gewesten uit
geheel verfchillende beginfelen moeten afgeleid worden, en
vooral tot geheel uiteenloopende refitltaten brengen zouden ,
zoodat het weldra zoude blijken, dat op verre na niet alles,
wat in eenen haat- of regeerkundigen zin omtrent Holland
met waarheid kan voorgedragen worden, ook op de meeste
overige gewesten toepasfelijk te achten zij.
Dat wij nog altijd Beene volkomen ware en geheel onz}j_
dige Vaderlandfche Gefchiedenis , loopende ten minfle van
den vrede van Mun,/ler, 1648, tot aan het tide jaar der
tegenwoordige eeuw , bezitten , is niet tegen te fpreken; en
wij gelooven met den Heer w IS ELI us, dat zulk gene Gefchiedenis vooreerst nog met grond niet te verwachten is.
Alles, wat zijn Ed. omtrent de redenen , die het onvervuld
blijven van dien wensch veroorzaken, voordraagt, verdient
ernitig overdacht en ter harte genomen te worden. Zeer
juist is de aanmerking, bi. VII der Voorrede, dat liet een
groot verfchil maakt, welke foort van zaken de misleiding
en de verkeerde oordeelvellingen betreffen. Een publiek kan
hoegenaamd geen gevoel hebben voor letteren en fchoone
kunflen. Het kan op meetkunflige wetenfchappen niet den
minften prijs (lellen. Maar raakt de misleiding godsdienf}ige
gevoelens en flaatkundige grondflellingen, en geraken de
hartstogten daarbij in het fpel, dan ziet men weldra uitfpattende tweefpalt, welke, zoo de teugels des bewinds niet door
Bene zeer vaste hand gehouden en be f1uurd worden, den Bur-
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gerflaat gemeenlijk op den rand des verderfs voert, fomo'ylen
het onderstboven keert: kerkelijke en ivereldlijke gefc'ziedenisfen bewijzen deze waarheid op de allerbedroevend/le wijze. He-

laas ! het is meer te wenfchen dan te verwachten , dat niet
vroeger of later nieuwe voorbeelden de waarheid van dit gezegde zullen komen bevestigen ! Wanneer echter de Heer
W I S E L t U S zegt : een RAM us flechts werd vermoord om de
uitfpraak van een Larijnsch woord, dan zij het ons vergund ,
iets tot nadere toelichting aan te merken. P IER RE L E RA-

Of PETRUS RA US, is in den verfoeijelijken St.
Bartholomeus- nacht, 24. Augustus 9572 , doodgeflagen door

M EAU ,

zijnen tegenftander in de wijsbegeerte, J OANNE S C A R P E N
een ijverig voorflander-TERIUS(JANCHPTIER),
der destijds onder den naam van -iristotelifche heerfchende
wijsgeerige fchool , welke door RAM US met onwederlegbare
gronden aangevallen en in hare diepfle grondvesten gefchokt
was. Zie T H U A N U S , Ilistoria fui temporis, Tom. III. p.
153. Het gerucht dezer zwarte daad deed D I ON Y S JU $
L AMBI N US van fchrik fl erven. Het is intusfchen wel waar,
dat RAM US ten gevolge van een Dekreet der Sorbonne ver
omdat hij beweerde , dat men verkeerdelijk bij de-ketrdis,
Sorbonne uitfprak kieskies in plaats van quisquis welke laatfie
uitfpraak dezelve voor kettersch verklaarde. Zie B A Y L E ,
Dictionnaire bist. et crit. in voce R AM vs , in notis.
Ten einde tot het oogmerk , hetwelk de geleerde Schrijver
zich heeft voorgeuleld , te geraken, heeft hij zich begeven
tot het onderzoek van de mate van civilifatie en vrijheidsliefde, welke de oude Batavieren fchijnen bezeten te hebben; waarbij hunne geroemde dapperheid en onkreukbare
trouw, deze laatfie niet van de voordeeligfle zijde, befchouwd worden;— voorts van den toefland der inwoners onder de Frankifche Koningen, en bij de invoering van het
deerlijk misvormd Christendom; den aard en de grenzen of
uitgebreidheid van het gezag der Graven en Hertogen ; den
oorfprong van den Adel (dit onderwerp vooral is meesterlijk
behandeld); den oorfprong en aard van de regten en het gezag der Reden ; de inflelling der dagvaarten , mitsgaders de
wijzigingen , die dezelve later ondergaan hebben ; de oude
handvesten en privilegiën ; den wederkeerigen eed , bij de
inhuldiging der Vorfien door dezen en door het volk af te
leggen ; de wijze van Regtspleging en Regtsvordering onder
de Graven; den aard van het ambt des Stedehouders tijdens
J

,
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het Grafelijk bewind; den invloed van het herleven der letteren en ontluikende befchaving , van de uiwinding der
Boekdrukkunst • van 4merika's ontdekking, van de hervorming in den Godsdienst op de ilaatkundige denkbeelden en
de zaken van regering hier te lande; — vervolgens de aanleidende oorzaken van den opliand tegen Spanje; de bedoelingen van F IL I PS II bij het aanvaarden der regering, de dwaze maatregelen, door hein in het werk gefield ; het algemeen
misnoegen , daardoor gaande gemaakt ; de rigting , welke
W I L L E M I aan de geestgefteldheid der Nederlanderen wist
te geven, zijne hoedanigheden, deugden en zwakheden ; de
aard van het Verbond en Smeekfchrift der Edelen ; de handelwijze der Staten ten aanzien van het oppergezag ; hoe
hetzelve beurtelings aan Engeland en Frankrijk opgedragen,
en om welke redenen het door die Mogendheden niet aan
Bij deze gelegenheid worden ook de onderfcheidene-vardis.
meegingen aangaande het regt of de bevoegdheid , om aan
te maken op de hoogste overheid , gewikt en gewo--fprak
gen. (De Unie van Utrecht wordt nu op eene geheel bij
wijze onderzocht en gewaardeerd , en zeer zeker niet-zonder
boven hare waarde gefchat.) Vervolgens gaat de Schrijver
over tot het regt om F I L 1 P S af te zweren , en de wijze,
waarop dit gefchied is; de opdragt der Grafelijkheid van Hol.
land aan Prinfe w ILL E M I , en het gedrag der Staten van
dat gewest, onmiddellijk na 's Prinfen geweldigen dood;
hunne oogmerken opzigtelijk MAURITS, LEICESTER en
ELI ZA B E T II ; den Stadhouderlijken lastbrief, aan MAURITS
verleend; het vertoog der Ridderfchap, Edelen en Steden
van Holland van 1585 ; het aanvankelijk elkander in even.
wigt houdend gezag van MAURITS en van O L D E N B R N E
E L D ; de overwinning des eerstgenoemden ; den invloed-V
der kerkelijke gefchillen op die gebeurtenis , en een aantal
andere belangrijke zaken. Niets is zekerder, dan dat men
tot de grondige kennis van dit alles nimmer zal geraken , ten
zij men zich met eenen vooroordeelvrijen geest tot de beoefening der Gefchiedenis begeve, zonder zich door het dik
geufurpeerd gezag van beroemde namen te laten over--mals
weldigen. Wanneer echter hierbij H 0 OFT en WAGEN A AR
in dezelfde uitfpraak, zoo al niet van verwerping, dan toch
van betwijfeling hunner geloofwaardigheid, begrepen worden,
kan men vragen, of dit oordeel niet ten opzigte van HOOFT
te hard is? HOOFT moge beneden het ideaal eens volmaak-
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ten Gefchiedfchrijvers gebleven zijn , hij wist en gevoelde
toch volkomen , wat daartoe vereischt werd. Maar w AGENA AR, zonder iets van 's mans wezenlijke verdienflen te wil
afdingen , had geen volkomen denkbeeld van de waardig--len
heid eens echten Gefchiedfchrijvers; en daar hij gekluisterd
was door het gezag der Oligarchifche factie , die niet alleen
de Gefchiedenis, maar, wat meer zegt, het Land zelve bedorven heeft, zoo durfde hij niet altijd zeggen , wat hij wist
waarheid te zijn. Dit kan men zien uit het weinige, hetwelk hij onafhankelijk van Oligarchifchen invloed gefchreven
heeft, zoo als b. v. zijne weinig gelezene férhandeling over
het Stadhouder /chap. — De Heer WI SELIUS beweerde in
1793. (en zijn beweerde van dien tijd heeft hij in 1828 niet
ingetrokken) dat er nimmer een wezenlijke regeringsvorm in
deze landen heflaan heeft. Wanneer men door wezenlijken
regeringsvorm verlaat een boekje, hetwelk in hoofdflukken
en artikelen verdeeld is, hetwelk ta liter qualiter door zoo.
genaamde Notabelen aangenomen is, waarin van Ministers en
Gouverneurs, van Waterflaat en dergelijke mooije dingen
meer veel te lezen (laat; ja, dan hebben wij in onze oude,
gelukkige Republiek geenen regeringsvorm, of, om naauwkeuriger te fpreken , geene befchrerene algemeene Contlitutie
gehad. Maar wanneer men nu toegeeft, dat onze voorouders
met geene theoretifche en metaphyIfche befpiegelingen zich
ophielden , dan zal men toch niet kunnen tegenfpreken , dat
er praktisch facto toch wel zoo iets van een' regeringsvorm
moet geweest zijn in een landje als het onze , hetwelk bij
den llunflezfchen vrede zoo roemvol uit eenen tachtigjarigen
firijd de zege wegdroeg , welks bondgenootfchap door de
grootfte Mogendheden der wereld gezocht werd , welks vlo
Teems verfpreidden, gelijk in-teni16dfchrkopen
1712 zijne legers den magtigen 1.0 D E w I,l it XIV tot in zijne
hofplaats bedreigden ! — Dat de Unie van Utrecht aanvankelijk met geheel andere oogmerken is aangegaan, dan waar
dezelve naderhand door eene gewrongene toepasfing ge--toe
bezigd is, lijdt geene tegenfpraak. De Unie was oorfpronkelijk een vinculum Juris Gentium, en geenszins een vinculum
Juris Pzrblici. Het is ook alles waar, wat men van het theoretisch gebrekkige van onzen ftaatsvorm , van het nadeel,
dat één gewest , ja ééne ílad , aan den ganfchen Staat kon
toebrengen, gelieft te zeggen. Maar was dit niet juist de
vrijheid , die, door de centralifatie, welke federt door N A-
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POLE ON ingevoerd is , althans op die wijze nergens meer
bef aat ? Maar kon niet ooit in het Collegium der Tribuni
plebis te Rome één enkel Volkstribuun , door het uitfpreken
van zijn veto, de voorflagen van wetten ftuiten ? Het is
waar, dat de bevolking der zeven gewesten zich niet alleen
waande vrij te zijn , maar ook in die vermeende vrijheid zich
gelukkig gevoelde. Maar onze voorouders waren toch , dunkt
ons , niet volkomen onwijs , of gelijk te hellen met dien gek
te 4thene , van wien A ELI ANUS verhaalt, dat hij al de
fchepen telde, die in de haven aldaar binnenliepen, wanende
dat dezelve hein alle toebehoorden , en dat hij naderhand ,
toen hij weder tot zijn verfiand kwam, erkende, zich nimmer
gelukkiger gevoeld te hebben , dan zoo lang die waan voort
gelooft gaarne , dat onze voorouders veel-dure.Rcnft
minder zich met abtlracte denkbeelden bezig hielden, dan het
thans levend gedacht ; maar bij meent te mogen beweren, dat
er nimmer zoo veel pofitive vrijheid genoten is, als in onze
oude Republiek. Zou b. v. een Hoofdofficier van ilmfferdam
het in zijne gedachten hebben durven nemen, om een' burger uit zijn huis te laten halen? Wij willen nu niet ophalen
de fchennis der burgerlijke vrijheid , die dadelijk , toen dan
die oude gewaande vrijheid voor eene zoogenaamde wezen
plaats maakte , gepleegd is : het waren toen-lijken1795
revolutionaire tijden. De eerflen , die dit ondervonden, waren twee Boekverkoopers, en op 19 Maart 1795 de Heeren
KINSBERGF.N en VAN DER I-loop, die zonder complimenten uit hunne huizen gehaald werden. Maar thans nog
kan ieder Regter van Inllructie, en in vele gevallen de Officier, ja fomtijds zelfs een Commisfaris van Policie, een'
huisvader bij mandaat van geleide, en de laatstgenoemde
ook zelfs zonder dat, laten halen , in hechtenis zetten, en
weken , maanden , ja zelfs langer , daar laten zuchten ; en ,
als hij dan eindelijk op vrije voeten geteld wordt, heeft
hij geen middel hoegenaamd , om den willekeurigen aanrander zijner burgerlijke vrijheid tot fchadeloosilelling te noodzaken. Vóór 1795, tijdens dan dat wij eene gewaande vrij.
heid genoten , en ons in dezelve verblijdden, zoude geen
Ambtenaar der Belastingen of Accijnfen zich eene huisvi(tatie
bij eenen burger of inwoner hebben durven veroorloven. —
Het is met de vrijheid eveneens gelegen als met de waarheid , zedelijkheid , fchoonheid : men kan omtrent de grond.
begrippen, omtrent het metaphyfieke beginfel , waaruit die
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denkbeelden afgeleid worden , gansch verfchillende denkwijze
hebben ; men kan zelfs daaromtrent geheel geene bepaalde
theorie , en desniettemin een zeer goed befef hebben van
hetgene waar, zedelijk, fchoon en goed is. En zoo was
het ook met onze voormalige Republiek gelegen. Het lijdt
geene tegenfpraak, dat er, vooral in Stadhouderlooze tijden,
eene groote overhelling tot Oligarchie beflond . (f[ristokratie is
toch waarlijk het regte woord niet: geen Hollander moest,
na hetgene wijlen de voortreffelijke Hoogleeraar Mr. J OAN
L U z A e daarover gefchreven heeft, dit woord nog in eenen
ongtintligen zin gebruiken) en dat niets zoo verderfelijk is,
als eene regering van weinigen. Maar men zegge ons eens
waar in geheel Europa, (Engeland alleen uitgezonderd) vóór
1789, flaatkundige verlichting bij het volk en gezonde denkbeelden van de oppermagt beftonden ? Men moet dus aan
onze Hollanders geen bijzonder verwijt doen over een gebrek
aan kennis, hetwelk overal, en dan toch nog nergens minder dan in onze vrije Nederlanden, bell:ond. Onze voorma
regeerders , hoe bekrompen van inzigten men dezelven-lige
ook voorfielt , waren evenwel verfiandig en menschlievena
genoeg , om voor de elders wreed vervolgde Israëlieten eene
fchuil- en toevlugtsplaats te openen, zoo als zij destijds nergens vinden of hopen konden; DESCARTES , s A r LE en
de Fran/che vlugtelingen , die wegens de intrekking van liet
Edikt van Nantes hun vaderland verlaten moesten , vonden
in ons gastvrij Nederland eene veilige haven; vrijheid van
drukpers beflond er facto meer dan ergens : het is waar , de
fchrifcen van MACC H IA V E L en nog eenige anderen, die den
meineed en het abfolutismus predikten, werden verboden; maar
wat kwaad ? Kortom, wist men toen minder over theoretifche
vrijheid te redekavelen, dit werd rijkelijk gecompenfeerd door
het werkelijk bezit en genot van praktifche vrijheid, hetwelk
men toen in ruime mate had.
De Heer WISE LI US omfchrijft, bl. XXX der Inleiding, de
grondmagt en oppermagt op volgende wijze: „ De magt van
de gezamenlijke maatfchappij kan men gevoegelijk de grond
„ magt, de door haar daargefielde magt de oppermagt noemen.
„ Deze laatfte werd aan eenigen zedelijken perfoon in han„ den gegeven; de andere bleef, en blijft onveranderlijk, be„ rusten in den boezem der geheele Natie." Het is dus eene
magt, daargefeld door den vrij uitgedrukten wil der maatfchappij.
Zoo hebben wij den voornamen inhoud van dit werk op-
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gegeven, zoo veel zulks namelijk mogelijk was; want het
gaat niet verder dan de derde Afdeeling. In de Voorrede ,
bi. IV, zegt de Schrijver, dat , wanneer men vraagt, of het
werk verder dan tot het einde van de derde Afdeeling vóortgezet zij , dit met ja moet beantwoord worden ; dat echter
aan het openlijk bekendmaken van dat vervolg vooralsnog
niet te denken valt, althans niet vóór dat wij onze Letterkunde verrijkt zullen zien met eene volkomen ware en ge=
heel onzijdige Vaderlandfche Gefchiedenis, loopende ten minIe, gelijk boven gezegd is, van de helft der XVIde tot het
dertiende jaar der tegenwoordige eeuw : zoo lang nog alle
zaken en omilandigheden , gedurende dat tijdsverloop plaats
gehad hebbende, voor ftrijdige opvattingen en befchouwingen
vatbaar blijven , zou dat verdere gedeelte des tafereels door
velen niet zonder ergernis gelezen worden. Doch , hoezeer
dan ook onvoltooid, is dit werk in zijne foort een der belangrijktle , welke onze Letterkunde bezit. Elke bladzijde
bijna bevat iets leerrijks , iets opmerkelijks. Velen zal met
ons het gezegde nopens den oorfprong van den Adel treffend
voorkomen , bl. 43 : „ Wat mij betreft , ik verlang mijne,
„ hier boven voorgedragene , .denkbeelden niemand op te
„ dringen ; ik wil integendeel den andersdenkenden alles ge„ wonnen geven : men bewere alleenlijk niet, dat zulk een
„ bevoorregte eland op eene wettige geboorte aanfpraak kun
ne maken , maar erkenne veelmeer, wat waar en onwe--„
„ derfprekelijk is : dat , namelijk, de Adel , zoo als dezelve
„ in de meeste Staten van Europa nog een dadelijk aanwezen
„ heeft , herkomflig is , of uit overweldiging , of uit ver
natuurwet, of uit beide tegelijk." Wan--„krachtingvde
neer dit nog (in 1793 allereerst door den Schrijver ter neder
gefield) in 1828 door zijn Ed. in denzelfden zin herhaald is,
dan zonde men toch wel het een en ander daartegen in bedenking kunnen brengen ; maar geheel onvoorwaardelijk zal
elk , die de Gefchiedenis niet oppervlakkig beoefend heeft,
met W I SE LI US eenttemmig zijn, wanneer hij, bi. 4a , zegt,
„ dat de leenregering, uit het ware oogpunt befchouwd, wel„ dra de overtuiging geeft, dat zij alleen op geweld en on„ wetendheid gegrondvest is." En dit is ook juist de reden ,
waarom heden allen, wien geweld en onwetendheid liever is dan
vrijheid en verlichting, zoo ijverig het leen(telfel terugwenfchen.
Refultaten van zaken , niet van perfonen te zoeken, was
ten allen tijde des Schrijvers flelregel. „ Het is mij om het
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„ even," dus befluit de Heer WISELIUS dit boekdeel, „door
„ wien iets goeds of iets kwaads gefticht is ; naar mijn licht
„ vel ik er oordeel over, zonder dat de naam des bewerkers
„ daarbij, ook maar voor een gering gedeelte, in aanmerking
„ komt; en ik doe dit heeds onbewitnpeld. Ik weet zeer
„ wel , dat dit de weg niet is, vooral niet bij groot verfchil
„ van gevoelens en van bijzondere belangen , om zich in
„ deze wereld vele vrienden te maken; doch mijn geweten
„ vindt er rust bij, en alle echte voorflanders der waarheid
„ zullen mij prijzen, ook dan , als zij gelooven, dat ik
„ dwaal. — Wat zou ik beters wenfchen kunnen? — diasi,, cus Plato, amicus Aristoteles; magis am/ca Verftas.'' Recenfent, hoezeer in vele opzigten in wijze van zien van den
geëerden Schrijver verfchillende , kan niet anders dan dit
werk toejuichen, en den Auteur danken voor zoo vele be.
langrijke zaken , als hij uit hetzelve geleerd , en nieuwe be.
fchouwingen , die hem door de lezing en overdenking van
hetzelve geopend zijn geworden.
De Heer WISE LI us eindigt de Voorrede van dit werk
met de aankondiging van de ophanden zijnde bekendmaking
eener regts- en oordeelkundige befchouwing van zekere
hoogstgewigtige gebeurtenis uit het midden der XVIIde
eeuw. Deze hoop is federt vervuld, door de uitgave van het
Gefchied- en regtskundig Onderzoek, rakende het eigennzagtig
en afzonderlijk afdanken van krijgsvolk bij de Staten van
Holland, in den jare 165o, met de gevolgen daarvan;
vooral wat betreft de hnndeiinoen van de algemeene Sta;en
en van Prins WILLEM DEN TWEEDE; uitgegeven naar een
gevonden Handfchrift , en met eene Voorreden en een/ge andere hukken voorzien en vermeerderd, door Mr. SAMUEL
IPERUSZOON WISELIUS, Ridder van den Nederlandfchen Leeuw, Lid van het Koninklijk - Nederlandfche Infiituut, enz. enz Te Brusfel, hij Brest van Kempen. 1828.
In gr 8vo. XV en 196 Bi. f2 - 2o.

In dit handfchrift wordt opzettelijk de helling verdedigd,
„ dat WILLEM II, in de bekende gevangenneming van zes
„ Regenten , en in zijne gewapende onderneming tegen .9m.
„ jlerdam , geenszins daden heeft bedreven van willekeur en
„ geweld, maar van regt, krachtens de raagt, hem verleend,
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,, bij de algemeene. Staten, en overeenkomflig de vonrfchriften,
„ althans volgens de bedoeling der Unie van Utrecht." De Schrijver van dit Onderzoek is, volgens den 1-leer WIS ELI US,
niet bekend liet moet, naar zijne gisting , -na den vrede van
Utrecht en vóór 1722 ten papiere gebragt zijn Deze gisting
rust echter flechts op eenen ontkennenden grond , namelijk
op het ftilzwijgen over de nadere bezending van Holland ter
wering van eenen Stadhouder. Men vindt hier: i. Voor(ielling der zaak. 2. Eerfie vraag: of Holland in dit geval regt
gehad hebbe , om afzonderlijk zijne confenten dus in te houden, en daarenboven metderdaad af te danken , in weerwil
der zes overige gewesten en flrijdig den voorslag der Stadhouders. 3. Tweede vraag : of Prins, WILLEM H in dit geval genoegzame reden en regt gehad hebbe, om de voormelde zes Regenten in hechtenis te nemen, en krijgsbenden
van den Staat te zenden naar Brflerdam, ten einde aldaar
In bezetting te trekken , met het oogmerk , om er eenige
Regenten almede in verzekerde bewaring te nemen, of uit
de regering te weren. 4. Derde en laat(te vraag: of de
Prins, in het gebeurde met Amflerdam, eenigerlei ingreep op
de Souvereiniteit van Holland of var. het Gemeenebest gepleegd hebbe; en of er grond aanwezig zij, om te vooronderftellen, dat immer iets zoodanigs in het gemoed van Z.
H. is opgekomen, met het oogmerk of den wensch, om zulk
eene daad ten uitvoer te brengen.
Dit vertoog gaat vergezeld van een aantal Bijlagen, onder
welke fommige zeer belangrijk. Het meest trok onze aandacht de gefchiedenis der ziekte van WILLEM II , en het
verflag der fchouwing van 's Prinfen lijk, onder La. C. voorkomende. De Heer w Is ELI US geeft het eerie in de Latijnfche
taal, zoo als hij hetzelve heeft aangetroffen in zeker deel der
Handfchriften van CONSTANTIJN HUYGENS, aan de Boekerij van het Koninkl. Nederl. Inftituut door onzen Koning,
gelijk men weet, ten gefchenke gegeven. Hij heeft de
geneeskundige voorfchriften , in dit gefchrift voorkomende,
gemakshalve, een weinig verduidelijkt; zijnde hij overtuigd,
dat, ook onafhankelijk van alle andere redenen , het wereldkundig maken dezer ziektegefchiedenis' altijd van, eenig nut
zal zijn , al ware het blootelijk , om den Heer Med. Doctor
met de lijA. CAP A DOSE te doen opmerken , op wat wijze
werd omtemps,
vieux
bon
dien
,
in
kinderziekte
de
ders aan
gefprongen !
0o
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Wat nu de zaak zelve betreft, deze had, even als duizend andere , twee handvatfels ; liet kwam er op aan , om
liet regie te grijpen. Had w I i r, E M II zijn ontwerp vooraf
beter berekend , en ware Graaf wij. t, E ai FRED ER I IC wat
fpoediger in de uitvoering te werk gegaan , dan zon de uit
denkelijk geheel anders geweest zijn. Het was hier-komst
een van die gevallen , ei le pins for t a raison! Graaf r R ED E R I r had aan de ongeroepen raadgevers II U Y DE K OP ER
en VAN D ER DO ES moeten antwoorden, zoo als Gij sn R E C u T : „ Mijnheer, ik heb uw raad op lees tijd niet
„ van doen." Deze zaak had met kogels en niet met praten
moeten beflist zijn. En wanneer men onpartijdig wil zijn ,
dan kan men der dinflerdamfc,15e Regering, en vooral Burgemeesteren van dien tijd , den lof niet weigeren , dat zij , in
hun fysterna , ( hetwelk Recenfent thans in deszelfs waarde
of onwaarde laat) zich dan maar eens regt kloek en knap
gedragen , en Graaf F RE D ER I IC, zoo als men zegt , overbluft hebben. Het zou aan ai A U RIT S niet gebeurd zijn ;
dat heeft hij wel getoond, toen hij in den Oudread aan den
Heer II 00F T te gemoet voerde : Beatevaer,, dat moet er nu
eens zoo mede door. De geheele onderneming van den Stad
I L LE m II (en wat was een Stadhouder? een hoog-houderw
geplaatst perfonaadje , die zelf geene duidelijke kennis van
zijne attributiën had) was een coup d'état; en wie zulk een
coup niet door eene goede uitkomst bekroond ziet , die heeft
immer ongelijk. Recenfent twijfelt altijd rog, of liet wel goed
zij , die oude gefchillen op te warmen. Men vaart nu zoo
zeer uit tegen de oude Regering van Asn/ler dam , en het zij
ook verre van ons , hare daden in alles te willen apologife
ren; maar als nu evenwel eens iemand, door al die provo
opgewekt, zeide: Onder die zoo gedecrieerde Aris_-catiën
Lokraten had echter Imflels koophandel het toppunt van
bloei bereikt; toen kon een Gezant van den Staat aan eenen
Noordfchen Koning, die de Sont dreigde te fluiten, te gemoet
voeren : Ja , maar ik heb te Amfterdam in de haven de hou-

ten 1leutels zien liggen , ens uwe Sont , als het ons goeddunks',
te ontfluiten ! Waar zijn die fleutels nu? Waar zijn die zeekasteelcn , eertijds Am/lols pronkjuweelen ? Waar is Imflels
handel ? enz. 0 ! het is zoo onvoorzigtig, de lidteekenen
af te rukken van wonden die niet ten volle geheeld zijn!

j. Pl E TE R S-Z , DE ONDERWIJZER \ELMOED.
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De verdienflel ke Onderwijzer Welmoed, een werkje ten dienfle
van aankomende Onderwijzers, door j. P IE TE R S Z, Hoofdonderwijzer van 's Rijks lagere School te Brusfel. Te Brztsfel, b ij Brest van Kempen. In gr. I2rno. IX, 16.E bl.
f : - 9o.
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it zeer wèl gefchreven boekje, dat te lang onaangekondigd bleef liggen , verdient alle aanprijzing. De fchrijver
zegt in het voorberigt, dat hij aan de onderwijzers in de
provincie, waar hij woont, eenige denkbeelden, nopens hun
gewigtig beroep en de befemming van den inensch, heeft
willen mededeelen. Ook blijkt uit den geheelen inhoud, dat
liet werk bijzonder voor het zuidelijk gedeelte der Neder_
landen werd gefchreven. Doch, was of is het daar behoefte,
bij ons Noord-Nederlanders blijft mede nog veel te wenfchen
over. Kweekelingen en reeds , geplaatfie onderwijzers zullen
met rut den verdienflelijken Welmoed van P I E T E R S Z kunnen lezen. Vinden zij eigenlijk niets nieews gezegd, behartiging der hier gegevene wenken zal veel bijdragen tot het
wèl waarnemen van hunnen gewigtigen post. Ook anderen,
die niet tot den onderwijzersfland behooren , maar belang in
het fchoolwezen ílellen, zullen met genoegen dit boek doorbladeren. Welligt zouden fomtnige leden van plaatfelijke
fchoolcommisIën mede eenig nut uit hetzelve kunnen trekken. Beharrigenswaardig is vooral de wenk, die bl. 6 en 36,
37 voorkomt, dat men geene nieuwe leerwijze moet invoeren, alvorens men dezelve goed weet aan te wenden. Mis.
fchien is dit door dezen en genen der Heeren fchoolopzieners
wel eens te veel uit het oog verloren. Ree, heeft meermalen moeten lagchen, wanneer hij in fcholen, waar de letters
niet, naar oude gewoonte, a bé cd mogten heeten, met een'
korten gemengden klank van e en u, die ten naastenbij d
beu cen hoorde uitfpreken. Wat is hier beter — het onvolkomene oude, of het gebrekkige nieuwe? Men late aan
ieder' meester vrijheid , om zoodanige leerwijze te volgen ,
als met zijnen aanleg meest fchijnt overeen te komen.
Men zwere dus noch bij WESTER , noch bij NIEUW OLD,
noch bij PRINSEN. — Over het doel van het onderwijs,
en over de zedelijke vereischten in eenen onderwijzer, vindt
men in dit werkje zeer goede aanmerkingen. Wat over be002

54$

j.

i< d E r ï . S Z, DE (Ni) (WIJ ,LR 4GC:LMoZ;9.

looningen en ftraffen, over openbare fciioolexamens en prijs
wordt gezegd, f}emt volkomen overeen met Rec.'s-uitdelng
gevoelen, die meermalen het gevaarlijke en nadeelige daarvan
meent opgemerkt te hebben. Neen! openbare examens leveren geener. maatftaf voor de vorderingen der kinderen. Het
uitdeelen van kaartjes heeft mede grootelijks zijne bezwaren.
Waartoe ook dat vroeg en gedurig prikkelen der kinderlijke
eerzucht 2 Is er buitendien in deze jaren niet dikwerf reeds
ijdelheid genoeg? Het kind, weetgierig van aard, zal ge_
woonlijk ook zonder deze middelen wel willen leeren.
Op taal en ftijl van den Hoofdonderwijzer PIETERSZ is
hier en daar wel iets aan te merken; b v. bladz. II. mijne
svensch, in plaats van mijn wenseh, en V. dat min gefclirijf
verre beneden is van datgene, wat over dit onderwerp, zoo
hier als elders gefcooreven is. Tegen deze Franfche wijze van
uitdrukken zij de onderwijzer in die gewesten vooral op zijne
hoede. Hoofdvereischte, bi. VI , is onz., niet vrouw. Gebrek aan mangel van aandacht is zeker niet goed gezegd ;
gebrek en mangel zijn woorden van eenerlei beteekenis. Bij
eenen onderwijzer, zien hij wist , dat enz. , bi. 28 , flrijdt
mede tegen den aard der taal; alsmede bI. 67: h ij oordeelde,
dat het beter ware, als er een (dat er één) kind van het
onderwijs zonde verflaken zijn, dan dat enz.; b1. 92 : hij
maakte hun (hen) bekend met den tijd, liever: hun den tad
bekend. Pront, in plaats van het basterdwoord prompt, bi.
127, is kwalijk te verdedigen. Kend, bi. 139, moet zijn
kent, en aanvaart, bl. 153, aanvaardt. Meer onnaauwkeurigheden, vooral ook ten opzigte van bouw der volzinnen en
plaattang der fcheidteekenen, zouden aangewezen kunnen
worden ; doch het aangeflipte zal genoeg zijn . om den fchrijver, bij al het goede van zijn werk, ook opmerkzaam op
gebreken te maken, ten einde hij, als de verdienfiel ke Welmoed, feeds meer op volmaking zich toelegge, hetwelk inzon.
fierheid van hem, als eenen Hoofdonderwijzer, te vorderen is.

De Wederdaopers , of ALF en CLARA op de puinhoopen van
dweeperij en bijgeloof. Naar het Hoogduitsch van C. F. V A N
DER VELDE. Nieuwe Uitgave. Te Amferdam, b ij j. C.
van Kesteren. 1829. In gr. 8vo. 156 BI. f r -50.
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e Zuwickau, in Sakfen, vormde zich omftreeks het jaar
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152I eene geestdrijvende lekte, onder den naam van nieu . e
Profeten, of Wederdoopers, wel degelijk te onderfcheiden van
,

de zachtmoedige aanhangers der leer van ME is NO S 1 r,z ONS
en van de overige Protestanten. Eene der (tellingen van
deze Wederdoopers was , dat God de wereldlijke regering der
volken , welke tot daartoe in de handen der goddeloozen
was, vernietigen, en de heerfchappij dezer wereld den heiligen
overgeven zou. Hunne gruwelen zijn uit de gefchiedenis
van dien tijd bekend. Vooral was Mun/fer, van hetwelk zij
zich meester hadden gemaakt , in het jaar 1534 het tooneel
van hunne verfchrikkelijke buitenfporigheden. J AN m A TT H 1J S SEN, een gewezen bakker van Haarlem, en J AN
ISEUKELSZOON, of BOCK[IOLD, gelijk hij hier genoemd
wordt, een kleermaker van Leiden, wierpen zich , de een na
den anderen,. als Koningen op van dit nieuwe Sion, voerden
de veelwijverij en de gemeenfchap der goederen in , en doodden ieder, die hunne leer niet aannam. De fchandelijke
handelingen dezer tot de groftte zedeloosheid overgeflagene
fekte duurden, tot dat , na Bene langdurige en jammerlijke
belegering , de (lad door derzelver Bisfchop en een rilksleger
veroverd, en de hoofden der oproerigen met den dood geftraft werden. Daar zulk eene loslating van allerlei hartstogten aan den befchrijver eenen rijkdom van beelden en
gebeurtenisfen aanbiedt , is de keuze van den Schrijver op
zichzelf niet ongelukkig, om deze gebeurtenis tot een onder
voor zijn tafereel te nemen.
-werp
A L F K I P P EN B R O C K, eerst wapenfmid , daarna krijgsbevelhebber der Wederdoopers, vervolgens overfte der koninklijke lijfwacht, beurtelings verward in de ttrikken der
dweepende ELI z A en der wulpfche GEE R T R U ID, eene der
veertien gemalinnen van Koning j 0 11 A N NE s, krijgt eindelijk
eenen afkeer van alle de dwaasheden en fchandelijlke misdrijven, welke hij had aanfchouwd, en aan welke hij, weg
voorbeeld van anderen en zijne eigene-ge(lptdorh
driften, deel had genomen. Hij redt zich met zijne getrouwe
CL A R 9 uit het oproerige Munger, neemt zelfs een loffelijk
aandeel aan het herftel der orde in de ('tad, en , genezen
zijnde van de geestdrijverij , eindigt hij met , als een gelukkig
echtgenoot, weder een wakker wapenfmid te w,orden.
Het boekje is onderhoudend gefchreven. Een en ander
tooneel ware misfchien beter wat minder levendig gefchilderd ;
maar wij gelooven, de Schrijver heeft naar ket leven getee-
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kenti , en zoo kan dit werk loeren, hoe ligt de dweeperij
in het godsdienftige kan overilaan tot wilde najaging van
zinnelijken lust.

Waarheid en verdichting, door PETRONELLA ai 0E en

W. H. WARN s INC K, nz. Jude Stukje. Te Amnflerdam,
b ij G. J. A. Beijerinek. 1828. In gr. Boo. 19 en 378

Bladz. f i - 80.
^✓ an het eerfte flukje gaven wij bij deszelfs verfchijning
een aanprijzend verflag. Daar Schrijver en Schrijffter op dezelfde wijze voortgaan in dit ftukje , achten wij liet niet
noodig, het toen gezegde te herhalen. Dit tweede Rukje is
van den volgenden inhoud: Twat nieuws (iaat er in dit tweede
flukje? 4thniël, de Efralmiet, h ij het graf van Jozef in
Egypte. Overdenking. Een woordje, over oud en nieuw licht.
Willem en Philip. .Johanna. Iets over de Lrriendfchap. Proe
ve, ter beantwoording der vraag: waarom nieuwe inrigtingen
en ondernemingen doorgaans aan velerlei weêrfpraak onderh,;vig zin. Iets over edelmoedige daden, en het openlijk bekrooven van dezelve. Over weldoen. Over eerlijkheid in den Koop
Een Tafereel uit de Gefchiedenis der eerffe Christenen.-handel.
Over het geloof in .Jezus Christus. Ge)prek b ij een Menfchengeraamte, Iets over dusgeooeinde Condoleantie - bezoeken. De
genoemde onderwerpen zijn wederom te talrijk , om ze fluks wijze te beoordeelen. Over liet geheel hebben wij den inhoud van dit flukje nog belangrijker gevonden, dan dien van
het eerfte, en is ons thans niets voorgekomen , dan hetgeen
waardig en gefchikt is, om in eerre dergelijke verzameling
opgenomen ie worden. Dus, lezers, wie hek niet ílechts te
doen is, om zich te vermaken, maar bij wie ware levenswijsheid en deugd cie hoofdzaak is, zullen hier eene gepaste
bezigheid vinden voor hunnen geest ; terwijl tevens, door
eene finaakvolle behandeling der onderwerpen, genoegzaam is
gezorgd voor

het

aangename

en

onderhoudende.

of de Zegepraal van het Christendom; eene
Gefchiedenis der vroegere Christel ijke Eeuw , door H. c.

E LI S T A C H I U S,

Te 4rnflerdarn, b ij ten Brink en de Vries. 1328.
In kl. 8vo. 11 en 13 Bladz. fa -40.
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veldheer van Keizer TRAJAnus, en TRAbeiden in het eerst Heidenen , worden , ieder door
eene wonderdadige verfchijning, bijna gelijktijdig, bewogen
tot het geloof en de aanneming van de leer des Christendoms , en ontvangen bij hunnen doop de namen E U S T AC H I C s en THE o P I S T A. Bij de toen plaatshebbende ver
tegen de Christenen, worden zij van al het hunne-volgin
beroofd , en, in ballingfchap , niet alleen van hunne beide
zonen , maar ook van den anderen gefcheiden. Na jaren van
elkander verwijderd te zijn geweest, vinden zij elkander,
benevens hunne zonen, die nu tot wakkere jongelingen opgegroeid zijn , weder, en herkrijgen hun vorig aanzien en
rijkdom. Eindelijk, echter, moeten ouders en zonen hunne
getrouwheid aan de leer des Christendoms, door het ondergaan van den marteldood, bevestigen.
De tijd en het tooneel der gefchiedenis en vele avontuurlijke voorvallen geven aan het verhaal zoo iets van eene legende, die echter, wat flijl en taai betreft , in een heden
gewaad gedost is. Het mirakel had ook wel ach -dagsch
kunnen blijven , zonder aan de waarde van het ver--terwg
haal nadeel toe te brengen. Veel zal dit werkje wel niet
toebrengen , om van de waarheid van het Christendom te
overtuigen. Maar de afwisfeling der gebeurtenisfen maakt
hetzelve onderhoudend • en de voorfielIing van de Christelijke leer, zoo als zij invloed behoort te hebben op het gemoed en het gedrag van derzeiver belijders , ge1'chiedt op
eene gepaste wijze. Al is het dan, dat wij juist geen gebrek
hebben aan zoodanige aanprijzing van het Christendom, doet
inisfchien de inkleeding aan dezelve ingang vinden bij zulke
lezers, die andere godsdienfrige gefchriften niet met hunne
aandacht verwaardigen. Wij gunnen dus van ganfcher harte
den Schrijver en Vertaler den enkelen traan van vrome aan
die beiden onder het opstellen en vertalen geftort-doenig,
hebben, en mogen de Iezing van dit werkje met gerustheid
aanbevelen.
LACIDUS,

JAN A,

Emilia van Kozenheiin , of Earn ielietafereelen uit het einde
der achttiende en het begin der negentiende Eeuw; een oor
A. B. VAN 1 EER--fpronkeljVdachRomn,r
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TEN, geb. SCHIL P ER 0 0 R T. Ire III Deden. Te Haar
lem, bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 1828. In gr. 8vo. Te
zamen 1X11, 906 Bladz, [9 - :
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et genoegen kondigen wij in dezen roman het werk aan
van eene Landgenoote, die reeds door haren vroegeren let.
terarbeid de Nederlandfche letterkunde grootelijks tot eer verfirekt, en ook nu , door het in 't licht zenden van deze tafereelen , bij het betreden van een voor haar nieuw voet
toont, dat zij boven de meeste hedendaagfche, vader -fpor,
Schrijvers in dit vak uitmunt. Wat duidelijkheid,-landfche
zuiverheid en aangename afwisfeling van ftijl betreft, is dit
ons oordeel zonder uitzondering. Ook is de geest, die in
hetzelve heerscht, regt gefchikt tot aanprijzing van iedere
maatfchappelijke en huifelijke deugd , regt zedelijk en godsdientlig.
Het werk verhaalt de lotgevallen van eenige, meest allen
Nederlandfche , familiën, die door bloedverwantfchap , huwelijk, vriendfchap, of andere betrekkingen, aan elkander verbonden zijn; lotgevallen , zoo als die uit de gefchiedenisfen
van dien rijd moesten voortvloeijen. De Schrijfoer wilde de
gevolgen fehetfen der twisten, welke in onzen leeftijd ons
vaderland maar al te zeer gefchokt hebben; de gevolgen,
welke deze twisten op het huifelijk leven konden hebben,
en ook werkelijk hadden; ook opdat de fchaduwen dezer tafereelen het fchoone licht van vrede , eendragt en broedermin, waarin wij ons thans verheugen mogen , te meer zouden doen uitkomen en te fchatbaarder voor ons maken ; maar
zij wilde tevens doen zien, hoe zich, ook onder die rampen,
het nationaal karakter veredelen , en menige huifelijke en
maatfchappelijke deugd zich konde ontwikkelen, welke, zon
zulke bedroevende omllandigheden, wel altijd zoude zijn-der
blijven fluimeren, en waardoor dan toch eindelijk, onder het
vaderlijk betnur der Voorzienigheid, ook hier het goede uit
het kwade is voortgekomen.
De Schrijf(ter heeft aan haar werk den naam Emilia van
Rozenheim gegeven. Wij voor ons gelooven , dat het geheel
der gefchiedenis beter zou omvat zijn door den naam : De
familie Lhalsdorf. Dit huisgezin toch is het middelpunt , in
hetwelk zich alle de betrekkingen der onderfciheidene perfonen vereenigen ; terwijl de Rozenizeims , en vooral Emilia,
nog minder, dan de Veldmans , eene hoofdrol fpelen. Ook
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hadden wij wel gewenscht., dat de handelende perfonen wat
minder in aantal waren; of, indien dit, naar het plan der
Schrijffter, moeijelijk te vermijden ware, dat de onderCeheidene deelen wat meer op zichze(ven (tonden en minder in
elkander gewikkeld waren. Om van het door de Schrijf lier
zelve gekozene denkbeeld van tafereelen uit te gaan , indien
in eene fchilderij de onderfcheidene beelden te veel ineengemengd, en de verfchillende groepen niet duidelijk genoeg
van elkander kunnen onderfeheiden worden, dan is de beteekenis van het geheel niet zigtbaar genoeg. Het is waar, de
Schrijffter zegt, in hare Voorrede: „ Men zal hier geen
„ kunulig in elkander geweven plan vinden." Maar het komt
ons voor, dat de geregelde afzondering van perfonen en zaken, welke noodig is voor de duidelijkheid, reeds door de
natuur zelve voorgefchreven wordt. Zoo als het werk nu
is , loopt men fomtijds gevaar , om den Benen perfoon voor
den anderen te houden , en is er infpanning toe noodig , om
hen van elkander te onderfcheiden. Over het fchoon gevormd
CHRISTUS - beeld , en voor hetzelve een bidbankje in de
kapel van eene Protestant('che Matrone , wil Recenfent met
Mevrouw VAN M E E R T E N niet twisten, indien zij hem maar
voor geenen onverdraagzamen Cali'inist houde, omdat hij zulk
een zinnelijk middel tot opwekking van het godsdien(lig gevoel fchadelijk acht. Door zulke middelen kan men, om met
no R OERte (preken , wel eenen olifant godsdienstig maken.
Dat tante Sarton reeds in het jaar 1795 met vader Veldman
twist over de Evangelifche, Gezangen, die eerst in liet begin
der volgende eeuw verzameld en ingevoerd zijn in de her
het bewezen kon worden, aan-vormdeKk,zuin
v Ij G E B OOM c. f, een welkom bewijs zijn , dat de vromen
reeds zoo vroeg door profetesfen tegen die liederen gewaar.
fchuwd zijn ; liever houden wij dus dit voor een anachro-

nismus.
Door het aangemerkte nemen wij echter niets terug van
den eerst gegeven lof aan het werk in het algemeen. Van
het fijne oordeel en den kiefchen fmaak der Schrijffter, van
welke ook dit werk zoo vele proeven oplevert, hopen wij,
dat zij onze weinige aanmerkingen onpartijdig zal toetfen,
en, vindt zij iets bruikbaar, van hetzelve wel onbevooroordeeld partij zal willen trekken.
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De Doode en zijne Bruid, en: Alles zal goed afoopen. Twee
rerhalen. Naar het Hoogduitsch van C. S P I N D LEE. Te
Haarlem, b ij de Erven F. Bohn. 1829. In gr. 8vo. 218
Bl. f 2.40.
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n het eerfte dezer verhalen wordt de Napolitaanfche Graaf
fchijndood begraven , maar buiten weten van zijne
bloedverwanten uit het graf gered. Daar hij zeer ongelukkig
gehuwd was , doet hij het gerucht van zijnen dood voortduren , zelfs voor zijne gemalin , begeeft zich onder eenen
anderen naam naar Duitschland , geeft zich voor ongehuwd
uit, en verlooft zich daar aan FLORENTINE , eene jonge
en fchoone weduwe. Maar de wulpfche ANTONIA en de
zedelooze VAN LI S S A , beiden door minnenijd gedreven,
maken van het hun ter ooren gekomen gerucht aangaande
MARS I G LI'S vroegeren fchijndood, door middel van een
ook in Duitse/land heerfchend bijgeloof, gebruik, om zijne
bruid in het denkbeeld te brengen , dat hij een zoogenaamde
vainpyr is, een afgellorvene , maar die uit zijn graf is opgeftaan , en , door uitzuiging van het bloed , menfchen en dieren
doodt; in het oorfpronkelijke luidt ook de titel van dit verhaal: Der l'ampyr and feine Braut. De ontknooping is ver
ARSIG LI wordt door VAN LISSA en deze-fchrikelj.M
weder door den broeder des eertien gedood. F LORENTINE
brengt haar ganfche leven in rouw door, en ANT 0 NIA boet
hare fchandelijke misdaden in eenen engen kerker. Aan ons ,
Nederlanders, moge het geloof aan het beftaan van die bloedzuigende fpoken al te befpottelijk voorkomen, om eene rol
te fpelen in eenen roman, welks tooneel in den kring der
fijnfle befchaving wordt geplaatst , uit meer andere heden
werken blijkt, dat dit thans zoo de mode is. Ge--dagfche
lukkig, dat SPINDLER alles nog natuurlijk doet afloopen ,
hetgeen bij andere Schrijvers niet altijd het geval is. Het
verhaal kan , door de levendige fchildering der karakters,
Eirekken tot verfoeijing der ondeugd; offchoon het voor de
eer des menschdoms te hopen is, dat er in de werkelijke
wereld geene menfchen bellaan met zulke boosaardige Duivelen- zielen, gelijk SPINDLER dezelve noemt, als ANTONIA
en VAN LIS SA.
In het tweede verhaal, Alles zal goed afloopen , is $ P 1 N DM AR SI G LI
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L£R meer op zijn gewoon grondgebied, dewijl hij daar zijne
verdichting inweeft in eene wezenlijke gebeurtenis uit de
gefchiedenis van Duitschland , namelijk de verlosfing van
Hanau en den Graaf PHILIP MAURITS, in het jaar 1637.
De liefde van H END R I i{ en S U S A N N A wordt door laster
en doodsgevaar zwaar beproefd ; alles eindigt echter met een
gelukkig huwelijk, en loopt dus nog goed af.
Beide deze verhalen zijn onderhoudend gefchreven, en door
eene bekwame hand in onze taal overgebragt.

Rotsgalnzende Rekelzang , of Minneklagt, uitgeboezemd door
eenen Ridder van den Domper.
Lesbia nostra, Lesbia ilia,
Ilia Lesbia, quam unam amavi,
Nunc in quadririis ... .
CATULLUS,

Carm. LVIII.

Te Kampen, b ij de Erven Aeg. Valckenier. In gr. 8vo. 39
Bladz. f : - 70.

W

ij gelooven gaarne , dat dit dichttluk geestig , aardig,
vol van poëtifche fchoonheid en regt ter zake is. Maar wij
erkennen tevens , dat wij het eigenlijk fijne dezer fatire niet
begrijpen. Wij kennen de mannen wel, die hier gefileerd
worden, en gunnen het hun hartelijk; want waarlijk, al wat
bezijden valt, zou regt jammer zijn. Maar, om de waarheid
te zeggen , de bedoelde onverbeterlijke Heeren zijn te ver
beneden de aandacht van liet befchaafd Publiek , dan dat wij
ons de moeite zouden geven te gisten en trek voor trek hier
te ontcijferen. Een proefje geven wij echter gaarne:
Geen eerbre hoepel buigt zich meer
Om teedre rnaagdeningewanden :
Een gazen dundoek floddert neér,
Met flootkantbloemen aan de randen;
Waarheen , vervoerend flangenzaad
Waar zal uw dolle zwijmling enden?
Gekoepokt tuimelt ge en vergaat
In appelflaauwten en ellenden.
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Aardappels! ja 't is uw bedrijf,
Gij leidt tot alle narrenwerken ,
Door u kreeg Adam pijn in 't lijf,
Door u vergeven moest hij herken ;
Och ! had Margrietje nooit geproefd
Van 't gif, dat de aarde in applen (loofde,
Zij had mij zeker nooit bedroefd
Ca ehouden wis , wat zij beloofde.
Te fchaamtloos fiert een effen waas
Den blos van nieuwerwetfche fchoonen
In fpijt van 't boetbazuingeblaas
Van ridder Bulderdijk en zonen ;
Zij zijn voor 't geestlijk roepen doof
Dier Richters van de heilkolonie
Waar ieder planters heilgeloof
Tiert achter een gefchonden tronie.

De bastaardteelt van Belial ,
't Ontmaagde vloekgefpuis van Babel,
Verguist, in 't aanzien van 't heelal,
Dat ridderwoord als waan en fabel,
Verbeestelijkt door 't helgedrogt,
Verlichting, ondier met vier tongen
Dat, kronklend met een drakenbogt,
't Geloof den ilrot heeft digtgewrongen.
De aangewezene Drukzonden op den omflag zijn niet on.
aardig, en de Catalogus, op de laatfte bladzijden, van eene
Keurbibliotkeek voor Domperridders en die 't worden willen ,
laat weinig te wenfchen overig. De Dichter teekent zich
SPIRITUS L E N I S ; maar men kan niet zeggen: nomen et
omen habet.

Boekbefch. No. XI. bl. 5O5, reg. I. haat Die, lees De;
en reg. 3. De , lees Die.

BOEKBESCHOU WING.
.De Leer der Godzaligheid, of wijsgeer/ge Religieleer.
Uit het Hoogduitsch , van W. T. K a U G , Hoog
te Leipzig. Te fhnflerdanz , b ij Gebroeders-lera
Diederichs. ri;29. In gr. 8vo. X, 291 bl. f 2-90.

K
fchreef, onder zijne menigvuldige werken,
Grenzen der
ook een, dat hij
ANT

Réligion innerhalb die
blosfen T7ernunft noemde, en in gene Poort van wijs
uitwerking van het fchema des kerkelijken fysteems-geri
bellond. Het komt ons voor, dat dit boek als de moeder van een talrijk kroost kan befchouwd worden, en
dat ook het onderhavige gefchrift tot dezelfde familie behoort. Het behelst geen eenvoudige natuurhke Godsdienst , gelijk wij die, in onderícheiding van geopenbaarde, Bijbelfche, plagten te kennen ; neen, het behandelt
ook wel , meer of min oppervlakkig , wat daartoe behoort, maar het fpreekt tevens van openbaring in het
algemeen, en van bestaande, Joodfche, Christelijke, Mahomedaanfche, ware of valfche openbaringen in het bij
niet name, op de bijzondere leerilukken-zonder,lt
van het Christendom , om die op eene bepaalde wijze
op te vatten en te verklaren. Wij willen den Schrijver
niet op den voet volgen. Hij behoort (zoo iemand hem
niet kennen mogt) tot de zoogenaamde rationalisten,
die de rede als de eenige waarachtige kenbron van godsdientlige waarheid hefchouwen, en dus met openbaring,
als laat[le grond en hoogte gezag , in genoemden zin,
weinig ophebben. Hij behoort echter tot de gematigde
voorflanders van dit begrip , en er wordt inderdaad veel
helders en prijsfelijks in dit boek gevonden. Wij heb
bij liet doorlezen, hier en daar eene vouw gelegd,-ben,
en willen deze aanwijzingen thans volgen, om van het
eene en andere liet onze te zeggen.
Pp
BOEKBESCH. 1829. NO. 13.
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Bl. 92 zegt de Schrijver: „ Wanneer wij God als
„ Schepper, Onderhouder en Regeerder der wereld den„ ken, zoo frellen wij ons God in eene drievoudige
„ betrekking tot dezelve voor. Deze drievoudige be„ trekking verzinnelijkt de heilige oorkonde , wanneer zij
„ God als Vader, Zoon en Geest , naar menfchelijke
„ begrippen , voorCtelt. In het algemeen, namelijk, be„ teekent Vader een eerst voortbrengend of fcheppend,
„ Zoon een voortplantend of onderhoudend, Geest, eindelijk, een leidend of regerend beginfel."
BI. I io. „ De mensch, als zondaar befchouwd
„ wordt gerigt voor God, niet uit eigene verdient e ,
„ maar uit genade , dewijl God de verdienfle eenes ande„ ren, den kbeeldigen, menfchen genen toerekent. —
„ Deze wijze van zien is ook met de wel begrepene
„ leer des Christendons van de verzoening en zonden„ vergeving ten volle overeenkomílig. Want het Chris„ tendon helt , in den perfoon zijns Richtes, het ver
ideaal der menfchelijkheid (voor zoo verre-,;weznlijkt
dit
waargenomen
kan worden) voor oogen ," enz.
„
Het laatst aangehaalde moet uit het voorgaande nader
opgehelderd worden , en komt hierop neder , dat God
den mensch in het afgetrokkene (volgens de uitfpraak
van R 0 U S S F A u: l'homme est bon , mais les hommes
font méchans) als een voorwerp van liefde befehouwt ,
om welks wil de menfchen , fchoon zondig en dus voor
Zijnen afkeer, (mits berouw hebbende) ver -werpnva
gezaligd worden.
-fchonde
En dit zij genoeg van deze foort.
Hetgeen de Schrijver bl. 140 zegt: „ Niemand be„ hoort zich derhalve ook uit de aflegging eens zooda„ nigen (namelijk door den Staat gevorderden en nader
omfchreven') eeds eenige gewetenszwarigheid te ma„ ken ;" kan, verbeelden wij ons, door een' Doopsgezinde toegefi:emd worden, in zoo verre daarbij geene
woorden gebezigd worden, die, uitdrukkelijk of ingewikkeld, eene zelfvervloeking behelzen; waarop men,
dunkt ons, bij de tegenwoordige nieuwe wetgeving, wel
bedacht mogt zijn.
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Doch, dit in het voorbijgaan. -- Bl. 153 lezen wij:
„ Maar, zal men zeggen, rigt het gebed dan niets hoe„ genaamd uit ? Het gebed des regtvaardigen , wanneer
„ het ern[Iig is, d. i. uit het hart voor(t)komt, vermag
„ zeker veel , welligt ook niet weinig hetgeen de hoogfie
„ verwondering wekt, doch daarom nog geene eigenlijk
„ gezegde wonderen. Het /lelt gerust , bemoedigt ,"
enz. enz. Uit een, misfchien niet onpartijdig, verflag
van de zoo bekende „ Uren, aan den Godsdienst gewJd ," zien wij, dat het gebed ook aldaar als een bloot
zedelijk middel wordt befchouwd, dat op Bene natuur
wijze op den mensch , hetzij ter gerustítelling, het--lijke
zij ter bemoediging ets verheffing, werkt , zonder meer.
Doch , hoe kan iemand van harte om eenigèn hetzij uithetzij inwendigen zegen bidden, wanneer hij weet, dat
hij, naar waarheid gefproken, even zoo weinig kan ver
worden, als dat hij, in plaats van niet God,-hord
met een flalen noodlot of, doove natuur te doen had?
Of, hoe kan men _ zich inbeelden, dat er een wonder
voor God noodig zou zijn, om onze gebeden te verhooren? Hoe kan een wijsgeer zoo bekrompen denken, of
zoo roekeloos fpreken over I Iem, voor wien tegenwoordigheid, toekomst en verleden en en hetzelfde zijn?
Wij bekennen echter, deze zalige overtuiging omtrent
de gebedsverhooring is Bene vrucht van het eigenlijk openbaringsgeloof.
B1. r 7 (laat : „ I'Vanneer men het 161o/aisch regt éen
„ goddelijk regt genoemd heeft, zoo geffhiedde zulks
„ Hechts daarom alleen, dewijl dit regt }net de ll1 falfche
„ religie in een zeer naauw 'vetband fond." Dát zal
wel eene openbare onwaarheid mogen heeten.
Doch wij komen aan nog belangrijker zaken. BI. igi t
„ Hieruit volgt , dat de openbaring zelve als iets het„ geen voortgaat gedacht moet woorden.... GelijIt God
wilde, dat al het in de wereld voorhandene de Wet
eener trapsgewijze ontwikkeling en vorming zoude vol„ gen, zoo onderwierp hij insgelijks datgene wijsfelijk
„ aan deze toet, hetwelk hij goed vond aan het menPp z
-
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fchelijk geflacht , overeenkomftig dien trap van befcha-^
vind, wellen liet tellen reine had bereikt , te openbaren.
OF liet echter aan Gol behagen moge zich ,
„
ceniger
te
tijd , wederom op nieuw aan het nmenfchen„ geh echt te openbaren , dan of het menfchengellacht
„ zich bereids op dien trap der befchaving bevindt ,
waarop liet , met hulp der bereids voorhandene open„ baringen , voor zijne eigene verdere vorming kan en
moet zorg dragen — daarover zonde het welligt het
betamelijkst zijn eene betlisfen_le uitfpraak te vermijden." Ziedaar de leer der volmaakbaarheid van het
Christendom , waarop de Schrijver naderhand terugkomt ,
en welke hij meent dat niet kan opgegeven warden ,
zonder dat men in ongerijmdheden vervalle. Inderdaad,
Bene openbaring te fchenken , die voor alle tijden en
volken genoegzaam fchikt , is eene zaak , van welke wij
zouden zeggen : b ij de men/chen is dit onmogelijk, maar
niet 1,ij God; bij God zijn alle dingen mogelijk; en wij
zeggen dit niet bij vooronderflelling , maar uit ondervinding en kennis van den Bijbel , die genoeg voor den
eenvoudigen en ook genoeg voor den fcherpzinnig[len
bevat, en ten aanzien van onverfchillige zaken genoeg
ruimte laat, om die naar omf'randigheden in te rigten.
Doch wat hadden wij aan een licht en wet , die geen
waarachtig licht, geene eeuwige wet en waarheid en zedekunde mogten genoemd worden ?
Op bl. Ip9 fpreekt de Schrijver van het traditionele,
en het mysti/che fupernaturalismus , an zegt , dat het
eerfte tot grondilelling aanneemt, dat God zich reeds van
den beginne af aan den eerflen mensch geopenbaard, en
deze openbaring zich van geslacht tot geflacht voortgeplant heeft. „ Men ziet," zegt hij vervolgens, „ dat
„ dit fupernaturalismus de gefchiedmatige openbaring ver„ werpt ," enz. Inderdaad , hier weten wij niet regt ,
hoe wij het hebben. SOCJNUS, I RIESTLEY en
anderen houden alle godsdienftige -kennis voor een uit
openbaring, maar die even zoo min over--vlocife,an
levering bij gefchrifte en latere volmaakte openbaring in
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Christus , als rede en geweten , dat is vatbaarheid voor
Godsdienst, bij den mensch buitenfluit; doch eene denkwijze op dit link, zoo als K R u c hier voorflelt, is ons
onbekend.
BI. 208 : „ Wat het bewijs betreft ontleend uit de
wonderen , die , in de oorkonden van geopenbaarde
religiën, aan de (lichters of eerde verbreiders derzelve
toegekend worden, en waardoor God zelve de waar„ beid dier religiën geftaafd zonde hebben : zoo is het
fchier onbegrijpelijk, hoe men -aan dit bewijs eenige
„ waarde hoegenaamd heeft kunnen hechten , daar het
„ bijna alle de gebreken in zich vereenigt , welke de rede„ neerkunde onder den naam van bedel- , cirkel- of /prongbewijs doet kennen." Ja , ons is het onbegrijpelijk ,
hoe men zoo deraifonneren kan , als hier de Filozoof
KR U G doet ! Is het onkunde? Is het vooroordeel ?
Is het verblinding door eigenwaan? Deze alle te zamen,
willen wij liever zeggen, dan aan boos opzet denken ,
fchoon het hiervan inderdaad alen fchijn heeft. Wat is
eenvoudiger, dan dat de Almagtige Zijn aanzijn, Zijne
medewerking , Zijne goedkeuring van eenige zaak , tot
onderrigt en verzekering der menfchen, door daden van
almagt te kennen geeft ? Wat is eenvoudiger , en draagt
meer kenmerken van echtheid, waarheid en opregtheid,
dan de verhalen der Evangelisten ? Wat, eindelijk is
eenvoudiger, dan dat wij zoo vele verfchillende, anders
volítrekt onverklaarbare, daden en gebeurtenisfen, als
daar vernield haan , houden voor hetgeen zij genoemd
worden, teekenen namelijk van Gods hand, om de allerheilzaam fle, geheel onberispelijke leer van den besten
der ftervelingen voor onfeilbare hemelleer te verklaren ?
Neen, wiskundig bewijs bellaat hier niet , maar gewis
meer dan het beste bloot gefchiedkundige. En zoo er
zwarigheden tegen deze overtuiging beflaan , het zijn althans die niet, welke de Schrijver zich in het hoofd
haalt.
Wij maken een einde van onze aanhalingen met het
volgende, waarmede It R u o zijn betoog fluit, dat Doop
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en Avondmaal niet kunnen bewezen worden, voor alle
tijden en volken •te zijn ingef'celd. Bi. 256: „ Immers
„ gebruikte hij (Jezus) het Avondmaal niet zijne leer„ lingen als een Jood onder joden en zeide , om deze
„ reden , zeer toepasfelijk tot zijne leerlingen, dat, wan„ neer zij; volgens Joodsch gebruik , dit Paaschmaal
„ wederom moesten nuttigen , zij daarbij aan hem en
zijne leeringen indachtig zouden zijn."
Ach , mogten toch allen , die geene hoofdzaak van de
kennisfe des Bijbels kunnen maken , zich van derzelver
b.eoordeeling en verklaring voor het Publiek onthouden!
Het is , onheilige handen aan het heilige haan , en, als
een trotfche v o L T A I K E, zich belagchelijk maken voor
den kundigen, verderfelijk voor den onkundigen. Mogten dit vooral mannen als K R u G, die op zijn' eigen'
grond, als wijsgeer, ook in dit eigen werk, zoo veel
waars en nuttigs fchrijft! Inderdaad, het: Schoenmaker,
houd it bij uwe leest! geldt hier niet min, dan ten opzigte van eenige andere wetenfchap., Godsdienílige ,
redelijk denkende Christenen kunnen en moeten wij allen
zijn; maar Godgeleerden, maar Leeraars mogen zij alleen
zich achten , die de noodige voorbereiding en oefening
daartoe , gedurende jaren van vlijt , hebben verkregen.
En dit zij genoeg, als verflag van het werk!

Onderzoek wegens het Leerfiuk van 's Menfchen Ver
Erfzonde. Uit het Fransch. Gij alle-dorvenhi
zijt moeijelijke vertroosters. j o B XVI: 2. Te 1mferdam, bij Gebroeders Diederichs. 1829. In gr. 8yo.
59 Bi. f: -5o.
ene gebrekkige vertaling van een LInk , dat in de
13
Revue Protestante vaz October 182.8 wordt gevonden.
Men zonde kunnen vragen , of de overbrenging in liet
Nederduitsch wel noodig of nuttig ware. Naar luid des
korten voorberigts, is dit belangrike onderwerp,, in
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vroegere dagen, hier te land(e) , dikwerf met naauwkeurigheid behandeld geworden. De veelvuldige woelingen van fektengeest en dweeperij geven aanleiding, dat
men over oude twisten op nieuw de gedachten laat gaan.
In de hoofdzaak zijn wij het eens met den ['teller van
dit (lukje, en echter beviel ons zijn gefchrijf niet bij
Eerst wordt hier over de gefchiedenis van het-zonder.
leerlcuk der menfchelijke verdorvenheid en erfzonde gehandeld , voorts over den val van Adam en diens Plaat
van regtheid. De Schrijver weidt vrij breed uit over het
Scheppingsverhaal bij M o z n s , en over het gebruik der
namen Jehova en Elohim. Flij betoogt, dat het gevoelen der zoogenaamde regtzinnigen ftrijdt tegen de duidelijke leer der fchriften van O. en N. Verbond. Op
gronden van wijsgeerte wordt voorts het gemelde leer.ftuk bedreden. Wij meenen echter in dit opstel dien
bezadigden toon , die juiste onderfcheiding , die bondige
redenering weleens te misfen, welke het onderwerp ver
enkele plaats, naar ons oordeel eene der-eischt.En
besten , willen wij voor onze lezers affchrijven . „ Ook
zij , die zoo luide fchreeuwen over de zwakheid van hart
en verfland , welke de verdorvenheid hunner natuur zoude bewijzen, zij zelve twijfelen geen oogenblik aan hunne
(eigene) regtheid en kracht, zoodra het aankomt op leerflellige ontwikkeling (dès qu'ils dogmatifent, [laat er in
het oorfpronkelijke ; zoodra z ij dogmatiferen — met hun
ftelfel voor den dag komen). Alsdan zijn zij niet meer
verdorven. Hunne (hun) geest predikt, alsof zij de wetenfchap bij ingeving ontvangen hadden. Zij verheffen
zich tot leeraars van het menschdom. Hunne aangebo.
rene verdorvenheid verdwijnt, en men is getuige van het
belagchelijke. fchouwfpel, dat deze arme menfchen ons,
zoo als wij dan zijn, uitmaken voor al wat boos en zon dig is. Zij zelve ontdekken niet, dat, indien wij alle
inderdaad bedorven waren , niemand daaraan denken zoude, om eenig verwijt te doen."
Gebrekkig noemden wij de vertaling. Reeds bl. 5 fruit
men op het zestiende jaarhonderd. Van waar toch in
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eene vertaling uit het Fransch deze Germanismus? Menigvuldig zi in de onnaauwkeurigheden , het geheele {tuk
door, die fchijnen aan te duiden , dat de Vertaler 6f
zijnen Schrijver niet wel verftond, óf in het Nederduitsch
zich kwalijk wist uit te drukken , of niet te veel overhaasting is te werk gegaan. Wij tiebben het oorfpronkelijke voor ons liggen. Van al het gebrekkige , waarop
bijzonder once opmerkzaamheid viel, worde alleen het
volgende, ter proeve, hier aangeftipt: Ziedaar de altijd
beklaagljke ge/lalten , waarin men , op verfchillende
wijze, het geloof voor de kwijnende harten van onzen
tijdkring weet te tooijen, in plaats van : — vormen (formes), in welke men het geloof..... tijdperk (époque) aanbiedt (offre). — De fektengeest verkondigt niet
zoo zeer het Evangelie (dit zoo zeer is bijvoegfel des
Vertalers), maar Ievensregels , die onverzettelijk tot
grondfeun dienen van het gebouw der Openbáring. Wie
kan dit verstaan ? In het Fransch luidt het geheel anders ..... non pas l'Evangile, mais ce qu'il appelle
les doctrines vita/es , gr'il pole inflexiblement pour bate
de tout l'édifzce révéle'. Terstond daarop volgt : flan
een opregt wijsgeer, die zich niet vermoeit, dan met
een oppervlakkig en onbepaald geloof, enz. Dit moet
vertaling heeten van de woorden: fl un- philofophe
fincère, qui fe fatigue de ne croire que vaguement.
Men zou kunnen overzetten : flan een opregt wijsgeer,
die het moede is flechts op onzekerQ wijze te gelooven ,
d. i. door twijfelingen zich te laten Ilingeren. Op bl. 7
flaat, dat de Roomiche kerk zeer wel weet, dat de hedendaag/che vernuften verreweg de voorkeur geven aan
haar oud en plegtflatig gezag, aan de prachtvolle onbeweeglijkheid van haar geloof, aan de heerfchappij van
hare biecht en aan de onbefchaamde dwingelandij harer
aanhangelingen; hetgeen zijn moet: — voorkeur geven
aan — boven den dwang der (uitftaande) bel jdenisfen ,
of formulieren van eenigheid , en boven de trotfche dwingelandij der Pekten. Met woord confesfion heeft den
Vertaler in verwarring gebragt. Ook op de volgende blad.

,
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zijde is het verkeerdelijk biecht vertaald , in plaats van
belijdenis Vat moet men , bl. 14 , verftaan door dood
kinderen , welke Jlechts weinige uren leefden ?-geborn
Zoo flaat er evenwel ook in het ooripronkelijke ; mis
woordje of uitgevallen. Be Bis/chop van-fchienst
Hippone , bl. 17 , zal zeker zijn moeten de Bisfchop
van Hippo; en bl. 18 leze men : deze booze geest van
den fIntichrist, niet: deze duivel van den Ilntichrist. —
Doch. genoeg hiervan. Het lust ons niet, meer bewijzen
bij te brengen.

Rapport aan Z. M. den Koning, uitgebragt door de
Commisfie tot onderzoek der beste Rivier- afleidingen,
ingefleld bij 's Konings befluit van den ..is Maart
1821. No. Io5. 's Gravenhage, ter algemeene
Landsdrukkerz . 1827. In 4t0. 430 N. met de Bij
een fltlas van Vaarten in Steendruk.-lagen.Mt
f40-:

Memorie van het Kollegie van den Lekdik bovendams,
over het Rapport van de Commisfie tot onderzoek
der beste Rivier-afleidingen. Te Utrecht, bij de Wed.
P. Muntendam en Zoon. 1828. In 4to. 42 Bl.
f I :

,Intwoord van G. MOLL L , Lid der gewezene Commisfie
tot onderzoek der beste Rivier - afleidingen, aan den
Wel Ed. Geflr.. Heer J. G. VAN NES, Hoog- Heemraad van het Collegie van den Lekdik bovendams ,
wegens eene Memorie, enz. Te zlnaflerdam , bij J. van
der Hey en Zoon. 1829. In 4t0. 146 Bi. f 2-90.
liet
et eerfle dezer drie (lukken zoude geen voorwerp
voor eene openbare Recente uitmaken, -ware het niet
op last van Z. M. gedrukt en voor een ieder verkrijg
gefield, waardoor hetzelve een eigendom van het-bar
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publiek geworden is, en waarom wij er een zeer kort
verflag van geven zullen.
Na eene zeer fchoone inleiding, bevattende de moeijelijkhedeu , waarmede de Commisfie heeft moeten worflejen , om haar oordeel op gegronde informatiën te kunnen
vestigen, volgen opgaven van eenige ontwerpen, zoo
wel van vreemde als van inlandfche Rivierkundigen ,
met de redenen , waarom dezelve bij de Commisfie verworpen worden. Daarna gaat zij over tot de keuze van
eenige ontwerpen , of liever nieuwe voordragten , alzoo
dezelve grootelijks verfchillen van de oorfpronkelijke ontwerpen , welke tot grondflag genomen zijn.
Deze gekozen voordragten beflaan in de volgende:
i. Verhooging en verzwaring der Lekdijken.
2. Daarflelling van overlaten langs den Gelderfchen
Ijs fel.
3. Aanleg van eenen overlaat door de Lijmers.
4. Aanleg van overftrooming[luizen aan het Spoel.
5. Aanleg van eenen overlaat door het land van Altena.
6. Daartelling der nieuwe Merwe.
7. Verruiming van den Baardwijkfchen overlaat.
Deze werken, waarvan men de kosten begroot op de
fom van f 12,943,766,00 , felt zij onder de eerfte klasfe;
terwijl zij onder de tweede , als minder dringende, nog

voordraagt:
i. Daarflelling eener afleiding aan de Grebbe.
2. Daarftelling eener afleiding door het land van tusfchen
Maas en %Vaal.
3. Aanleg van eenem overlaat bij Hedikhuizen.
4. Algemeene verbetering van den loop der Rivieren.
Van deze werken worden de twee eeríle begroot op
eene fom van f 5,,30u,b75,00 ^ terwijl de twee laarite
voor Memorie zijn uitgetrokken.
Deze voordragten zijn voor geen uittrekfel vatbaar: men
moet dezelve in het Rapport lezen , hetwelk , door het
belang der behandelde zaken, zich ten hoogfte aanbeveelt.
De volledigheid der gronden van afkeuring of aanbeveling,

de doelmatigheid of ondoelmatigheid dery daarin. voorge-
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Relde maatregelen laten wij te eerder aan hare plaats
dewijl Z. M. eene nieuwe Commisfie benoemd heeft,
om zich nader daaromtrent te kunnen bepalen.
Wij willen dan flechts eenige weinige aanmerkingen
laten volgen , en voornamelijk dezulke, die eenige be..
trekking op de twee boven vermelde ftukken fchijnen te
hebben.
In het algemeen kan uien zeggen, dat hetzelve, voor
een Rapport van die aangelegenheid, met meer zorg had
behooren herzien te worden. Op bladz. 29 lezen wij :
„ Men heeft van de Grebbe tot Amersfoord een verval
van bijna io el op Bene lengte van bijna negen uren
„ gaans." De feller heeft alhier kennelijk Amersfoord
aan den mond van de Eems geplaatst , welke f'cad wel
drie uren van dezelve verwijderd is.
Op bladz. 188 wordt de mogelijkheid voorgefteld van
eene dijkbreuk in den Noorder Lekdijk van 300 roeden
wijdte. Zij , die met de gefchiedenis van doorbraken
bekend zijn, fpotten met zulk eene voortteiling. Dezelve
gefchiedenis heeft liet geheugen bewaard van de eenigl}e
doorbraken , die federt twee eeuwen- in de. Noorder I,ekdijken hebben plaats gehad, als van die des jaars 1624
aan het ouddijker veer, welke circa i roeden wijd.
was, — die van 1726 te Schoonhoven, en Willige
Langerak, van 3o en io roeden wijdte, —die van 3747
even beneden Wijk te Duurs}ede, welke ie roeden wijd
was , -- die van 1751 te jaarsveld, waarvan de eene 3a
en de andere i i roeden wijd was.
Men heeft insgelijks overdreven gevonden de voor
om f 2,2oo,000 te befleden tot verzwaring en-dragt,
verfierking der- Noorder Lekdijken ; eene. for, die in
geenen deele overeenftemt Ine de bel'ehrijving der ver
zelve voordraagt., en eene-zwaring,de:C.omsf
volilrekte onkunde to het, vak vain dijk- en aardewerken
fchijnt te verraden. Dan , welligt is de redactie van dit
gedeelte van het Rapport aan een der Leden toevertrouwd geweest, die aan dit vak van werkzaamheden
vreemd was; en, indien dit Lid een Profesfor in de
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Wiskunde geweest is, dan is liet te begrijpen , dat geen
der andere Leden dezer Commisfie zich zal hebben durven vert oaten, deszelfs berekeningen in twijfel te trekken. Doch ons , die onder deze betrekking niet flaan ,
heeft bijzonder getroffen de berekening , welke wij op
bladz. 188 ontmoet hebben , wanneer wij dezelve in
verband brengen met die, welke op bladz. 238 gevonden
wordt: op deze laat[te plaats wordt gezegd, dat Bene
f ais , wijd 7 el 5, (twee Rijnl. roeden) werkende met
eene diepte van 4 el o8 , in eene feconde tijds, volgens
de minfle der twee berekeningen , zonde doorlaten 2900
kubiekvoeten water ; en op de eerfl:e plaats was gezegd ,
dat een gat in den dijk van Soo roeden wijdte, werkende
met eene diepte van 5 el 650, zonde doorlaten 45,900
kubiek voeten water in de feconde, waaruit dan deze
evenredigheid voortkomt:
2 X 4,o8: 2900 = 300 X 5, 6 5: 45900, of korter
8: 2900 = 1 7. 459•
Even verkeerd is de daarop volgende berekening uit
welke niet een getal van 216o, maar van-getrokn,
2639 , had moeten uitbrengen.
Doch deze zoo averegtfche berekeningen , welke alleen
uitgedacht fchijnen om fclirik aan te jagen , zijn van
minder gewipt , dan cie ergerlijke behandeling van Steden
en Heemraadfchappen, en de dwaze opvatting, dat zij,
die het meeste belang hij het behoud van den Lekdijk
hebben , eene bedriegelijke gerustheid zouden getracht
hebben in te boezemen.
Het bezwaar hierover maakt den inhoud uit van
No. 2.
Deze Memorie.geeft in de volgende woorden de reden
op van de klagten van het Collegie: „ Het is ons
„voornemen niet, om aan de verdienden der Commis„fie, in de volvoering van hare moeijelijke taak, in het
„ allerminfle te kort te doen; maar wij zien niet , dat
„het noodig was, om, tot bereiking der weldadige oog,, merken van Z. M., de welgemeende berigten van dit
Collegie gebrekkig en uit verkeerde oogpunten voor te
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„ ftellen , en verder ons advies over te slaan , om in de
„ plaats daarvan ons eenen voorffag te gunnen, die niet
„ uit onze denkbeelden voortvloeit.
„ Op dit alles mogten kvij nog liet ílilzwijgen bewa„ ren; maar wanneer zelfs onze goede trouw, in liet ge„ ven dier berigten , in twijfel getrokken wordt , bij een
„ Rapport aan onzen Koning, door den druk aan de
Natie bekend gemaakt , dan wordt het pligt , om , tot
„ verdediging van onze eer, den inhoud daarvan, voor
„ zoo ver onzen dijk en ons Collegie betreft, op de regte
waarde terug te brengen.
„ Wij maken gebruik van deze gelegenheid, om eenige
„bedenkingen te maken op den verleren inhoud van het
Rapport ; maar het zij verre van ons , om het goede ,
het voortreffelijke daarvan op den achtergrond te wil„ len Rellen , en wij zullen trachten , om , bij de behan„ deling van dit onderwerp , naar den leiddraad der Com„ misfee , aan haar dat refit te doen wedervaren , wat ons
„ niet mogt te beurt vallen."
De verdediging zelve moet men in de Memorie lezen;
wij beoordeelen Hechts den aard en trant dezer po
Iensieke fchriften , en te dezen opzigte bevat deze Memorie, niets beleedigends. Hij , die belang heeft zijn gevoelen op dit gedeelte van het Rapport te bepalen,
moet eerst lezen den brief van de Commisfie aan het
Collegie van den Lekdijk bovendams van 31 Oct. 1822,
welke als Bijlage achter deze Memorie gedrukt is ; ver
x822 ,-vo.genshtbria Colegvn9Dc.
achter het Antwoord van den Heer G. MO L L gedrukt ,
hetwelk ons voorkomt overwaardig te zijn om in zijn
geheel gelezen te worden; dan moet hij het Rapport der
Commisfie van bladz. 181 tot 223 lezen ;, waarna hij de
Memorie, en eindelijk het Antwoord ter hand moet nemen; van welk laatfee wij thans nog iets zullen zeggen.
De pligt van eerlijke R ecenfenten wordt moeijelijk
wanneer zij fchriften onder handen hebben van Schrijvers, wier goeden naam zij gaarne verbreiden zouden,
doch die zichzelven den lauwertak van het hoofd ruk-
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ken. De titel reeds van dit gefchrift is onbetamelijk.
Het is niet de Heer VAN NE S , maar het Collegie van
den Lekdijk bovendams , dat klagten aangeheven heeft ,
biet tegen den Heer MOLL , maar tegen het Rapport
der Commisfie van onderzoek. Er (leekt eene groote
verwaandheid in de voordragt, daar de Profesfor zich
doet voorkomen, in het oprapen van den handfchoen ,
als alleen de Commisfie vertegenwoordigende , en overal eene gevoeligheid openbaart , die gekwetfte eigenliefde
kenfchetst , doch nergens eenige verzachtende uitlegging geeft aan hetgene , waarover het Collegie klaagt. En
dan, past het wel, wanneer men een ftuk , dat door
eene vergadering, die eene wettige corporatie, eene ge
uitmaakt, op haren naam uitge--conftiuerdah
geven is , wil beantwoorden , hetzelve aan een' der Leden toe te fchrjven, en dezen als een' fcholier te behandelen? Het is waarlijk hoogst onbefcheiden, hem
deze woorden toe te voegen : „ Ik moet u- zeggen.
„ dat, naar mijn inzien, u de noodige kennis ontbreekt,
„ om zoo ftoutelijk, als door a in de meergemelde Me„morie wordt gedaan, over rivierkundige zaken te fpre„ ken." Past deze taal wel in den mond van iemand,
die bekent, dat hij niet in f}aat is, „ over de zaken,
„ onze Rivieren betreffende, met de vereischte weten
kunde, te kunnen oordeelen; dat die last-,fchapen
zijne
fchouders veel te zwaar is.
„voor
(BI. 6.) Deze
belijdenis moge eenige waarde hebben van de zijde der
zedigheid ; maar zij doet ons leed voor de betrekking,
waarin de Heer M 0 L L laat, en in de Commisfie gefiaan
heeft. Wie der andere Leden zal zich eenfge kennis van
zaken in dezen durven aanmatigen, na deze betuiging
van een' Profesfor in de Wiskunde? en welk vertrouwen
kunnen wij, onkundige leeken, dan Rellen op de beoordeelingen en voordragten, die in het Rapport dei Cotnmisfie vats onderzoek voorkomen, en die wij, na dit
Antwoord, veelal voor het werk van den Heer MOL L
mo houden?
Het is waar, men was reeds verwonderd, dat de
"?

RAPPORT, MEMORIE, EN ANTWOORD.

57i

Commisfie, of de Heer M 0 L L, bij het berekenen van
de hoeveelheid waters, die de voorgedragen fluizen zou
kunnen aftappen, op bladz. 238 onzeker Rond, of-den
men dezelve naar den Coifcient van D U B U A T, of
naar dien van c. L. BR U N IN GS zoude moeten fchatten. Hoe is het mogelijk, dat een Profesfor in de Wis
niet getracht heeft, daaromtrent meerder zekerheid-kunde
te verkrijgen ? Het onderfcheid toch is niet gering, en
men loopt daardoor gevaar , van in een dezer twee uiterfien te vervallen , te weten : van een werk voor te dra
dat de helft levert van de uitwerking , die het-gen,
doen moet ; of een werk van eene dubbele uitwerking
dan die vereischt wordt, en dus dubbele kosten voor
het Land en dubbel bezwaar voor de lijdende partij te
veroorzaken. Maar hoe kan men alhier tot grond van
berekening leggen, hetzij den Coéficient , dien DUB UA T
uit proeven in het klein genomen opmaakte, hetzij den
Coefficient, dien de Heer c. L. BRUN IN S uit de
proeven van CONRAD befloot, daar beide hier even
weinig te pas komen ?
De Coinmisfie , of wel de Heer G. MOLL , ontfchuldigt zich over deze onzekerheid in derzelver berekening,
met te zeggen, dat z ij de weten/chap neemt in den
(laat, waarin dezelve zich thans bevindt. (*) Het
Collegie van den Lekdijk zegt , even als zij , in de Memorie , dat die lvetenichap nog in hare kindschheid
is ; (t) doch voegt er bij, dat dus de toepasfang van
hare theorie zeer gevaarlijk en dan althans te verwerpen is , wanneer dezelve /rij dig is met de ondervin
Deze gevolgtrekking befi:rijdt de Heer M 0 L L ;-ding.
maar de Commisfie had deze gevolgtrekking zelf ge
liet ontwerp van den-bruikt,nheodlvas
Heer K R A IJ E N x v F F. (1-) De misdaad van het Collegie van den Lekdijk , die oorzaak tot de verfloordheid
van den Heer ar o L L gegeven heeft , is eigenlijk daarin
gelegen, dat zij de afleiding aan het Spoel afkeurt; en
hierop heeft hij de onbeleefdheid van eene pasfage van
S C n I LL E R toe te pasfen. (S) Doch het is te vergeefs,
(*) BI. a39. (t) Bi. 31. (4.) BI. 75• (5) BI. 103.
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dat hij zich telkens met L U L o F s wil verdedigen. Het
ontwerp toch van afleiding, door de Commisfie voorgedragen , gelijkt niets naar het ontwerp van L U L 0 F S ,
die deze afleiding tusschen leidijken wilde beloten hebben; en evenwel waren te dier tijd de Staten van Utrecht,
even als het Collegie van den Lekdijk thans is , tegen dat
ontwerp, omdat men niet berekenen kon de gevolgen,
die eene dusdanige geweldige afleiding op den ftroom
van de Lek zoude kunnen hebben, indien eens de (luizen
bezwijken mogten. Deze zwarigheid blijft dezelfde. —
Doch wij willen het oordeel van de nadere Commisfie
hieromtrent niet vooruitloopen.
Dit is zeker, dat, indien men uit den trap van gevoeligheid , die een Schrijver aan den dag legt, hebbe te
oordeelen , hoezeer hij zich denkt geraakt te zijn , men
het befuit moet trekken, dat de Memorie van het Collegie van den Lekdijk bovendams doel getrofFen heeft ;
want wezenlijke argumenten hebben wij in het Antwoord van M 0 L L niet aangetroffen, zelfs daar niet, waar
hij het geluk had te vallen op eene dwaling, in de Memorie voorkomende, te weten : dat er in liet jaar 1726,
te gelijker tijd met de doorbraken te Schoonhoven en
Willige Langerak, twee doorbraken in den zuider Lekdijk
zouden beftaan hebben. De Heer ir o L L wil hiermede
regtvaardigen de onbetamelijke uitdrukking van valfche
opgaven, in liet Rapport der Commisfie gebezigd; uit
het oog verliezende, dat de Memorie van later datum is
dan het Rapport.
Wij kunnen dan deze argumenten ab irato in hunne
waarde laten; maar wij moeten ons bedroeven van uit
hem te vernemen , „ dat kundige vreemdelingen verbaasd
„ ftaan over de diepe onkunde, welke te dezen opzigte
„ (in de wis- en waterbouwkundige kennis) vrij algemeen
„ (ook, volgens zijne belijdenis, bij hemzelven) heerscht;
„ en zeker is er geen land , waarin LL'aterbouwkunde
„beoefend wordt, hetgeen hierin met ons gelijk Raat,"
(te weten in onkunde.)
En dit moeten wij uit de pen van eenen Profesfor in
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de Wskunde vernemen, die federt het jaar 1812 aan eene
onzer beroemdfle Hoogefcholen deze wetenfchap onder
deze onkunde had behooren uit te rocijen!-wijst,en
Hoe zullen wij niet binnen kort door vreemdelingen ,
niet dit gcfchrift in de hand , overftroomd worden! Foci!
laten wij deze misgeboorte verfmoren , eer zij bij de
vreemden bekend rake, en dus de bezitters van hetzelve
aanraden, om de Bijlage er uit te nemen, en bij de Bijlage
van de Memorie te voegen , en voorts met het overige
te handelen , zoo als de Profeet j E R E M I A gelast was
niet zeker boek te doen, H. LI: 63, alleen niet ver
naam van Phrat in dien van Lek. -anderigv
Gefchiedenis der flekfenprocesfen, eene bidrage tot den
roem des Vaderlands, door Mr. J. SCHELTEM A .
Te klaar/em, b ij V. Loosjes. I828. In gr. Svo.
XIVI, 312 en 101 bl. f 4-&c.

befchouwen dit boek als een der belangrijkfie,
die in langen tijd zijn uitgekomen. Het opent ons eene
geheel nieuwe wereld , waarvan de meesten onzer , wier
oefening niet bepaaldelijk op dit vak van de Gefchiedenis
der Lijfl}raffelijke Regtspleging gevallen is , geen denk
hebben , daar gelukkiglijk de ondervinding ons-beld
Beene voorbeelden meer daarvan oplevert. Het woord
hel fen en hekferij wekt bij ons tegenwoordig bijna niet
dan belagchelijke en befpottelijke denkbeelden op. Ach !
wij kennen den afgrond der ellende niet, waarin dat
woord eenmaal geheele fcharen van ongelukkige, onfchuldige en veelal zwakhoofdige nienfchelijke wezens geflort
heeft. Inquifitie ! pijnbank ! brandflapels ! wie beeft niet
op deze woorden, en brengt zich daarbij Spanje , F i L 1 P S II en Romes duisterfte tijden te binnen ? Wel
nu! die Inquifitie (hoewel onder andere namen) , die
pijnbank, die brandflapels hebben ook nog in de zeventiende, zelfs nog in de achttiende Eeuw, niet alleen in
Spanje, maar in het midden der meest verlichte, zelfs
Qq
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van alle Proaesrantfche landen , geheerscht — en tegen
wie? meest tegen arme, oude, fuffende vrouwen en fommige mannen , ja zelfs tegen kinderen uit de mindere
ílanden , die men verdacht hield van llrafbaren omgang
niet den Duivel. Met den Duivel ! Men heeft de brave
en flreng godsdienftige 1llbigenfen vervolgd en verbrand
als iJanicheën , of aanklevers van het geloof aan twee
beginfelen (welke beCchuldiging nog ver is van bewezen te
zijn); en waren dan niet veeleer die zich noemende regtzinnige Christenen der i6de en 17de Eeuwen Manicheën , die
aan den Duivel , aan het kwade beginfel , eene Poort van
Almagt toekenden, door welke hij wonderen doen , de
hoofdiloffen en de geheele natuur naar zijnen zin befturen, onweders en aardbevingen en ziekten verwekken ,
menfchen in dieren veranderen kon ; eene Almagt , die
hij zelfs mede kon deden, en ook wezenlijk mededeelde
aan — de nietigfle voorwerpen. Daarbij bedacht men
niet , dat de prijs , waarvoor deze lieden (zoo 't heette)
hunne ziel verkochten , (het doen van allerlei kattenkwaad, om eene gemeene , maar hier juist gefchiktc uit
te gebruiken) veel te nietig en beuzelachtig was-druking
voor het offer ; terwijI , van den anderen kant , de Booze
zijne wonderkrachten aan al te armhartige voorwerpen
verkwistte. Doch zulke onbef'aanbaarheden met zichzelven weërhielden de geheele Europe/eke menschheid (met
zeer enkele uitzonderingen) niet , om , gedurende twee
Eeuwen op zijn minst , (eigenlijk reeds veel vroeger,
maar federt 1485 in een' vasten en geregelden vorm) aan
tooverij, verbond met den Duivel , en de noodzakelijk
verbranding van vele zoodanige arme vrouwen-heidr
en mannen , als aan de heiligfle waarheden , te gelooven.
Men zal zeggen, dat de openbaring van dien gruwel
der ongeregtigheid niet dan treurige en ontmoedigende ge
kan opwekken; dat zij thans , na de af--warodinge
fchaffing van liet Hekfenproces, geheel overtollig is. Maar
behalve de innerlijke waarde, die de uiteenzetting van
eenig belangrijk punt der Gefchiedenis altijd bezit , zoo
is ook deze ontwikkeling in dit geval daarom van bij-
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zonder gewigt, omdat zij ons , vooreerst, het ongemeene
geluk onzer rijden doet betèffen , waarin , ten fpijt aller
voorflanders van de werking des Duivels, toch onmogelijk het geloof aan zijne magt weder zoo levendig kan
worden als in vroegeren tijd, en althans de brandftapels,
die te zijner eere ontfloken werden, voor altijd gebluscht
zijn. Rec. herinnert zich eens van iemand gehoord te
hebben , dat de Duivel thans , om veiliger in ífilte te heer
zijn eigen beftaan door het verbasterde menschdom-fchen,
deed loochenen. Indien hij ooit aan het Menschdom goed
had kunnen doen , zou liet door dit incognito geweest
zijn : want het heeft aan duizenden bloed en tranen en
ellenden befpaard , en tevens hoort nierland iets meer van
alle die duivelarijen en betooveringen , die in de zeven
Eeuw nog zoo menigvuldig waren. Sedert men-tiend
aan zijnen invloed , althans in het phyfieke, niet meer gelooft, heeft die invloed ock opgehouden. i zou dus
hier zijn eigen Rijk willens en wetens hebbe._ tegengewerkt. Ten tweede is het een hartverheffend denkbeeld,,
dat, terwijl in alle naburige landen, zelfs in Braband,
híaanderen, vooral in de Íhaal/che gewesten, de brandflapels nog rookten van zoogenaamde tooveresfen en toovenaars , die in de Republiek der Tfereenigde Nederlanden reeds lang waren. uitgedoofd, w IE R, T U IN! N G,
CATS, HEEMSKERK, en vooral BALTHAZAI:
B E K It E R , liet ijs braken en den weg baanden , waarop
T H 0 II A S I u s nu veilig kon voortgaan, om dit echte,
Godtergende werk der duisternis te vernielen.
Doch befchouwen wij het uitmuntende werk van onzen verdienflelijken Landgenoot , waartoe hij door de Ver
W I E R, geplaatst in zijn Mengelwerk ,-handeligovr
aanleiding bekwam , een weinig meer van nabij. — Het
is in vijf Voorlezingen of Verhandelingen vervat. De
eerfte behelst de invoering van het eigenlijke 1-lek/enproces in 1484, en de vestiging van hetzelve door een
Wetboek , federt de vraagbaak aller Regtsgeleerden, en
onder den naam van Hek/enhamer jammerlijk bekend. Het
is een zonderling verichijnfel , dat juist de tijditippen van
Q cl 2
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doorbrekend licht in de wereldgefchiedenis door zwarte
en foa.bere wolken worden beneveld , die dat licht met
verduistering dreigen. De hervorming werd fpoedig door
de Richting der Jezuitenbrde gevolgd. Deze herhelling
van dit ware werk van den geest des kwaads valt gelijk
bevrijding van Europa uit het knellen--tijdgnmec
de geestverfcikkende juk van nr A r o L E o N. Dus werd
de herleving der Letteren in Italië en weldra (door
E it A s as u s) ook in de Duitfchie landen fpoedig gevolgd

en verzeld door de invoering van het Hekfenproces. Te
voren waren er wel nu en dan toovenaars en tooveresfen
verbrand , doch niet volgens een geregeld flelfel en op
openbaar gezag van den Paus , die toen en nog bij velen voor
den hoogften fcheidsman der Christenheid gold. Dit had
men aan den nietswaardigen Paus 1 N N 0 C E N T 1 U S VIII
te danken , die eene Bulbe gaf (in 1484) tegen een ver
gefloten, of omgang , gepleegd met den Duivel; en-bond,
dc kettermeester j A C o r, u s s r R E N G E r, te Straatsburg gaf zijnen Hekfenharner,, waarin de groot(Ie onzin, die uit een dolhuis voortgekomen fchijnt, als onomftootelijke waarheid zonder eenig bewijs wordt aangenomen , en — zonder eenig bewijs in de regtbanken van
Europa , gedurende meer dan twee Eeuwen, tot regelmaat
is genomen ! — Een klein proefje flechts der duizende
zotheden in dezen hamer, waardoor het gezond verfland
van den Schrijver wel verpletterd fchijnt : het Griekfche
woord Diabolus komt van twee woorden , dia (twee) en
bolus (beet) ; want de Duivel doet twee beten , naar de
ziel en het ligchaam. (Bl. a7.)
De tweede Verhandeling loopt over 't geen het Hekfen proces in het vervolg is geworden , en geeft ele naaste
redenen tot onzinnigheid bij de rebters en laders op. Bij
de lijders? Ja ! want een der zonderlingt'c e verfchijnfelen
in dit hoofdf.uk der znenfchelijke dwaasheid is de bekentenis , door velen afgelegd, en waaraan zij blijkbaar zelve
geloofden , van de grootíle ongerijmdheden en onmogelijkheden. Veel is natuurlijk door de pijnbank den ongelukkigen uit de keel gewrongen ; want de regters waren
in het verhooren , in ílrikvragen , en vooral in het pijni.

GESCHI;:OEMs DER II.`SItSENPROCCSSE.N.

577

gen , veeltijds van eene heliche bekwaamheid : een hunner zeide , dat hij den Paus , wanneer hij hem als befchuldigde in handen kreeg , wei zou doen klappen. f-Iet
van kindsbeen af voorgef elde nopens den Duivel en zijne
werkingen , do inbeelding , zware droomen , enz. alles
kon de zonderlingfle bekentenisfen te weeg brengen. Immers het geloof aan den Duivel , bijkans aan Bene Almagt van dezen vijand des menschdoms, welke die van
God , onzen Schepper en Vader, evenaarde , zoo niet
overtrof , beheerschte de meeste gemoederen. Het getal
der Duivelen was onnoemelijk, ja zoo groot als dat der
zonnetlofjes. Meestal, echter , sprak men van den Duivel in 't enkelvoud. Hij had eene grootmoeder. Hij kon
geen zout verdragen. Hij kon zich in falade veranderen ,
en zóó in jonge nonnen varen. En zulke raaskalling
hoorde men niet in de tiende, niet in de elfde, in de
duisterfte Middeleeuwen; neen ! in de zestiende en zeventiende , in de Eeuwen van ERAS ar us, L UT 1 -IER,
ZWINGLIUS, GALILEI, DE

GROOT, BACO,

NEWTON en LEIBNITZ!

De derde Verhandeling bevat de Ge/chierïenis van
het Ilekfenproces , van de invoering tot op den dood
van w I E It , in 1588. Hier heeft de Schrijver, naar
evenredigheid , de miníle befcheiden kunnen erlangen ;
doch het blijkt althans , dat de doodvonnisfen om
tooverij hier later ingevoerd en minder in getal geweest
zijn , dan elders. Vóór de Biallc van TN N 0 C E N T I u S
en den ilekfenhamer moesten de toovenaars in holland flechts te pronk- fic.an, of werden gebannen;
in Gelderland heerschte , onder h A R n L V A N E c nl o N D , meer wreedheid. dn2J7erdam (waar de bigotterie vóór de omwenteling van 1578 op den troon zat)
was in de i6de Eeuw het wreedst , en Brugge het zachtst ,
omtrent de toovenaars en tooveresfen. De Waag te Oudewater , door welke men den branditapel ontínapte, zoodra dat gewipt overeenkwam met de evenredigheid van
het ligchaam , redde vele ongelukkigen. — De g;efchriften
van jo H ra S WIE I. van Grave dC_?^n veel nut ,
hoewel ?iet licht nog nier algemeen doordrong.
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Vierde Verhandeling: Gefchiedenis der Hekfenprocesfen
Europa, buiten de Nederlanden , na 158 3. Dit gedeelte is , onzes inziens, het belangrijklte van het geheele
werk. Ongeloofelijk is het, hoe vele flagtoffers aan den
Moloch van het Bijgeloof gedurende de zeventiende Eeuw
zijn opgeofferd. ZVij behoeven niet eens van de flikdonkere zuidelijke landen te fprel.en. Te midden van het
licht des Evangelies , in Protestantfche landen ontfloken ,
deed men de vlam der gemartelde zoogenoemde hek/en en
toovenaars ten hemel flijgen. In Zwitferland is zelfs nog
in 1682 , in het Protestantfche gedeelte van Glaris , een
meisje deswege onthoofd; haar aanklager was — een Predikant , die den naam van z Wv 1 N G L I onteerde. Elders
werd een man , om de vertooning van marionetten , (als
duivelskunst) nog in i66o gehangen. In 1670 had er
eene algemeene vervolging van verdachte herders in IVormandije plaats. In Engeland fchreef Koning j A C 0 B U S
I een uitvoerig boek ter verdediging van de wreedaardige hekfenjagt ; een boek, door den beroemden (ofberuchten ?) v o E T 1 U s bij ons verdedigd. In 167o werden in
Zweden tweeënzeventig vrouwen en vijftien kinderen geregtelijk vermoord, en aan zesenvijftig anderen zware
lijffiraffen opgelegd. In Duiischland was het wel liet
ergst van allen. Protestanten en Roomschgezinden fchenen
daar in harbaarschheid te wedijveren. in cone heerlijkheid
van zeshonderd zielen vermaakte zich het Heerfchap derzelve , gebruik van zijn doodregt te maken , door in vijf
jaren dertig menfchen , dus vijf percent zijner kleine
kudde, levend te doen verbranden. Van 1627 tot 1629
werden er in het Bisdom Wurizburg 157 perfonen in 19
branden geregtelijk vermoord. Dit Wezrtzbt:rg was in 't
geheel omtrent de toovenaars , wat Spanje omtrent de
ketters was, — een moordhol. In 1659 werden aldaar
en in het naburige I3amberg vijftienhonderd menfehen om
gewaande tooverij onthoofd, geworgd of verbrand; men
noemde dit den grooten hekfenbrand. Nog in 1749 is
eene ongelukkige non • M A RI A R E N A TA, aldaar om
die zelfde misdaad onthoofd. De geestelijke Heerfchapin
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Pijen in Duitschland , wier ondergang cone der grootile
weldaden der Franfchc Omwenteling is, onderfcheidden
zich boven allen door ijslelijkheden. Zoo werden er in
1656 in Paderborn meer dan loo, in 1679 97 perfonen
(de laatflen wegens eene veepest) ter dool gedoemd. In
liet Protestanttche Stift Quedlinburg , het Vaderland van
K L 0 P S T 0 C K, is nog in 1750 Bene Vrouw, wegens tie

zinneloos[le befchuldigingen van dien aard , geworgd en
verbrand. Zekere v E 1 T P I. A T z r L , een vrolijke
baas , die wel eens voor liefhebberij goochelde , werd in
ió6o in Sak/en , wegenis het maken van muizen , geblakerd
of langzaam verbrand, en zijne kleine kinderen liet men,
als duivel.cgebroed, in cone badkuip doodbloeden. Zijne
regters fchreven den Duivel dus ook ! cheppingskracht toe !
Te midden eener zoo dikke duisternis, van de pogingen, die een j A C o a U s I van Grooibrittanje en een
Jezuit D E L R 10 om flrijd deden ter handhaving van
het Rijk des Duivels , ontbrak liet ook niet geheel aan
betlrijdiers, waaronder vooral de n^enscblievende c o aN E L 1 s 1, o os van Gouda , hoezeer anders ecn ijverig
voorvechter der Room_jche Kerk (wiens werk echter ver donkerd is) , de Brit REYNALD SCOTT en de be-

minnenswaardige , deugdzame Jezuit s n E n uitmunten ,
tot dat het licht -geer algemeen door onzen grooten B A t.T ti A Z A !t n E K N F It ontt}oken werd. Doch hoe moet
zich de Nederlander verblijden , als hij leest , dat , gelijk nu in de vijfde Verhandeling wordt aangetoond , in
de hereenigde Nederlanden de flekfenprocesfen (onder
welke het treurfpel te Utrecht , in 1595 , van vier flagtoIrers , waaronder een meisje van 17 jaren , een der laat ít e was) reeds in den jare 1610 een einde genomen h(bben ; dus eene volle Eeuw vóór dat die in liet overige
Europa, door de welge(laagde pogingen van T FI 0 1v1 As 1 o s , ophielden ! Welk eerie flofFe tot gelukwenfching
aan het gezond veríiand onzer Natie , en van dankbaar
aan God, die bij ores bet Rijk des Lichts zoo vroeg-heid
over dat der Duisternis de zege deed behalen ! 't Is ;vaar,
r v v n F. kwam in bjden en werd afgezet; maar di-,
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was wegens eene theoretifche delling , die het toenmalige
menfchengefacht vreemd in de ooren moest klinken, dat

de Duivel op Harde geheel Beene magt meer bezat. E1ders ware dc man misfchien verbrand geworden.
Ecne hartige Narede des Schrijvers van dit uitmuntende werk, die zich hierdoor weder nieuwe aanfpraak
op de erkentelijkheid zijner landgenooten verworven heeft ,
belangrijke ldulateel,:eningen en Ophelderingen , en einde
als
de Balie van 1 N N 0 C E N T 1 U S-lijk,
VIII en eenige vonnisten of conclufiën in de zaak van
tooverij , alsmede nog de waterproef te Dellen in ons
Vaderland (in 1823) , zetten daaraan nog grootere waarde
bij. Mogen nimmer bijgeloof en kwalijk begrepene Orthodoxie het geloof aan de werkingen des Duivels , waar
vele onfclnlldige flagtoífers gebragt zijn , weder-anzo
doen herleven !

Bijlagen

,

Gefchiedenis van Griekenland, uit oude en latere Schrijvers
zamensefeld, door N. G. V A N It AM P E N. Ilde Deel. Grootheid en Bloei van Athene. Te Rotterdam, bij de Wed. j.
Allart ; te Dordrecht, bij J. de Vos en Comp. 182g. In
gr. 8 vo. IIXVI , 547 BI. f q. .5o.

e Heer
D
de aangevangene

vervolgt in dit lijvige boekdeel
Gefchiedenis van Griekenland, Indien men
vraagt, of her tevens vele en belangrijke zaken bevat, dan
antwoorden wij niet de volgende opgave der Hoofdflukken :
I. De optogt van X E R X ES tot op de gevechten bij de T, er
en Artemiflum. II. Tot op de nederlagen der Perzen-nopylca
hij Plateën en 119_gfia.'e, III. Van den flag bij Plateën tot den
dood van c IM o N, IV. Vorderingen der Wijsbegeerte, Wel
Kunden in Griekenland, tot op PER lit LE S.-fprekndhi
V. Het bestuur van P E r. I K LES.
s. VI. De Peloponnef fiche Oor
Vrede vn NICIAS. VII. Van den Vrede-logtpden
var. NICIAS tot op den ondergang der Atheenfche magt in
VAN It AM PEN

Si ci lié.
Deze Hoofdulukken zijn wederom in § § verdeeld; en het
is misfchien tot kennis van het werk niet ondienftig, den bij-
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zonderen inhoud van deze, gelijk zij voor het boekdeel moorden opgegeven, bij Benige weinige te doen kennen. Beginnen wij met den aanvang. § i. Laatie jaren en dood van
D A I: l u s, bi. r. a. Karakter van X E R XE S, bl. 3. 3. Toerustingen en bedoelingen van X ER x E s, bl. 4. 4. Toeltand
van Griekenland, — Vrienden der Perzen , bl. 5. 5. TH E1\IISTOICLES en ARISTIDES, bl. 6. enz. enz.
Men ziet, de bovengenoemde Hoofditukken zijn bloote
hoofdafdeelingen der behandelde uiof, geene elk op zichzelve
ftaande verhandelingen over een zeker gedeelte der gefchiedenis, met eigene inleidingen en dergelijke voorzien. Elk
van dezelven bezit veeleer eene menigte van korte verhalen
in de onderfcheidene paragrafen vervat, die echter, uit hoofde der kortheid , geene verre afivijkingen of uitweidingen
toelatende, zoo volkomen aan elkander fluiten, dat men de
affcheiding naauwelijks bemerkt. En dit geeft eene zekere
eenvoudigheid en gemakkelijkheid aan het verhaal , welke
genoegen doet. Het komt ons, in het algemeen, voor, dat
VAN It n ai P E N vrij is van alles, wat naar gezwollenheid en
dergelijke zou mogen zweemen; en, bedriegen wij ons niet,
dan vinden wij hier de kleur der volksgefchiedenis, door hem
behandeld; Xenopliontifche en Herodotifche fimpliciteit. Alles
heeft dan ook den ftelligen toon , en boezemt volmaakt ver
terwijl de bekwame Schrijver de twijfelingen-trouweni;
over het een of ander, door de vergelijking der oorfpronke.
lijke Schrijvers of bijzondere gevallen en omflandigheden outftaan, in meer of min geleerde, fchoon toch veelvuldige noch
lastige, aanteekeningen opheldert.
Schoon het dan vel van zelve f reekt, dat zijne opvattin_
gen en Ueoordeelingen niet imnier die van anderen zullen
zijn, en wij Bok wel eens neigen, om van dezelve in meerdere
of mindere mate te verfchjiien, zoo betuigen wij toch , ons
niets te herinneren , wat ons genoegzame aanleiding tot tegen
berisping zou geven. Het boek voor ons doende-fprako
openvallen , vinden wij niet dan kleinigheden onder de lek tuur aangeilipt. Zoo verflaan wij b, v. bl. s8a niet. „Elke
kunst heeft haar eigene, lager," enz. Zoo meenen wij,
dat „ alle palen te boven gaan," bi. 3:4, volgens de Hollanrlfche fpreekwijze , moet zijn te buiten gaan. Desgelijks fiaat
bl. 468 , in de noot, doch zeker mede door eene druk- of
fchrijffout: Te Griekenland'' Elders zegt de Schrijver,
dat de Grieken, of /ftherers, om te maken, dat men de
,
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fchouwipelers hoorde en zag, liet gezipt en gehoor ver fierkten, waar hij zeker meent_ te genzoet of te hulp kwamen, door
hooge fchoeifels en mastren. En nog eens vinden wij (óI.44)
het woordje alternatief, dat in Ilollandfchen historieluijl toch
wel wat vrij is. Maar, daar vinden wij nog een NB. EIet
betreft AN AX AGO PA S (bl. 212). Zou , namelijk, deze groote
man door den zeker niet minder grooten SOCKATES (of
PLATO) te aangehaalder plaatfe wel met grond berispt zin ?
En zou de Heer VAN K A aI P E :: jegens andere groote mannen, op hetzelfde punt, in weerwil zi.hner befcheidenheid,
geen gevaar van hetzelfde onregt loopen, wanneer Lij de
erkentenis van een' wijzen Wereldfchepper met Geologifche
befchouwingen eenigzins onbeltaanbaar fchijnt te achten? Wij
zeggen : in weerwil z finer befchcidenheid ; want hij kon zich
niet zachter uitdrukken. Maar er ligt toch , naar ons inzien ,
blijkbaar een gevoel te gronde , alsof de vrije en diepe na
Natuur gevaarlijk voor den Godsdienst zou kun -fpeuringd
worden. En dit , naar ons oordeel, door velen te onregt-ne
gekoesterde denkbeeld zou zelve gevaarlijk, hetzij voor de
wetenfchap, hetzij voor den Godsdienst , kunnen worden.
Doch wij gelooven niet , dat de verlichte Schrijver het alzoo
gemeend hebbe.
Een flaal wiliende geven, zal de volgende befchrijving van
het beeld van R v A, in het Parthenon , door P x I DIA S
van elpenbeen en goud vervaardigd, ligt niet onaangenaam
zijn. „ Zonder liet voettluk was dit beeld , hetwelk achter
een groot voorhan fel geplaatst was , (om den indruk bij
het wegfchuiven te vermeerderen) 37 voeten hoog , haan,, de; het had een' hoogen helm op het hoofd , verfierd met
,, een' fp /zynx en twee griipvogels . dieren uit de fabelwereld.
„ Op de borst had PA L LAS nog een ander fabel wezen , 't
welk de godsdienftie huivering moest vermeerderen, het
„ verfleenende (?) hoofd van M ED U S A namelijk op het
„ ivoren fchild of de _ gis. In een, tot de voeten in lange
„ plooiren afdalend „;ouden gewaad gedost , hetwelk P e R t„ K L ES niet minder dan qq. talenten goods gekost had , en
„ hetwelk van het Randbeeld kon worden afgenomen , hield
„ zij in de eene hand eene fpeer, in de andere een beeld
der gevleugelde overwinning, met wieken van zuiver goud,
„ mans hoogte Aan hare voeten rustte ter eene zijde het
„ fchild, aan de andere de fang of de draak van ER I C Hy T II o r41 u s , een zinnebeeld van den landbouw of den oor-
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„ fprong des fltlzecrsfclien volks uit de Aarde. Het gouden
fchild was ten min('e IS voet hoog, en met halfverheven
„ beeldwerk, de gevechten der reuzen en Amazonen voor„ Rellende, waarvan de figuren derdehalven voet hoog waren,
„ vereerd. Ook van binnen was het fehild vol beelden , en
„ daaronder dat van P III DIAS zeil' niet een' fieen op het
,, horfd , zoo kunf}iglijk aangebragt , dat , wanneer men dit
,, beeld wegnam , liet andere in duigen moest vallen. Ar„ men, banden , voeten en gelaat van min ER v A waren van
„ elpenbeen , de negen krrsrbare fleenen. [let voetuluk des
„ [landbeelds was mede met halfverheven werk , de geboorte
„ van F A ND OR A, v°rfierd , en in 't algemeen was dit
beeld werk met zoo verkwistende rijkelijkheid aangebragt ,
„ dat zelfs de randen van het gouden fehoeifel der Godin
„ daarmede prijkten.'
Alsmede deze aanteekening: „flt/zcne (laat daarin met En geland gelijk, dat het steeds , onder den naam van bond_
„ genootfchap oC eenig ander voorwendfel , zich in het bezit
van belangrijke e/lladen en kusten wist te plaatCen. Wat
„ zonden die toenmalige onvermoeide en onverzadelijke Hee„ ren der Zee wel gezegd hebben , indien zij hadden kunnen
vermoeden , dat eenmaal een volk, verre achter de kolom;, men van I-I E R x u LES en in Ciznnzeri/c'ze nevels gehuld,
„ zich , onder fchijn van befcleernzing, meester van Korcyra,
„ Itliaka, I,euk2s, Cep'zaiienia, Zacynthurs en Cyt'aera zou
„ maken , de kolommen van 11 E R it o I. ES beheerfchen, daar„ enboven nog geheel Indië, en dat ditzelfde volk de mees„ terftukken van r tt 1 D 1 A S op zijnen grond voor de Scytiii„ fche Barbaren , overheerfcliers van Griekenland , zou in vei
brengen ?"
-,lighed
Wanneer aan dit welgefchreven -werk zoo vele lezers te
beurt vallen, als wi,j hetzelve toewenfchen, zal het Schrijver
en Uitgever aan aanmoediging noch debiet ontbreken.
„

Verhandelingen ter nafpor isage ran de wetten en ge/leldheid
omes T'ade•lannds, waarbij gevoegd zin een/ge Aooalecta ,
tot dezelve betrekkel ij k. Door een Genootfcap te Groningen
Pro exco!endo June patria. hde Deel. Te Groningen, b
W. Zuidema. 1828. In gr. 8,'o. Behalve de Vsorrede , enz.
2a4 en 32o bl. f g - :
-
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nder de weinige Genootfchappen, welke minder geruchts
naar buiten maakten , doch meer innerlijke waarde bezaten
en met eenen langzamen maar zekeren tred voortgingen, behoort aan het Groningfche Pro excolendo Jura patrio eene
eerl{e plaats. En daarover verwonderen wij ons niet. Want
de inwoners dier frreken hebben zich altijd gekenmerkt door
eene zekere eenvoudigheid van zeden,, en groote zucht,
om de oudheden, wetten en gefleldheid van hun land na te
fporen en op te helderen. Wij zullen niet fpreken van eenen
u 13 no E M lvI I us, wiens Gefchiedenis de groote J o s F r H
SC AL I GER goddelijk noemde, om wien te zien een A. T FI UA N U S naar Nederland reisde ; wij zullen eenen iiI EN SO
AL Ti N G niet noemen, die zich door zijne Germania inferior
ontlerfelijken roem verworven heeft, en gaan vele anderen
met filzwijgen voorbij , waaronder ook een aantal diergenen, welke alleen voor zich en hunne Zanggodinnen leefden,
maar beroepen ons op die uitmuntende fchare van verdientlelijke mannen, welke leden van dit Genootfchap geweest zijn.
Aan het hoofd van de naamlijst, voor dit deel geplaatst ,
pronkt de naam van den edelen en 'goeden JA C 013 DE
RHOER, in den jare 3833 in zeer hoogen ouderdom overleden. Het is den liefhebberen der oude letteren bekend,
hoeveel dat fieraad der Groninger Hoogefchool verrigt en
aan de nakomelingfchap nagelaten heeft. Beminnaars van
vaderlandfche oudheden weten ook, met hoeveel ijver hij
dat vak van fludie beoefend heeft , hoe onvermoeid en gelukkig hij vele zaken uit de gefchriften der Roineinen en
die der Middeleeuwen heeft verklaard , hoe hij de pliatfen
zelve, waar deze of gene gewigtige gebeurtenis gras voor
opzocht , en liet land, met zijnen TACIT US in de-gevaln,
hand , doorwandelde. Van dien ijver en kunde getuigen ,
om van andere zaken niet te fpreken , 's mans fchoone Ora,

do de fructu , qni ex antiquitatis patria fudio in omnedoctrinarum genus redit , openlijk gehouden te Groningen in den
jare 1770, als inleiding zijner lesfen over de Germania van
TACIT US, en op verzoek van Curatoren gedrukt , en zijne

Disceptatio Historica de temporis divifione, et notis, quibus in
diplomat/bus at actis publicis oft' olim fuut Batavi, uitgegeven
te Groningen in den jare í8o6. Het werk van dezen J ACOB
DE RnoER maakt dok het voornaamiLe gedeelte uit van het
door ons aangekondigde vijfde deel van liet Groninger Genootfchap.
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Het behelst in de eerfte plaats liet zoo beroemde Groninger
Stadboek , in het jaar r425 verzameld en vastgefleld. Het
oorfpronkelijk affchrift berustte op het Stadhuis, en is ge
nagedrukt. Men heeft ons daarvan in dit deel des-trouw
Genootfchaps een fac finaile medegedeeld. Dat een boek van
zoo hoogen ouderdom veel moet bevatten , hetwelk thans
voor ons moeijelijk om te verflaan is , laat zich gemakkelijk
begrijpen Hoogst welkom zijn derhalve de aanteekeningen
van eenen DF Itxoun; en de I Ieeren TEN BERGE, VAN
E E RI) E , s if r K EN s en IJ CE y verdienen niet Hechts onzen
dank daarvoor, dat zij de nagelatene papieren van DE
RnoER, hebben nagezien en in orde gebragt, maar ook, dat
zij hunne nadere aanteekeningen op het Stadboek er hebben
bijgevoegd. Recenfent heeft dezen geleerden arbeid met
zeer veel genoegen en nut gelezen. Ook die aanteekeningen
dragen blijken , dat de verfchillende opstellers van dezelve
niet alleen bedreven zijn in de oude Groningfche wetten en
gewoonten, maar ook veel kennis van onze moedertaal bezitten, en den oorfprong van vele verouderde en daarna
geheel veranderde woorden vernuftig weten op te fporen.
Wij wenCchen hartelijk den verderen bloei van dit Genoot
-fchap,en.
verwachten daarvan nog meerdere vruchten.
-

Gefchiedenis der vroegere Volken, die onze Aarde bewoond
hebben en nog bewoonden bij de geboorte van Jezus Christus.
In Zarnenfpraken. II Stukjes. Te Schagerbrug, b ij J. C.
Honigh. 1827, 1828. In 8vo. Te zamen XIh, 276 bl.
fi_80.

D

e onbekende fchrijver van deze boekjes was zoo overtuigd van het nut der Gefchiedellis , en zoo doordrongen van
het denkbeeld dier zake , dat hij zijn gevoel in deze bladen
moest ontlasten. IIij bekent wel, dat fijner verfnedene
pennen in dit onderwerp gebezigd zijn, maar durft zich
vleijen, dat de leest, waarop hij zijn werkje gefchoeid heeft,
geheel nieuw is. Die vorm gaf hem gereede aanleiding , om
nuttige aanmerkingen in liet gefch;edverhaal te vlechten.
Achter het werkje (laat eene zeer korte tijdrekenkundige
tafel, en bladwijzer der voornaamfte gebeurtenisfen.
Wat den vorm betreft, dezelve is nieuw en niet nieuw,
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zoo als men wil. De gefchiedenis, namelijk, der Egypte-

naren, Karliagers, Rouneinen, l'erzianen, Israëliten, Babylontërs en dsJyrirrs, Grieken en Pheniciërs is in zamenipraken behandeld. Dat is niet nieuw. Iets dergelijks vindt
men reeds in de Education complete, on abregé de l'histoire
ancienne , par Mme. D E BE A U NI o N T. Maar het is geheel
nieuw, dat een Heer, op eene buitenplaats wonende, aan
zijne arbeidslieden in de winteravonden de oude gefchiedenis
verklaart. Di RK , P I E TE R en G ERR IT verzoeken hunnen
Heer, om dat wel te willen doen. Vandaar dertig gefprekker..
Die vorm bevalt ons geheel niet. Hij (Irijdt zoo geheel tegen
de waarfchijnlijkheid , en doet ons zelfs onwillekeurig mees
als wij b. V. DIR K hooren vragen : waar is Egypte-muilen,
eigenlijk gelegen ? en den Heer antwoorden : In Afrika
I) I R K ; hetzelve is nader owfckreven , bepaald, ten N. door

de Middellandfche zee, ten 0. door de Roode zee en de landengte van Suez, waarmede Egypte en g znsclz Afrika aan Azië
verbonden zijn, ten Z. door Nubië en ten GJ" door Barbarije,
Biledulgerid en de woestijn van Sarah of Sahara.
DIRK en Biledulgerid! Spectatum adrni:fi! Het was natuurlijker geweest, dat een I-Ieer zijne tuinlieden over zaken
van hun beroep onderhouden had , en een vader zijne zonen ,
of onderwijzer Zijne kweekelingen , over de oude gefchiedenis. Dit over den vorm.
Op de manier van verhalen en naauwkeurigheid van zaken
valt ook niet veel te roemen. De Heer fpreekt gewoonlijk
op eenen voor dat flag van toehoorders te hoogen toon, en
is dikwijls, door dat hij kort wil zijn, duister. Voorts leert
hij de goede menfchen verfcheidene namen, welke nooit beflaan hebben. Eenige zijn in de Errata verbeterd. Maar er
fchieten nog vrij wat over, b. V. 1rchiologus, Fetramnestus,
Tdyegetus, enz. enz. Ook verwart hij oude en nieuwe namen
door elkander, b. v. Byzantium in Turkte, Mar/cub in
Frankrijk, enz. Eene uitdrukking gelijk de volgende heeft
PIE TER niet verflaan : Eene Godin T,'zetys genaamd, had al
de godinnen op hare bruiloft genoodigd, niet uitzondering van

tweedragt.
Over de gefchiedkundige naauwkeurigheid willen wij liever
geen woord zeggen.

W. r1LEXIS, tLEISïO7'H.
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Reistogten in het Zuiden van Frankrijk; waarin Karakter
oude en hedendaagfc'Ze Franj'c'sen , met-fchilderngov
een' f}aatkundigen en wsgeerigen blik op den tegen woordigen
toefland der verlichting in de Zuid - Europefcfe Staten en
de herleving van Griekenland. Door W i L L 1 B A L D A L Ex i s. Uit het Hoogduitsc z. Te 4mfierdam , bij J. C. van
Kesteren. :829. In gr. 8 vo. X, 224 131. f 2 - 20.

I

n een boekdeeltje van zoo weinige bladzijden verwachte
men noch uitvoerige , noch grondige behandeling. De blik
op Griekenlands herleving is een zeer vlugtige blik. De
Schrijver bezoekt 3ƒarfeille, ziet Lord co Cu RAN E, en felt
zich , in zijne verbeelding, hij het aanfchouwen van een fregat in de haven, reeds overwinning op de Turken voor; maar
verneemt met droefheid, dat het oorlogsfchip, onder bijzondere
befcherming van het Franfc'ze Gouvernement (1826), gebouwd
werd voor den Onderkoning van Egypte , en dat een Grieksch
koopman de ondernemer is, die handelsbelang boven vader
fielt. Meer wordt hier niet gezegd van Grieken--landsief
lands herleving. Ook over andere onderwerpen [lapt de Schrijver weleens wat luchtig heen. Hij verhaalt meestal luimig;
en, al deelt hij ook weinigbeduidende ontmoetingen op diligences en in herbergen mede, hij weet den leeslust gaande te
houden. Belangrijk moge dit werk over het geheel niet zijn,
hier en daar evenwel vindt men goede aanmerkingen. De flijl
is fours te afgebroken en gekunueld. Gezochte geestigheid
heeft zelden de bedoelde uitwerking. Men moet niet zoo
duidelijk kunnen bemerken , dat de Schrijver moeite doet, om
luimig te zijn. De vertaling, door eersen vriend des Schrijvers te Berlin, blijkens het Voorberigt, vervaardigd, laat
nog al iets te wenfchen over. Fouten, als gepeinigd, de
toorn (toren) was /?eil, gezamenlijke (gemeenfchappelijke)
keuken, een heimelijk wrochten (werken) , LIGT het getuigenis
af, riekten (roken), dunkten (dachten), wij vaarden (voeren) enz. verraden bittere onkunde van de taal. Op eenige
plaatren fchijnt de Vertaler, door overhaasting, onnaauwkeurigheden begaan te hebben, b. v bl. 29: van elf tot zeventien jaren maakt flechts acht en twintig; bl. 114. mergachtige
ftam (van eikenboomen); bi. 130. onderwerpelijke lust, onderwerpelijke aandrang breekt overal uit; bl. 155. Bene be-
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trekking , -waarin de trots des mans aan het regt verboden :
moedig te zin ; en eindelijk , bl. 170. dunkten de bevelen
der bevelhebbers toch vaak al te ver fchoonend tegen eene natie.
Waarlijk , dat is te erg ! --- Zou in plaats van leeuwrikken, bi.
^2I , ook fpreeuwen gelezen moeten worden ? of verfchiIlen
de Duitjche leeuwrikken zoo veel van de onzen , dat ze op
de kerfenboomgaarden te Leipzig aanvallen ?
Overigens heeft dit boek, wat hetzelve bij menigen lezer
zal aanbevelen. Wanneer men in verloren oogenblikken, tot
vermaak of uitfpanning , gaarne iets in handen neemt, dat
geen diep nadenken vereischt, doorbladert men dit werkje met
genoegen.

Befchouwing der beginfelen , waarop het voeren 'an den Oor
gegrond. Te Zutphen , bij W. C. Wansleven. 1829.-logis
In gr. 8vo. 54 Bl. f : - 6o.

W

ij haasten ons, om een boeksken aan te kondigen,
waarin men over een hoogst belangrijk onderwerp veel goeds
gezegd vindt. In 1815 werd in de Vereenigde Staten van
Noord - Amerika, en eenigen tijd later in Engeland, eene
Maatfchappij opgerigt : Ter bevordering van eenen altijd
durenden en algemeenen Vrede. Tot nu toe bepaalden zich
derzelver pogingen voornamelijk tot het drukken en verfpreiden van kleine gefchriften, welke ftrekken, om overtuigend
te doen zien, dat de Oorlog met den geest des Christendoms
en de wezenlijke belangen des menschdoms /irijdig is. Tevens
poogt men in deze werkjes de beste middelen aan te wijzen,
om aigemeenen Vrede op den grondflag van Christelijke beginfelen in fland te doen blijven. Meer dan 300,000 leden
(volgens het Voorberigt) telt deze Maatfchappij in Engeland.
In Engeland? Ja, Lezer! wat een Ministerie doet, is niet
altijd in den volksgeest. De Staat, die zoo dikwerf in den
twist der volken zich mengt , heeft vele burgers , die den
Krijg onbellaanbaar met echt Christelijke beginfelen achten.
En wat nu de zaak zelve betreft, hetgene 4n dit flukje
wordt bedoeld en beweerd, zal misfchien door velen voor
onmogelijk gehouden worden. Men leze eerst, en oordeele
dan. Wij lazen het boekje met groot genoegen, en vonden
belangrijke wenken. Van alle u'ittrekfel onthouden wij ons
opzettelijk, maar prijzen liet werkje ten hoogite aan, en
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wenfchen het in veler handen. Al meent men hier of daar
ook iets op de redenering des Schrijvers te kunnen aanmerken, men zal veel vinden , dat overweging en behartiging
waardig is. Moge de Vrede- Maatfchappij, onder den Goddelijken zegen, doel treffen, en ook de verfpreiding van dit
werkje iets goeds ten gevolge hebben!

Reize dooi- den weinig bekenden Zzuidel ken Ihloluk/clien Archipel en langs de geheel onbekende Zaiidvesikust van Nieuw Guinea, gedaan in de joren 1825 en 18c6. Door D. H.
KoLFF, JR., Luitenant ter Zee, Ijle Klasfe, en Ridder
van de Militaire Thiller;as Orde. Het eene Kaart. Te 117nfierdayn , bij G. J. A. Beijerinck 1828. In gr. 8vo. XIh
en 393 BI. f 4 - So.

D

e berigten, welke wij gedurende het tijdvak, in hetwelk
onze Indifche bezittingen ons ontweldigd waren , van derzelver toenmalige bezitters ontvingen , konden reeds om hunnen
oorfprong niet zonder een flnartelijk gevoel ontvangen worden, en leverden al dikwerf de blijken op , dat derzelver opftellers, door de kortheid van hun verblijf in, en de nieuw
hunne betrekking op die landen, niet berekend wa--heidvan
ren voor hunne taak. In die befchrij vingen , welke zich door
meerdere naauwkeurigheid en volledigheid onderfcheidden ,
zoo als die Van STAMFORD RAFFLES en JoHN CRAWF U R D , kon de hoogmoed der Engelfchen zich niet wederhouden van niet minachting op het vroeger en later befluur
van Nederland over deszelfs overzeefche bezittingen neder te
zien , en het Nederlandsch rlaatkundig gedrag in Indië te laken en ongetrouw te beoordeelen. Men was het zoo gewoon
geworden, om den leeuw, dien men dood waande, te fchop.
pen , dat men zich daarvan zelfs niet kon onthouden , nadat
de loop der omltandigheden hein den buit had doen verliezen. Het is daarom voor ieder regtgeaard Nederlander een
aangenaam gevolg der herítelling van de onafhankelijkheid van
ons vaderland , dat ,bij den vernieuwden bloei van onze zeevaart en koophandel , wij weder van onze eigene landgenooten berigten mogen ontvangen omtrent den tegenwoordigen
toefland onzer overzeeí'che bezittingen, en van die gedeelten
der aarde , waarin dezelve gelegen zijn. De Hee: K o L F F
Rr
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bewijst dus aan zijn vaderland een' belangrijken dienst ,door de
openbaarmaking van het verhaal zijner togten. Het is ons niet
onbekend, dat er lieden zijn , die zich, zelfs openlijk, over
den Schrijver beklaagd hebben. Gedeeltelijk fchijnt deze ontevredenheid voort te komen uit een zekere vijandige esprit de
corps, die er bellaat tusfchen de Nederland/die en Koloniale
Marine Wij zijn te ver van liet wortelperk verwijderd, om
te kunnen beoordeelen , of de I-leer K o L F F onaangename
waarheden gezegd , dan of hij zich door partijdigheid tegen
de iVederlandfche Marine zonder reden heeft laten vervoeren
tot de befchuldiging, welke wij vinden in de noot , bladz.
295. Trouwens dit is dan , voor zoo veel wij ons herinneren kunnen , ook de eenige plaats in liet werk, waar een
gezegde van dien aard voorkomt ; en de ingelaschte kopijen
van officiële Rukken leveren zulke ontwijfelbare bewijzen op,
dat de Schrijver bij het Nederlandsch Indisch Gouvernement
bekend is , als een man, die deszelfs vertrouwen verdient,
en aan dit vertrouwen tot deszelfs groote tevredenheid heeft
beant^+oord, dat de genoemde twist geenen grond oplevert ,
om de geloofwaardigheid van dit werk , over het geheel, in
twijfel te trekken. Men heeft het in den Schrijver ook berispt, dat hij zijne reisbefchrijving in het licht heeft gegeven, zonder er, ten dien(Ie van de zeevaart, de kaart bij te
voegen, welke hij van liet door hem bezochte, grootendeels
nog weinig , ja gedeeltelijk geheel onbekende gedeelte van
den Indifchen Archipel gemaakt heeft. De Heer K 0 LF F verhaalt in het voorberigt, dat hij deze kaart zelf aan het Gouvernement ingediend heeft. Zoo lang wij nu niet weten , of
zijn Ed., uit hoofde van zijne betrekking tot dat Gouvernement , anders heeft kunnen handelen, houden wij het er
voor, dat hij den dank van den Nederlandfchen lezer verdiend
heeft, door , op eene kleinere fchaal , van dezelve de juiste
afteekening bij zijn reisverhaal te voegen. De kaart, zoo als
zij nu bij het werk gevoegd is, hebben wij bevonden op eene
ruim driemaal grootere fchaal gebragt te zijn , dan die van
J. WALKER , gevoegd bij C R A W F U RD'S Befchrijving van
den Indifchen Archipel, op welke de meeste eilanden en
kusten , welker ligging en gedaante door onzen Schrijver
naauwkeurig worden bepaald , flechts door ongevor m de flippen, of in het geheel niet, worden. aangeduid. De eentoonigheid van een verhaal van ontmoetingen , die op ieder eiIand bijna dezelfde zijn , wordt voorgekomen, door tusfchen
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dezelve belangrijke waarnemingen te voegen , over de aard
Schrijver bezochte fire--rijksundge[lhrodn
ken , en van den zedelijken en natuurlijken toefiand van derzelver bewoners. Met genoegen merken wij de genegenheid
op der inboorlingen voor de Nederlanders en hunne verkleefdheid aan de Nederlandfche regering , van welke gezindheid
bijna ieder hoofdstuk de be vijzen oplevert. Stijl en taal heb
liet geheel , ook zuiver bevonden. Wij vinden-bencvij,or
dus alle reden , cm dit werk eene goede ontvangst toe te
wenfchen , en durven den lezer beloven, dat hetzelve zijne
aandacht op eene nuttige en aangename wijze zal bezig
houden.

Verhandeling over de Stoombooten , door G. M. R Ö N T c E t,
Luitenant ter zee der eet fie klasfe , te Rotterdam. Uitgegey?cn dear het Provinciaal Utr•echtfe'ie Genoot/chap ran Kunflea en Íhetenfchappen. Te Utrecht, bij J. Altheer. In
gr. 8vo. 70 Bi. f t - 50.
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e bruikbaarheid , liet not en gemak, en ook de veiligheid der
Stoombooten, ook in ons vaderland bijzonder, is nu wel reeds
door de ondervinding genoegzlam bewezen. Deze Verhandeling heeft echter nog hare nuttigheid , en daarom willen wij
haar, al fchijnt het dan nu wel een weinig post festnm , nog
aansnelden. Dezeive werd door het Utr. Prov. Genootfatiap met
goud bekroond. Men vindt hier den oorfprong der Stoomboo.
teil. Wij hebben deze foort van navigatie van de Engelfchen
ontleend , die , lioe.sel zij later, dan de Amerikanen , gelukkig
geflaagd zijn , liet goed gevolg minder aan de Amerikanen ,
dan deze aan heng , te danken hebben. De Engelfcke Stoosnbooten zin liet gevolg van de eigene kr•achtontwwikkeling dier
natie gea eest. Hierop kan geen ander vo'k roe?tzen. Ons Gouvernement gaf aan onze Natie het voorbeeld op het veer aan
den Moerdijk. De Memorie , wegens deze eerie onderneming hier te lande , is als aanlhangfel achter deze Prijsver_
handeling gevoegd. Vier uitflaande Platen, en de noodige
aanwijzingen bij dezelve, helderen alles genoegzaam op. Wij
mogen alzoo dit fink den onderzoeklievenden zoo wei , als
den belanghebbenden, vrijelijk aanprijzen.
,
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De Goddelijke Voorzienigheid blijkbaar in de ontmoetingen en
osnffandigheden van fonaznige men/chess en gebeurde daadzaken, door J. L. E W A L D. Uit het Hoogduitsch. Ilde Deel.
Te IImflerdfin, , bij C. L. Schleijer. 1828. In gr. Boo. YIII
en 26o bl. f 2 - 9o.
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ns oordeel over het tweede deel van dit welk is hetzelfde als over het eerste. Niettegenfiaande veel goeds en nieuws,
vonden wij ook hier weder veel , hetgeen in onze taal in
andere verzamelingen reeds opgenomen en gedrukt is. Onder
dezelfde rubrieken als in her vorige deel , levert de verzamelaar nu weder vijfenveertig verhalen , als: Studentenleven van
J OH A N s A M U E L P A T z r E. Pekeeri ngsb efchiedenis van een'
Engelfchen Majoor. Por P o's jongelingfclzap. Bekeering van

een' Noord -dinerikaanfchen Thilde. Bekeering van een' onfchuldig gevangen .rood. Gemoedsverandering van een' EngelTeken Matroos , door een' verrrulden droom. De losbandige Predikantszooa. Lotgevallen eener Engeifclie Landloopfler. De
edelmoedige Gezeuees en de dankbare Turk. Het portret van
den Heer n E S E N A N G E s. L; rhed van het gedrag der Ouders op het lot hunner Kinderen. Nood leert bidden. Verlos fng van JOHANN EHRENFRIED WEISHAUPT uit de

Tune/eke flavern /j. Zesjarig verblijf van vier Rus/en op een
eiland in de ijszee. De Heer geeft fp jze ter zijner tijd. Genezing van J OH A N N JAC 0 B Cl 0 s E R. De godoruchtige
,Voerman. Levensbehoud en redding van J 0 H A N N F r. IK oIt I C H M EH L I N. De Sneeuwval. Le^'ensbe houd van een' ver
Predikant, ten tide der Hervorming. De ,moordkuil-volgden
op het 1Js. De noodlottige Pruik. De onfchuldige Kindermoorderes. De on%huldige Ze44befc'zuldiger. De miskende menschlievendheid geregtvaardigd. Ontdekking van een' moord door
een' blinde. Dc herberg het Witte Paard. Sclzrikkelgke gevolgen eener onbedachtzame befchuldibing. De vier krankzinnige broeders. f'ie zone moeder tot toorn verwekt, die is ver
Merkwaardig behoud van een' Schip.-vloektandIr.
breukeling. De nieuwe i z A a K. Zonder/lege zaznenhang van
geluk en ongeluk. De vertraagde Zeereis. Het voorvader/ijk
Hangkastje. Levensloop van W IL L I A M s H I r n. Ontmoetingen

van JOHN Y A R M 0 U T H

.

Lotgevallen van Doctor BRAU N.

De Koninklijke Met/daar. De droppel Rum. De Tabakspijp.
De ver fiche Vijg. De Ooijevaar. Het f heere PenJler. Waarde
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der Kleinigheden. Reeds deze opgave zal een ieder, die eenigermate gemeenzaam is met hetgeen wij in dit vak bezitten,
oude bekenden doen herkennen. Ook nu is de vertaling niet
vrij van onnaauwkeurigheden, zoo als , bladz. 29 : De kosten
werd — in plaats van sierden bijeeng ebragt. Wij herhalen dus
onzen vroeger geuiten wensch , dat , indien liet genoegen ,
waarmede de vertaler zegt, en wij volgaarne gelooven , dat het
publiek het werk ontvangen heeft , eenen tweeden druk mogt
noodig maken , de uitlating van het reeds eiders voorkomende
deszelfs verkrijging ;ut minderen prijs voor het algemeen mogelijk, en de zuivering van taal en ftijl het menigvuldige
goede in dit werk nog meer aanbevelenswaardig zal maken.

De IJflroona van j o A N N ES A N T 0 N 1 u E s, 7/Set ophelderende
kritifche , philologifche en l istorifche Aanteekeningen van
P. G. WITS EN G KY S n EE :. Te Am lerdam , bid` Gebroeders
Diederichs. 1828. In kl. Bye. 249 &l. Met Portret en
Titelvignet. f I - 25.

iJe roem van n n T o N t DE s, als vindingrijk, krachtig en
verheven Dichter, is genoeg gevestigd, om eene vernieuwde
en gemakkelijker uitgave van zijn heerlijkst en uitgebreidst
dichtttuk , de ]/,boors, als een welkoon gefchenk voor ons
Publiek, dat zich met verfchen ijver op de lezing en beoefening onzer oude Zangers toelegt, te befchouwen. Het was
daarom geheel onnoodig, in eene vlugtige Voorrede den Leerling boven den Meester, of, gelijk zij zichzelven onderling
noemden, den Zoon boven den Vader, ANTONIDES boven
ON onregtvaardigerwijze te verheffen , en den eerften
VONDEL,
de hoofdplaats op onzen Helikon te willen toewijzen, dien
de laatste, ten fpijt der oppervlakkige kritiek van WITSEN
GE VS BEE K , wel altijd zal blijven behouden. Zeker was
A N TO N I DES een waarachtig dichterlijk genie, rijk aan fantafie en vernuft, ftout, krachtig en verheven; maar hij vond
den weg reeds door VONDEL gebaand, dien deze bijna alleen moest effenen en begaanbaar maken. VONDEL was
niets aan zijne voorgangers , A N T O N S DES oneindig veel aan
VONDEL verpligt ; en cie gebreken, welke men bij den Schep .
per en Vader onzer Poëzij zoo geweldig breed uitmeet, vindt
men waarlijk in geene geringere mate bij dezen zijnen gelukkigften navolger. Platheid en gemeenheid, valsch vernuft
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en gezwollenheid , ja zelfs bombast, vindt men, ook zonder
lantaarn , gemakkelijk in den I117room ; en wij zouden het ge
rust durven aannemen , om tegen de zonden van v o N n EL,
in elk dezer hoofdfoorten , altijd grootere van n N TON IDES
over te ftellen. Maar desniettegen(laande moet ieder beminnaar onzer letterkunde en van echte poëzij hem lozen en
beoefenen, gelijk hij het v o ND EL doen moet; want beiden
verkregen door fchoonheden van den centen rang als 't ware
het regt om dikwijls te zondigen , zonder dat zij daardoor
den eernaam van Hoofddichters kunnen verliezen.
Eene welingerigte beoordeelende uitgave van den I/,lroona
was misfchien liet gefchiktfre handboek voor jeugdige Dichters , dat er konde vervaardigd worden. Dit dichtfluk levert
de overvloedigfle gelegenheid op tot het aanwijzen en ontleden der grootfie fchoonheden, zoo wel als tot het aantoonen en gispen der grofte gebreken. Onze taal fchittert in hetzelve in den helderfien luister van hare fchilderachtigheid,
kracht en floutheid ; maar valt in hetzelve ook enkele malen
tot eene laagte , welke WITS EN G E Y S B E E K (die nog al
van krachtuitdrukkingen houdt) beleefdeliik met den naam
van Janhagelpoëzii beflempelt. Men zonde zich echter bedriegen , indien men geloofde, dat deze behoefte door de
tegenwoordige uitgave vervuld, en dit doel door dezelve
bereikt was Hoe weidsch deze aanteekeningen op den titel
ook met barbaarfche namen worden opgehemeld, zij bepalen
zich , voor verre het grootfte gedeelte , tot plaatsbefchrijven_
de en gefchiedkundige ophelderingen , die buiten kijf haar
nut hebben, maar met welker omlag wij de beoordeelende
en taalkundige aanmerkingen meer in verhouding wenschten.
En waarom niet in een kort kritisch overzigt , dat de ge
inleiding zonde geweest zijn , het plan, of, wil men-fchiktle
liever deze benaming, den aanleg van dit Stroomdicht befchouwd; de dichterlijkheid van liet geheel , en de kunftige
manier, op welke fommige heerlijke partijen ingeweven en
vastgehecht zijn, geprezen ; maar tevens fommige monlireuze
uitwasten berispt , en vele onpasfende invlechtfelen (hors
d'oeuvres) ten toon geheid ? De heer GET S B E E K moge
zich ten onregte verheelden , deze taak op eene voldoende
wijze , in zijn bekend Biographisch Woordenboek, te hebben
volvoerd ; het zou ten minfle nuttig geweest zijn., hier een
kort, maar zaakrijk uittrekfel daaruit te hebben overgenomen,
dat, met weglating van hetgene daar llechts tot bladvulling
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dient, zeker den prijs van deze uitgave niet zonde bezwaard
hebben. Doch niet alleen dit gemis is een gebrek; maar op
hoe vele piaatfen zoekt men niet te vergeefs eene pasfende
aanmering, die liet echte fchoone beter doet gevoelen, of
het fchilnf'choone in zijne naaktheid daarftelt' Om onder
velen slechts eene enkele op te geven , waar is de teregtwijzing bij
Trojes ongevallen
Gefneuvelt op het lijk van haer gefloopte wallen. (BI. 21.)
of: Daer
De marmoriteen , zoo lang verborgen voor de zon
In 's aertrijx ader, nu geraekt aen 't fuizebollen ,
Van over zee en zant d'IJboorden langs kwant rollen (61. 35•)
waar zij toch daarom te meer te pas kwam, omdat er meer
dan gewone oefening toe behoort, om hier bij de eert e Ie zing de oorzaak van het gebrekkige te vinden. Ook het
taalkundig gedeelte is zeer fchraal behandeld; men vindt aan
waar ze geheel noodeloos zijn, en woorden, als-merking,
fakerdrven, bl. 34, akei kloot, rnewaniering , kamdeel, meskuil,
bi. 49, behipt , bl 187 , zusterkracht, bi. 216 , jadders , bl. 238,
gaat men voorbij, even alsof het dagelijkfche bekenden waren ; bij fagbed, fc,'a rangen , monde kim , ;-antf en in den
fcheepsbouw, bl. 141 , kaaien , bl. --56, ja zelfs bij geheel
onverttaanhare regels, in welke waarfchijnlijk van oudsher
eenige misttelling plaats greep, zwijgt men geheel. Wij
cndertusfchen erkennen gaarne , onder anderen , niet te begrijpen
het gezegde op bl. 28:
-

Indien hem de eenzaemheid verveelt,
't Zal hem i n zooveel keur op geene vrienden eieken,
Bereit op zijn verzoek , om mede grond te breken.
Heel hoog loopen wij dus in geenen deele met deze ver
uitgave , welke daarom te minder aanbevelenswaar--nieuwd
dig is , dewijl vooral het eerde Boek van drukfouten wemelt.
Diegene, welke, als geheel zinilorende, ons noodzaakten
eene oude uitgave in de hand te nemen, mogen hier tot
waarfchuwing aangeteekend worden:
BI. 5 r. 6 hun
„ 6 r. 5 mogh
„
in

voor uw.
— magh.
— en.

ANT ON IDES, DE IJSTROOM.

59 6J.

BI.
„
„
»

8 r. 2 arm
voor naem.
9 F. 2 fleigen
— fleigren.
13 r. 2 grocijend
—
groeiende.
16 r. 5 nieuwe
—
nieuwer.
20 r. 5 uitgelaten ze.
28 1. r. Strooingodin —
Stroomgezin.
—
willen.
34 r• 4 zullen
36 r.

9 zanden

„

— r. 12 Egyptifchen
38 r. 13 zijn
— r. iq. hij
39 r. 5 wilde
45 r. 3 lant(iorm

„

57 r.

—

randen.

—
-—
—
—

Egiptfchen.
haer.
zij.
wreede.
nachtulorm.

5 geheel vergeten:

De wind verftrekt de zweep, die 't fneller jaegt of zachter.
Hier vinden wij eene hoofdzonde; deze itrekke ons tot eindpaal; in het vervolg is het ook zóó erg riet.

EEN WOORD AAN X. IJ. Z. (k)
Mijnheer!

T erwijl gij over vermeende onhefcheidenheid ongeroepen vonnis velt, maakt

gij uzelven aan ongelijk veel grootere fcluldig. Ik acht mij ongebonden, uw
gefchrijf te beantwoorden. dan alleen voor zoo verre zulks mijzelven betreft;
gelijk gij ook ongetwijtcld boter hadt gedaan , de verdediging van den Heer
BOW RING aan henizclven over te laten, waartoe het zijn Ed., zulks geraden
vindende, noch in de Vaderlandfche Letteroefeningen, noch ook elders aan

gelegenheid kan ontbreken.

Gij randt mij , op de onbefchcidenfte wijze, aan , over eene aanteekening van
weinige regels, bij do opname can sow inn N c's fchrijven aan zijnen Ree.,

en betoont uzelven daarbij een vergifzuiger van de ergile foort; een gebrek,
aan gen. Ree, door u verweten. He_ fchijnt n zeer te ergeren, fchoon liet n

volftrekt niet aangaat, dat franko - inzending van bijdragen voor mijn Mengel-

werk wordt verlangd. Befcheidenheidshalve, verkies ik den grond van dit ver-

langen hier niet bloot te leggen. Alle Tijdfchriften, zoo wel als Dagbladen,

en dus ook deze Courant, volgen deze gewoonte. Schrijvers van eenigen naam

weten , waaraan zij zich te dezen lebben te honden , en dat hunne bijdragen
te allen zijde en langs eiken weg welkom zijn. Voor Antikritiek flaan gelegenheden te over open; en het was dus een bewijs te meer van de onpartijdigheid der Redactie, dusdanige ongefrankeerde Antikritiek evenwel in haar
Tijdfcbrift op te nemen. — Dit zij, op dit punt, genoeg.

Wat voorts de boosaardige bedreiging van Jluijeropligten aangaat, nooit heb
ik mijne daden met oenigen fbi jet bedekt, en denzelven, wat nameloosheid betreft, alleen voor het Tïjdlchrift, waarvan ik het mijzelven tot eene eer reken

Redacteur te zijn, noodzakelijk geacht, alware bet alleen om den wille van
zoo onkiefche en onbefcheidene aanranders, als gij u in uw gefchrijf betoont.
Van zulke fluijeropligters toch heeft elk, die zijne rust liefheeft, regtmatigen
affchuw ; fchoon die af/ritme geheel iets anders is dan vrees, en p^tjzelf bij

mij wel den eerlien, geenszins de laatfte, door uwe hatelijke inblazing, hebt
verwekt.
AmJierdam , J. W. Ij N T E M A.
24 Aug. 1829.

(') Zie Arnhenrfalze Courant van 22 Aug. 11. (Aan dit Werd werd door.
derzelver Redactie, die geese zwarigheid vindt in liet opnemen van perfonaltteilen, eene plaats geweigerd.)

BOEKBESCHOUWING.
Brieven a!n de Meeren CHATEAUBRIAND, DE LA
DIENNA1S (fl 1\10NTL0SIER over Godsdienst en
StaatktinGte, ge/clireven door T Z S C H I R N E R, Uit gegeven door r, R u C. Te Deventer, b ij A. J. van
den SigtezAhorst. 1829. In gr. svo. hIII en :28
bl. f 2-25.

D eze Brieven zijn de laattle, nog niet geheel voltooid e, letterarbeid van den ook onder ons zoo gunflig bekenden T Z S C H I I: N L r.. Zij hebben hunnen oorfprong
te danken aan het finartelijk gevoel , waarmede hij zag,
hoe eene magtige partij in Frankrijk den voortgang van
godsdienllige verlichting en burgerlijke vrijheid trachtte
te belemmeren , en hoe zelfs Schrijvers van talenten ,
door verkeerde ppvatting van den Godsdienst , medewerk
om denkbeelden van cone nadeelige ['trekking alge--ten,
meen te maken. In eene reeks van brieven aan Fr rnfche Schrijvers van naam , die als organen van hunne
partij befchouwd worden , wilde hij zijne denkbeelden
over Godsdienst en Staatkunde ontwikkelen. Daartoe
koos hij , behalve de drie, op den titel genoemd , ook
den beroemden BENJ. CO NS T AN T ; maar bragt het
niet verder, dan tot den eerften brief aan n E ni o N TL o s IER,toen hij, den 17 Febr. 1828 , onder zijne
kwaal bezweek.
De drie eerife brieven zijn aan den Meer n E C H A TE A vER IAN n. T z S C HIRNr a begint met de befchot,tving van de veranderde godsdienftige (lemming der wereld. Na het fcdert de laatfle helft der vorige eeuw
geheerscht hebbende ongeloof en indifFerentismus , is
eene meer ernfftige gezindheid teruggekeerd; Bene leven
Godsdienst en Kerk is ontwaakt,-digerblanfc
en door dc Regeringen zijn maatregelen genomen , dle
SS
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weder voor het erkennen der verbindtenis tusfchcn Godsdienst en openlijke welvaart getuia,cn. Deze verandering
leidt de Schrijver uit eerie drieledige oorzaak af: Deels
verdween , niet den voortgang des tijds en de vorderingen der XVIIIde eeuw in alle wetenicihappen , datgene,
wat ongeloof en indifferentismus had aangebrast. Veel
aanftootelijks in de openlijke leerwijze van den Godsdienst, en vele dcr inf gillingen , die zichzclve overleefd
hadden, b. v. cie kloosters in vele landen, waren door
den tijd weggenomen. Deels ging niet de laatfile jaren
der vorige eeuw de gelukkige tijd (ier rust en der alge
welvaart voorbij. Met de welvaart verminderde-men
thans de liefde tot genot en weelde; in den IFrijd met
het lot ontwaakte en verflerhte zich de zedelijke kracht ;
het gevoel van eigene ellende en dc befchouwing van
vreemd ongeluk leerde de menfchen den troost des Geloofs en der Hoop zoeken. Deels, eindelijk, gaf de
got;gi}e gcfchiedenis der wereld den magthebbenden en
flaatslieden eerie les , die ontwijfelbaar voor de zaak van
Godsdienst en Kerk zeer voordeelig geworden is ; dat ,
namelijk , het Christendom vooral die overtuigingen en
gezindheden in de menfchelijke gemoederen plant en kweekt,
uit welke de burgerlijke en huifelijke deugd der volken
voortkomt, die het doel van den Staat bevordert.
Deze voorafgaande befchouwing van den geest des
tijds is de grondtag, op welken de Schrijver zijn betoog
vestigt , dat C H A T EAU B RIA ND , bij al den lof, dien
vooral zijn hoofdwerk : Ie Genie du Christianisme, in
andere opzigten zoo regtmatig verworven heeft, echter
niet overeenkomf'rig de behoefte van den geest des tijds
de zedelijke en dichterlijke voortreffelijkheden van den
Christelijken Godsdienst heeft voorgeifield. T z s C II i RNnr. toont aan, dat cnATnAUBRiAND de Christelijke Mythologie met het poëtifche van het Christendom zelve verward Beeft, ja de traditioneel gewordene
voorIlelíingen derzelve door eigene uitvinding opfmukt;
b. v. waar hij ai A R I A noemt „ de onfierfelijke Moeder
„van Benen verlosfenden God, die eengin Zoon opoffert
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om haar geflacht te redden, de teedere bemiddelares
„ tusfeben ons en den Eeuwigen ," en van haar zegt :
„ IIoe verruIrkel;ji: is net , alle genade des Heercn door
„ den fchoot eener fcl aa.nachtige jonkvrouwe te zien ne„ derd alen ! ' Bij de aanduiding e'.er heilzame uitwerlcfelen des Christendom a op de beichaving van Europa
heeft c x A T E A u B it IA N D do toevallige uitwerkfelen
van gevoelens en inrigtingen , die in geene betrekking
(tonden tot het Christendom , verward riet die veranderingen, wier grond zich in deszclfs geest laat aanwijzen.
Elke brug, door Benen $isfchop hier of daar gebouwd ,
geldt bij heil als een getuigenis van den invloed des
Christendoms op de befchaving der volken. Overtuigend
toont T Z s C H 1 R N r P. aan , dat de proeve , om de
beeldende kunst des Christendoms gelijk te ítellen met
die der Heidenfcre oudheid, geheelenal mislukt is. Ver
Schrijver het beginfel , dat bij-volgensbfchuwtd
's
voorllelling en bevestiging van
ND
B
R
I
n
C HATE A U
grond
ligt ; namelijk : hetgeen liet
Christendom
ten
liet
en
voeden , dat moet geloovrome gevoel kan opwekken
leer
en
inflelling
opgenomen, en in
vig als Christelijke
de Kerk vastgehouden en voortgeplant worden. ik heb

geveend an ik heb geloofd, is CHATEAUnRIAND's
eigene belijdenis. Onze Schrijver ontkent, dat de aesthetiíèhe grondflof des Christendoms als cle laatfle grond
van deszelfs geldende waarde moet befchouwd worden,
dewijl liet genoemde beginfel en de op hetzelve gegronde
handelwijze tegen den waren aard van liet geloof en van
de vroomheid flrijdt, de juiste opvatting van liet Christendom hindert, en de werkende of ten minfle de bevorderende oorzaak is van menigvuldige afdwalingen op
liet gebied van het godsdienftigc leven. De Schrijver
betl uit zijne tercgtwijzing aan den Heer n n c H A T r A UB RI A ND met de opgave, hoc de zaak van liet Christendom op eene meer bevredigende wijze kan worden
gehandhaafd; namelijk. door cone duidelijke en bepaalde
verklaring over liet wezen des Christendoms; door een
geschiedkundig betoog, dat die waarheden werkelijk in
Ss 2
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hetzelve voorkomen, welke men, in de verklaring vaa
dcszclfs wezen, aan hetzelve toegeFchrevcn heeft; en
door een wijsgeerig bewijs voor dc waarheid en goddelijken oorfprong van dat Christendom.
Hetgeen c H A TE A U B R I A ND van zulk eerie in zijn
onderwerp dieper indringende behandeling teruggehouden
heeft, betlaat voornamelijk in de vooroordeelen, welke
hij als Roomschgezinde voedt tegen de eenvoudige leer
des Christendons, zoo als dezelve door de Protestantfclle Kerk beleden wordt. Ilet oogpunt, uit hetwelk
T Z S C III R NE R hier le Genie du Christianisrne befchouwt , flaaft liet oordeel over hetzelfde werk van
cellen vaderlandfchen Geleerde , den Heer N. C. v A N
K A M P L N, die in de Voorrede, geplaatst voor zijne
fcl:oonc omwerking van lietzelve, reeds zegt: „ C H A„ T E A u B It I A N D'S werk is een zonderling boek. Met
„ eerie menigte uitmuntende trekken , fchoonc, treilende
„gedachten, rijke beelden , fchilderachtige tafereelen , en
„ zeer vele plaatfen, welke den echten Dichter kenfchet„ fen , vereenigen zich , in le Genie du Christianisme ,
„de gedurige ilootende verwarring van Christendons niet
„ Catholic ism us, zeer vele valfche redeneringen , die vol(trekt geen flreek houden, een vloed van zaken, die
„tot liet Christendom af noch toe doen, en vele trekken
„van valsch vernuft." (*)
Het tweede drietal brieven in T z s c iii R N E It's werk
is gerigt tegen den Abt D E LA MEN N A is, berucht
door zijne fchriften, als voorvechter van die partij, welke
zich , lèdert de bevrediging van Europa , vooral in
Fraualtrijk , maar ook hier en daar in D1ritschland, en
zelfs ook in ons Vaderland vertoonde, die, niet tevreden
e doorgeflane beweging geflild te zien, de wereld derwaarts wilde teruggebragt hebben, waar zij vóór den tijd
der beweging geflaan had. Alles, wat door de achttien
eeuw geleerd, verworven en in het leven ingevoerd-de
(*) Zie Sc,iooz leden des Chrzsterdoms, enz. Naar liet Fi a„usck
van V. A. DE CHATEAUBRIAND. Tie Deel. Te lhaarlem ,
bij F. B o H N. 1809.
-
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was geworden, verklaart zij voor dwaasheid en onregt,
en verzekert, dat een duurzame vrede ílechts gevonden
kan worden in het terugkeeren tot de grondhellingen en
inrigtingen van vroegeren tijd, het zekerfte in de herlrelling van liet Feudaal- flelfel en van de lIierarchij der
Middeleeuwen. T z s e H I x :v n R noemt deze wijze van
zien en de maxime dezer partij het fel/el der terugwYcrking. Had hij in zijne teregtwijzing aan den Heer D
C I-t A T E A u B R I A nT D nog hoogen lof gegeven aan liet
veelvuldige fchoone , dat tusfclien het gebrekkige overal
uitfchittert, tegen den Abt voert hij Bene geheel andere
taal. „ Gij," zegt hij, „ kent Beene matiging en gereg„ tigheid; tegenfprcicen keert gij in verwijt en fmaad om ;
de dwaling behandelt gij als verraad en misdrijf; gij
„overdrijft, verdraait, en veroorlooft u elke onopregtheid , em gehaat te maken , wat gij hatelijk maken
„wilt." Of de Abt dit verdient, oordeele de Lezer,
onder anderen, uit het volgende in zijn werk fur l'Indi éreuce, Ton,. I. p. 38 , en hier aangehaald bladz. io$ :
„ L U T HE R en zijne leerlingen maken een gedeelte van
„ Europa wijs , dat de fouvereiniteit in liet volk ligt ,
„ en ras ftroomt liet bloed der Koningen op de feha„ votten." Belangrijk is ook de vergelijking der grond
D n L A ME n N A i s, dat de algeineene Rede ,-fleingva
door welke men eenigl k de waarheid moet zoeken en
J au vinden , geoperzbaurd is door de getuigenis der Kerk',
namelijk der Kathol jke Kerk , met de vijf vragen , tot
welker beantwoording hij door T Z S C H I RN E R UItgCnoodigd wordt, om de waarheid van zijne grondflellling
te bewijzen. Onze Schrijver neemt affcheid van den
Abt niet eene beoordeelende befchouwing van diens
flaatkundige leerftellingen. De boven reeds gegevene befchrijving der partij, van welke hij een der hoofden is,
regtvaardigt hetgeen T Z s C Ii I it NE R hem, en wij met
hem toeroepen aan ieder , hij moge dan ook Nederlander
en in fchijn Protestant zijn, die, door overdrevene bezwaren tegen den geest onzer eeuw, toont , hetzelfde helfel van terugwerking aan te hangen : „ Gij ondankbare
-
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„ kweehcling der achttiende eeuw, gij onwaardige zoon
vf het vrije Frankrijk ," of Nedderh ;2d ! „ begeef lI
„ weg, ga derwaarts , waar geen achttiende eeuw geweest
„is, en alen niets van burgerlijke vr?ïiieid en van regt
„ overeenkomfli g een flaatsverdrag weet, naar China en
„ Japan ; en verlustig daar met uwe klagten over het
bedorvene Europa die genen , welke zich gelukkig
„ roemen, dat zij niets dan het bamboesriet noodig hebben, om de volken te regeren." Wij worden gedrongen, liet te bejammeren, dat de Schrijver door den dood
verhinderd is, om het laatfte gedeelte van dit zijn werk
te voleindigen, zooclat wij flechts een fragment hebben
van zijnen eerften brief aan den Heer D E a[ o N T LU SIER.
Maar, laat ons liever ons verblijden in het nut, dat
T z s C HI R n E R gellicht heeft; en laat ons bij de ge
welke de vernieuwing van oude dwalingen-varen,mt
de wereld bedreigt, ons gerustílellen met de vroegere
ondervinding. Naar waarheid zegt II E it D E I;, in zijne
Brieven tot bevordering der Humaniteit : „ De pa„ perij en de wilde krijgsgeest hadden den geest der tij„den, de grondi'ellingcn en begrippen der verflandigfte
„menfchen eens lang onderdrukt gehouden; zij floten
„ hem op in holen , in torens , in kasteelen en in kloos„ters. IIij ontkwam; de Hervorming maakte hem vrij;
„ de kunften en wetenfchappen , maar meest de druk„kunst, gaven hem vleugels. Zijne ern[lige moeder,
„ de zelfdenkende Filozofie, heeft hein vooral uit de
,, fchriften der Ouden onderwezen; zijn ernfiige vader,
„de nioeijelijke proefneming, heeft hem opgevoed, en
„ door de voorbeelden aller waar-diglic en grootile mannen
„ rijpheid en kracht gegeven. 1 Jij is geen hind meer —
„ alle ondervindingen van vorige tijden zijn in zijne ziel
gedrukt. — Dezen gemeengeest van het verlicht , of
„ zich verlichtend, Europa uit te roeijen, is onmogelijk."
Wij wenfchen T Z S C H IR NE R'S voortreffelijke Brieven in veler handen, en durven hew , wien het opregtelijk om waarheid, ten aanzien van godsdienflige en fiaatkun.ïige denkbeelden, te doen is, bij cie lezing de aangenaamfre voldoening beloven voar zijne edele begeerte.
-
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fllgemeene Gefchiedenis , door K. F. B E C EER. Naar
den vijfden verbeterden Druk , uit liet Hoogduitsch
vertaald. Ijle tot VIde Deel. Te Haarlem , bij de Erven
F. Bolan. In gr. wo. Te zamen 1931 bl. f 14 - 90.
^ ij hebben, dadelijk na de verfchijning van het eerfle
deel dezes werks in het Nederduitsch , (*) onze Lezers
door eene korte aant:on ii ing met hetzelve bekend gemaakt. De openbare vermelding der volgende deelen in
ons Tijdfchrift is door onderfcheidene redenen vertraagd
geworden , waaronder ook de bedenking behoorde, dat
dit boek zich wel van zel f Benen weg zou banen tot de
kringen van ecn Publiek, dat grondige historifche kennis,
met eene levendige en bevallige vooríielling vereenigd ,
begeert; eene bedenking , waarvan wij de waarheid ook
door de ondervinding zien bevestigd. Om echter, zoo
mogelijk , nog iets bij te dragen tot Bene meer algemeene
verfpreiding van dit werk , willen wij ons het genoegen
niet onthouden, ons vroeger geuit gunflig oordeel over
hetzelve te herhalen.
Indien er in de laatstverloopen jaren een boek in
Duitschland verfchenen is , dat met meer dan gewone
vlijt en zorgvuldigheid is bewerkt , dan is het ongetwijfeld de llgemeene Gefchiedenis van B E C K E R. Onder
Geleerden van naam hebben , na den dood van-fcheidn
dezen verdienflelijken man (i8o6) , wien het ílechts
mogt gebeuren, de negen eerfte deelen in het licht te
geven, deszelfs taak opgevat en voltooid; terwijl de
ongelijkheid van bewerking en nàjl , hierdoor veroorzaakt, door den tegenwoordiger Uitgever derwijze is ver
dat hij , met behoud van het voortreffelijke,-betrd,
aan de onderfcheidene Schrijvers eigen, en overeenkomfig liet oorfpronkelijk ontwerp van B r c Y. E R, eenheid
in het geheele werk gebragt heeft. En deze eenheid ver
zich in die fchoone zamenvoeging van rijkheid,-ton
(x) Zie Letteroef. voor 1826, bl. 507--510.
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getrouwlicid en grondigheid in de zaken , en van duidelij.khei;l en levendigheid in de voorflelling van dezelve ,
waardoor deze Algemeene Gefchiedenis zoo zeer uit
Alles is met fcherpe en tevens bezadigde histori--munt.
fche kritiek uit de echte bronnen zelve geput, en bij elke
nieuwe uitgave heeft men van de nieuwe vorderingen op
Let gebied der historifche kennis gebruik gesmaakt. Reeds
de vijfde druk, naar welken de vijf eerice deden der vertaling bewerkt zijn , draagt hiervan overvloedige bewijzen; en hoewel Hechts zelden nieuwere gefchriftcn aan
worden, die de voorkomende onderwerpen kri--gehald
tisch behandelen, zoo zal de kundige Lezer overal, en
net name bij de berigten over de gclfeldheid der oude Staten
en over den gang der wijsgeerige denkbeelden bij de oude
Volken, ontwaren, dat de Uitgever , de Berlijnfche Hoogleeraar r; 0 E B E L L, op de hoogte ftaat , welke cie zaak
zelve en onze leeftijd vereifclaen. Dat die Geleerde op
dezen zoo loffelijk ingefagen weg fleeds voortgaat,
heeft hij nog onlangs bewezen, daar hij in den zesden
druk dezes works van de nieuwere ontdekkingen, en inzonderheid van de onvermoeide nafporingen en fchrandere
gevolgtrekkingen van C n A M P 0 L L 1 o N, op eene wijze
1+ce^'t gebruikt gemaakt, waardoor de gefchiedenis der
fi„,,li ?rs en der Egyptenaren belangrijke veranderingen
ondergaan, en aanmerkelijke bijvoegfels verkregen heeft.
Met deze rijkheid en grondigheid van zaken gaat eene
levendige fchildering gepaard. De Lezer wordt als in liet
;hidden der gebeurtenisfen verplaatst; hij ziet de perfonen als 't ware handelen; hij hoort hen fpreken; en,
zoo er eene Algemeene Gefchiedenis beflaat, die ook
den vreemdeling op het gebied der oudheid derzelver
geest kan loeren kennen, dan is het gewisfelijl, die van
BE C RE R . Het is om deze reden, dat de Schrijver
zich op het biographisch gedeelte van zijn werk meer
heeft toegelegd, dan in de meeste boeken over de Alge
naar een ander plan ontworpen,-menGfchids,
doorgaans gefchiedt ; dat hij door uittrekfels uit oude
Dichters , no m n R u s !n fl ESS Io n us, een levendig
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beeld van die tijden zoekt te fchiideren, waarin de waar
na aan de fabel grenst , en de poëzij met-heidnogz
liet leven zelf op het naauwst verbonden is; dat hij door
iulasfching van tooneelen uit de fchriften des Ouden
Vcrbonds de afgetrokkene Uefchrijving der vroegere Oosterfclle begrippen en zeden vervangt, en bij de voorftelling der gebeurtenisfen uit later dagen , toen de historilche kunst het toppunt bereikt had , de groote Gefchiedfelu•ijvers der oudheid dikwijls zelve laat optreden, om
de Lezers uit derzelver mond het verhaal der belangrijke
voorvallen te doen hooren.
Het zou te veel plaats vereifchen , zoo wij de verdeelingen fleclits wilden aantlippen, welke de Schrijver gemaakt heeft; maar wij voelen ons gedrongen te verklaren, dat dezelve ons allezins juist, en zoodanig toefchijnen , dat zij een helder overzigt van zoo vele bijzonderheden aïlezins bevorderen. Alleen komt het ons voor,
dat het verhaal hier en daar wel eens wat al te gedrongen is , en te veel zaken in ec.i klein beflek vervat ;
gelijk wij ook wel in bedenking zouden geven , of het,
ter vermeerdering van het nuttig gebruik dezes boeks
niet wenfchelijlc ware, dat er meer clu•onologifche data
gevonden wierden.
De vijf eerde deden bevatten de oude Gefchiedenis,
in vier tijdperken afgedeeld , waarvan het eeriie tot op
den dood van c Y> R u s loopt , het tweede tot op den
dood van A L EX A N DE R, het derde tot op de alleen
A U G U S T U s in het Romneinfche Rijk, en-herfcingva
het vierde tot op den ondergang van liet westersch Romeinfche Rijk. Een uitvoerig en naauwkeurig Register
maakt het gebruik van dit werk zeer gemakkelijk.
Bezit nu de Algemeene Gefchiedenis van BE C IER
reeds in het oorfpronkelijke zulke groote verdieniten ,
wij moeten verklaren , dat de onbekende Vertaler dezelve niet weinig heeft vermeerderd door de uitnemende
zorg, welke hij aan de overbrenging, of liever aan de
bewerking van dezelve voor ons Publiek, heeft befleed.
Zelden hebben wij een vertaald bock in handen gehad,
dat zoo we:ni,; zijnen uitheem`clien oori'pronç verraadde;
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de flijl is doorgaans echt Nederdnitsch , de woordfchikhin gemakkelijk, de taal niet alleen zuiver, maar zell's
ke urig, en de ;eheeie dictie geeft te kennen, dat de man,
die de peil gevoerd heeft, voor zijne taal, berekend is.
Deze Nederduitfche kleur, welke het boek draagt,
is echter mede daaraan toe te fchrijven , dat de Vertaler
riet de noodige vrijheid zoo wel, als met de vereischte
naauwgezetIieid zijn werk verrigt heeft. De overbrenging der plaatfen uit oude Griekfche en Latijnfehe Schrijvers kan dit bewijzen. In de Hoogduitfche uitgave zijn
deze plaatién doorgaans Hechts naar den hoofdinhoud
aangehaald, waardoor liet eigenaardige en treffende van
het verhaal zelve veelal verloren gaat . de Vertaler heeft
zich de niet geringe moeite getroost , om elke plaats op
te zoeken, en dezelve uit het ooripronkelijke in onze taal
over te brengen; en de vergelijking van vele dezer plaatfen
heeft ons geleerd, dat hij zich van zijne taak lofelijh
gekweten heeft.
Echter bepaalt zich hierbij geenszins het verdien{lelijke
van den arbeid des Vertalers. Hij heeft zich uitweidingen en
afwijkingen veroorloofd , waardoor het boek hier en daar
meer naar eene omwerking, dan naar eene vertaling gelijkt. Overal namelijk, waar hij, na naauwkeurig onder
rijp overleg, redenen meende te vinden, om van-zoekn
den oorfpronkelijken Schrijver af te wijken , of het noodig oordeelde , om het een en ander uitvoeriger te ontwikkelen en helderder in het licht te plaatfen , of de
voorPcelling neer overeenkomflig met den geest van onze
Natie te maken, heeft hij tot veranderingen en inlas
bepoten, waardoor het werk in ons oog groo--fchinge
telijks heeft gewonnen.
Deze arbeid van den Vertaler is dthlr voornamelijk
zigtbaar, waar liet de zaak van den Godsdienst geldt. De
Heer VA N S E n D t: N rangfchilct, in zijne Gefchiederis
der Bijbelbeferijding L E C rt n It (bl. 3a2) met regt onder de vele Duitfche Schrijvers, „ die , door eene on.vaardige en ongoddelijke voorl}elling van de Bijbelge:chiedenis, den eerbied voor den Bijbel en de Christelijke
,
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Openbaring uit menig jeugdig gemoed hebben trachten uit
te rukken , daar hij zich niet ontzien heeft , om die ge
Goddelijke te ontblooten, waarin-fchiednsvalt
dezelve is voor efielLl , en zelfs Christus in de f haduw
te plaatfen, ja als een dier hecthoofclen a f te fchildcren,
die het noodlot tot uitvoerders van buitengewone dingen
pleegt uit te rusten." De tijd, waarin dergelijke wille
verminkingen der gewijde ge--keurigvofln
fchiedenis in Duitschland gretig werden ontvangen , is
thans, Gode zij dank, voorbij ; en ook de Heer L 0 E s E r, L betuigt in de Voorrede, overal die veranderingen
gemaakt te hebben, welke de eerbied voor de H. Schrift
hem fclleen te vorderen. Doch bij alle deze veranderingen
waren er no ;tans te veel fporcn van eene min ernflige
befchouwing der Bibelfche gefchiedenis overgebleven, dan
dat het boek, zoo als het daar lag , bij het Nederlandsch
Publiek een goed onthaal zou hebben kunnen vinden.
De Vertaler heeft de noodzakelijkheid van aanmerkelijke
veranderingen in dezen gevoeld, en hij heeft zich van
deze taak op zulk Gene wijze gekweten, dat hij zich
bij alle voorftanders van Bijbel en Christendom lof
en dank verwerven zal. Ten aanzien van deze veranderingen zegt de Heer VAN S E ND E N t. a. p. bl. 581, dat,
„ terwijl de Nederlander w I T s E N c E Y s B E E K zijne
krachten infpant , om , in zijne vertaling der bekende
Wereldgefchiedenis van P 6 L I T z , op eene goede Duit
vrucht zijn leransch-I. oogduitsch ongeloof te enten ,-fche
en zoo mogelijk onder de geen erg denkende beoefenaars
der Gefchiedenis te verf reiden, de onbekende Vertaler
van B E c KE R's werk over hetzelfde onderwerp zich beijvert , om dit van die ongepaste en fchandelijke ver
welke elk wel--draijngeBblfch;idens,
geplaatst hart zoo zeer hinderen, zorgvuldig te zuiveren." Wij hebben deze aanmerking van den Ileer VA N
s END E N ten volle bevestigd gezien , en twijfelen niet , of
een ieder, olie het met de zaak der Openbaring wêl meent,
zal in de geheele vooriielling der Bijbeliche gefehiedenis
dien eerbic_l o;.twar:n, welken zij om hare Goddciijtt-
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held zoo zeer verdient. Inzonderheid komen cie Christ ;eijke gevoelens van den Vertaler uit bij dc fchcts van
de invoering des Christendoms. De afdeeling, waarmede het vierde tijdperk der oude Gefchiedenis bee;int, en tot opfchrift heeft: Jezus Christus en het
C,'iristendoin , ( Vde deel, bladz. 117 -137) is geheel
van onzen Landgenoot , en kan tot een uitnemend bewijs verftrekken, dat deze levendig doordrongen is, zoo
tvel van 't geen de Bijbel , waarover, en het Publiek ,
waarvoor hij fchrijft , van hem vorderen.
Met het zesde deel begint de gefchicdenis der 17iddeleeutven, die in vier tijdperken verdeeld wordt, welke
den gang van derzelver vorming en ontwikkeling voor
eerst loopt tot den dood van KAREL den-flen.Ht
Grooten (814) , gedurende welk tijdperk de aangevangene volksverhuizing eerst volkomen ten einde loopt ,
en de nieuw geborene Staten nog voor hun , dikwerf
weder fpoedig voorbijgaand, aanwezen flrijden ; het
tweede tot op c; R E G O RI us VII (io85) , de tijd ,
waarin de Staten tot vastheid komen, en de denkbeelden , welke de Middeleeuwen bewren , zich meer en
meer ontwil.kalcn ; hat derde tot op R U D 0 L F van Habsbrsrg (1a73) , tijd der kruistogten en toppunt der Hierarchij , waarin de bedoelde denkbeelden en derzelver uit
zich het volledigst openbaren , — eigenlijke-werking
bloeitijd der Middeleeuwen , liet vierde tijdperk eindigt
met de inneming van Iïonfihntinopel door de Turkeii
(1453); dit is de tijd, waarin de vormen en denkbeelden
der Middeleeuwen reeds beginnen te vervallen en te ver
lieverlede plaats ruimen voor die van-dwijne,va
den nieuwerdn tijd.
Na dit alles blijft ons niets over , dan het vermelde
werf. ten fcrkiie aan te bevelen aan Studenten , Schoolonderwijzers, ja aan alle liefhebbers van degelijk nuttige
lektour. Hartelijk wen ChCn wij de voortzetting van dezen voortreffelijker arbeid; en wij twijfelen niet, of de
algemcene goedkeuring van een Publik, zoo als wij ons
het onze zoo gaarne voordellen , zal Igoe langer zr'o
meer op ons oordeel daarover hct zegel drolkeu.

P. A.

Bf CLARD, ALGLDIEENE ONTLEEDKUNDE. (c

P. A. s C L A % D's Grondbeginfelen der algemeefae 0„.tleedkunde, enz. Naar den tweeden Druk uit het
Fransch door G. J. VA N E P EN, lied- en hroedmeester te .rfnafterdam. 1llet cone T/oorrede van It.
n o S S C H A , I'oogleeraar aan het Athenaeum illristre
te fLnferdam, enz. enz. In twee Deelen. Ifie
Deel. Te ..Infer-dam, b ij C. L. Schicijer. 1828.
In gr. avo. VIII en 458 bl. f 4 - go.
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ij hebben in ditzelfde tijdfchrift vóur vier jaren
(i825. bl. 286--28$.) een verflag gegeven van do Hol
vertaling der 4lgemeene Ontleedkunde van n i --landfche
C H A T. Sinds dien tijd niets neer van die vertaling
vernomen hebbende, meenden wij , dat dezelve ge[}aakt
was. Hetgeen in de voorrede der voor ons liggende
vertaling dienaangaande gezegd wordt , bevestigt ons in
dit vermoeden ; en zoo wij iets hebben bijgedragen , door
onze toenmalige Recenfie , om ééne flechte vertaling' minder in ons, vaderland te doen tellen, dan verheugen
wij ons.
IIet doet ons leed, dat wij zoo gedurig het woord
vertaling moeten noemen. Het is inderdaad jammer.
dat er in ons land voor vele geleerden geen tijd fchijnt
over te blijven, dan tot het fchrijven eener voorrede.
Intusfchen , daar uitgevers en publiek vertalingen willen
voegt ons het zwijgen , en wij wijlen er in berusten
indien dan de vertalingen Hechts goed zijn, d. i. goe
gekozen en wèl uitgevoerd.
Goed gekozen , - vooreerst. Want in allen gevalle
hebben wij liever eene vertaling van de Scheikunde van
B ER z E L I us , dan Bene Leere der Scheikunde van
o v E r. D UI N. Het boek , dat vertaald wordt, moet
eene ledige ruimte in onze litteratuur aanvullen; het moet
ook niet reeds zoo bekend en in andere werken overgegaan zijn, dat het nu meer tot de gefchiedenis dan tot
den tegenwoordigen toe{iand der wetenfchap behoor;.

óto li.•..fl2CLAn,,
Doch liet vertaal c bock tna._;,t nO,; Lie vrtaiflg niet
goed. Ool, deze moet wèl uitgevoerd zijn , en den zin
van liet oorfpronkelijke getrouw uitdrukken. Kennis van
taal en onderwerp moeten zich ijl urn vertalervereenigcn.
In beide deze opzigten (lellen wij deze vertaling boven
die van B I C H A T, welker voortzetting thans achterblijft.
Aan deze wenfchen wij een b^t,r lot toe. Het werk zelve
van r C LA R D {lellen wij niet boven dat van B I C HAT,
maar hetzelve mag er veelligt naast (laan. B I C II A T, die
zich zijner kracht bewust was , fteunde ongetwijfeld te
veel op zijne eigene waarnemingen , mrct verachting en ver
anderen. B E--warlozingvhetI:fdrcinva
C L A R D , daarentegen, heeft , fclloon mede Franschman,
niet Duittche vlijt alles getracht op te zamelen, wat andere"
gezien, gegist en gefchreven hadden; hieraan verbindt
hij zijne eigene waarneming , en dus is zijn werk , bij
mindere oorfpronkelijhheid , echter ook minder eenzijdig
en van vele dwalingen gezuiverd. Het geeft een belang
zaakrijk overzigt van den toefland der algemeene-rijken
Ontleedkunde; en, daar het eerst váór weinige jaren het
licht zag, is dit overzigt ook thans nog met dien toefland overeenkomtlig. Iii ons vaderland is het van belang , dat die wetenfchap meer gekend worde , door Chirurgijns leerlingen vooral, welke nog zoo dikwerf uit
PL£ NCIC Of sC HAARSCHaIIDT IC Anatomie leered
opzeggen , en in E US T A C H I U S d en loop eener flag :der
aanwijzen , even als den loop van den Rijn op eene landkaart , en aan wie men veelal , van dc drie gedeelten der
Ontleedkunde , alleen de bijzondere ontleedkunde der organen, en noch de algemeens ontleedkunde, noch de voor
hen zoo onmisbare catleedknnde der betrekkelijke ligging
onderwijst. Het \verk van s d c LARD is te dien
einde n=eer gefcliiht, dan B I c x A T's dikenaeene 0121Ieedktmde; want liet is een uitmuntend Ha,idboel : maar,
terwijl de werken van n Ic H A T , als den grondlegger
der wetenfchap, voor den meergevorderden, letterkundigen
beoefenaar dezer ftudie (lends Bene blijvende waarde zul
behouden , zal het werk van n $ CL A r, D na eenigen-len

tijd wederom door een ander Leerboek worden vervangen.
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Zich Ier ons oordeel over het oor{i,ronkelí;ft werk, hetgeen wij gelooven hiermede geen onregt aan te doen ;
en , daar de letterkundige beoefening van de wetenfchap
zonder taalkennis onmogelijk is , zal toch ells, die verder
wil gaan , B i C ti A T in het oorfpronhelijicc snoeten lazen.
Wij kunnen dus de keuze , om ons , in plaats van de
voortzetting dier vertaling, liever Gene overzetting van
B C L A nz D te geven , niet anders dan billijken.
Wij wenschten «iel even ruimfchoots de vertaling zelve
te kunnen goedkeuren. Gaarne erkennen wij, dat zij
beter is uitgevallen , dan die van B r c x A T ; maar er
zijn ons, bij de vergelijking niet liet oorfronhelijke, ongezocht Benige onnaautvkeurighec ea voorgekomen, welke
wij hopen, dat bij liet tweede deel verbeterd zullen
worden. Wij kunnen , ten einde dit te flaven , ons van
enkele proeven niet onthouden.
VAN EPEN.

BÉCLARD.

L'enfemble des izzdividus nes desmêmesparens,
et de ceux qui Zeur resfemblent auta;;t gru'i1s fe
resfemblent entre cux ,
confiitue i'éspcce.

Al de bijzondere fchepfelen , die uit dezclfle oudors geboren, en die, welke
met hen overeenkomen ,
maken, voor zoo ver zij
onder elkander gelijken
dc foort uit. B1. 44. (lees:

en die, welke naei hen eve:;zeer overeenkomen als zij
zich onderling gel jken).
D'un autre cote ceuxci font i>zférieurs aux articulds.

Staan deze van een' anderen kant ...........
verre boven de gelede dieren. BI. zo;. (lees: bene-

den).
On a tris-diverfement
estimé cette quantité (du
fang); les estimatiozzs va
kuit ors dix-rientdpus
linies jus2u'rs quatrevingt out cent.

Deze hoeveelheid heeft
neen zeer onuerícheiden gefchat , de opgaven verfchillen van acht of tien tot vierentwintig (lees : techtig)
ofhonderdhonden. B1. T4 r.
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Wij zouden deze opgaven ligtelijk kunnen vermcerdcren. Zoo wordt b. V. H A L L I: , in ]Iet ]even van
É C LA R D , in Cie overzetting H A L LE R. Ook hevreenidde liet ons , B 0 ER H A A V E, wiens naam in het
oorfpronkelijke goed gefcbreven is, in de vertaling ftced',s
B o E R H A V E te zien genoemd. Of wil amen do regels
eener latere fpraakleer ook op eigennamen toepasten?
Deze vertaling loopt tot bl. "-8 van het oorfpronkelijl:e, hetwelk in één dik boekdeel van 676 bladzijden is
uitgegeven. Wij wenfchen , dat het tweede deel , waar
deze vertaling volledig zal zijn, niet zal achter -n;ed
hopen, dat de vertaler in de opgegevene-blijven,
aanwijzingen een blijk zal zien van de belangt elling,
welke wij dezer onderneming toedragen. Wij zijn doordrongen van de noodzakelijkheid , om bij liet uitgeven van wetenfchappclijhe handleidingen met angtUgc
naauwgezetheid te werk te gaan ; en bij vertalingen althans zien wij geene reden, om niet liever te flrcng
dan te toegevend te zijn.

Reintje de flos, Van HENDRIK VAN ALI{MAAR,
Naar den Lubeckfchen druk van 1498 , vertaald en
uitgegeven door Mr. J. S c tI E L TE ar A. Te Haarlem,
bij V. Loosjes. In gr. 8vo. LXXII en 468 blad:.
ƒ 5 ^-5.
-

VV ie kent Reintje de loos niet, al ware 't alleen rit
de volksboekjes, die thans tot de ílalletjes zijn afgedaald?
En toch — wie kent den oorfprong van dit werk? Lang
en veel is daarover getwist. Niet enkel over den eigenlijken oorfprong, den eerflen vinder der fabel , die fommigen uit Indië afleiden , anderen voor eene zinnebeeldige inkleeding der Gefebiedenis van den Iienegouw/Mien
Graaf en naderhand Lotharin;fchen Hertog R E I N T E R
(P,EGINER) ten tijde Van Koning ZWENTI]lOLD
van Lotharirgen, in liet begin der tiende Eeuw, lou-
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den ; maar ook over den bewerker voor het Duit/die
publiek, voor den Duit/chen volkst'cam. Velen houden
daarvoor zekeren NICOLAAS n A v MA N uit Ernbden ,
naderhand aan het Hof van Gulik , en te Rostock in
1 526 overleden. Men vond wel den naam van II E ND R I K V A N A L K MA A R (blijkens den naam een Ne
in een Exemplaar van den druk van 1498-derlan)
in de Bibliotheek van Wolfenbuttel; maar de Duit
loochenden even hardnekkig het bedaan van dien-fchers
man, als dat van LAURENS KOSTER. (Trouwens,
zij zijn aan het loochenen van het beftaan van beroemde
mannen en aan de echtheid van beroemde gefchriften thans
gewoon: HENDRIK VAN ALKMAAR e11 LAURENS
KOSTER deden Hechts het lot van RoMuLUS,NUIIA
en HOMERUS.
HO Hij noemde zich wel Schoolmeester en
Tucht/eerai-ir van den Hertog van Lotharingen; maar
dit ook was een verdichtfel, gelijk de geheele perfoon !)
Het is den Heere s c H E L T E MA , onvermoeid handhaver
van onzen etterroem duidelijk gebleken , dat H E N D R I K
VAN ALKMAAR omflreeks 1475 Raad van den Bis
Utrecht, DAVID van Bourgondié , geweest,-fchopvan
maar uit hoofde van gefchillen tusfchen den Bisfchop en
het landfchap in 1477 verwijderd en zelfs voor een' tijd
uit Utrecht gebannen is ; waarop hij zich, volgens s C HE LT E SI A'S gisfing, in dienst van den Hertog van Gelderland begaf, wiens dochter in 1485 aan RE NA T US van
Lotharingen huwde , en bij die gelegenheid waarfchijnlijk
door Benige lieden uit haar vaderland verzeld was , onder
welken ook wel HCNDRIK VAN ALKarAAR zal hebben behoord , die op zulk eene wijze in Lotharingfchen dienst, als huisonderwijzer van de kinderen zijner
gebiedfler, kan gekomen zijn. Dit hangt alles inderdaad
zeer goed zamen ; maar wij geven den Heere S C HELT E MA in bedenking , of het waarfchijnlijk is , dat onze
Utrechtfche Raadsheer zich in 1477 (den tijd zijner verwijdering) zou hebben in dienst begeven van A D o L F van
Gelder , die toen zelf, door K A a E L den Stouten uit
zijn erve verdreven, balling was hij de Gentenaars,
Tt
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van wier gunst bij bef'Laan moest , en nog dat zelfde jaar
fneuvelde. Kon dit aangetoond worden , zoo ware de
zaak gevonden en boven allen twijfel verheven. Het hu
R E N A T U S met P H I L I P v L (die nog te-welijkvan
Gent werd opgevoed) had plaats , zegt s L I G T E NH o R S T, uit haat van de Bourgondi/chen en door 't beleid
van de Gentenaren. Was VA N AL IC M A A R dus te Gent
vóór dat huwelijk , zoo is hieruit mogelijk liet noemen van
dflaamfche plaatfen in den Reynaert te verklaren. Doch
de zaak blijft ons , uit hoofde der gezegde omf}andigheden , nog aan vele zwarigheden onderworpen. Maar hoe
het zij , en op welke wijze H E N D R I K VA N A L KM A A R aan het Lotharingfche Hof is gekomen, aan
's mans beflaan is nu geen de min[Ie twijfel meer, en
wij moeten hem voor den Schrijver der beroemde Lubeckfche uitgave in plat- Duit/die verzen van den Reynaert de Fos houden. Het is intusfchen merkwaardig ,
dat er nog vroeger eene andere Nederduitfche uitgave
van dat gedicht bellond , in proza , en te Delft gedrukt.
Het werk van HENDItIK VAN AL a MAAIt, iets later in vrij goede verzen voor dien tijd gebragt , werd naderhand door NI C O LAA S n A U nz A N, zoo 't fchijnt ,
eenigzins uitgebreid.
Wat nu betreft den oorfprong, niet der Duitfche uitgave, maar van liet gedicht zelve , zoo weet men thans ,
uit den druk door ME 0 N in 18 <6 uitgegeven , dat de
oorfprong van den Roman of van het gedicht in Frankrijk , en wel in de dertiende Eeuw, moet gezocht worden, hebbende PIER RE DE S T. CL O U D het eerf}e
gedeelte vervaardigd, hetwelk naderhand door vele bij
vermeerderd is. Deze vroegere Roman was nog-voeglèn
vrijmoediger in zijne aanvallen tegen de Geestelijkheid.
Doch zou deze geheel oorfpronkelijk zijn? Men weet ,
dat de dertiende Eeuw aan zeer veel van elders ontleende hof een' eigenaardigen vorm gaf, maar zelden die hof
zelve voortbragt. Ons komt het dus nog altijd waarfchijnlijk voor, dat de beroemde Indifche IIitopadefa,
naderhand omgewerkt onder den naam van fabelen van
-
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ridpai, die reeds in de zesde Eeuw, op last van den
grooten N 0 U S H 1 R V A N, in het Perzisch , naderhand in
liet 1lrabisch • en in de dertiende Eeuw door 1 . VA N
C A n u A, onder den naam van Directorium vita human,
Uit het Hebreeuwt'sch in het Latijn vertaald zijn geworden , de wortel zijn , waaruit de ftam der fabel van Reynaert ontloken is. Zelfs zou men zoo iets uit de voorrede van HCNDRIK VAN ALKMAAR opmaken, die
van een' Dichter vóór de Geboorte van Christus
fpreekt, welke de historie en fabel van Reintje de Twos
heeft gefchreven. Maar, gelijk de Trojaan/he Oorlog ,
de Gefchiedenis van A L E X A N D E R en die van K A R E L
den Grooten zeer vrij , romantisch en eigenaardig in de
Middeleeuwen werden bewerkt , dus ook de Oostèrfche
fabelen ; en zekerlijk is de Reynaert van r I E R R E DE
ST. CLOUD en dievan HENDRIK VAN ALKMAAR
even verfchillend van den vos van Biclpai , als een Indisch &ramin <<< hoveling van eenen priester of hoveling
in Wrest - Europa gedurende de Middeleeuwen.
Den Reynaert de Vos, zoo als hij zich in de laatfle
bewerking vertoont, zou men een zinnebeeldig heldendicht mogen noemen, waarin (gelijk , helaas! maar al te
dikwerf in de wereld gebeurt) de ondeugd door list zegeviert. Maar deze zegepraal gaat verzeld met zulk eene
afzigtige fchildering der fnoodheden van den overwinnaar, dat het tevens een hekeldicht is op zulk eene wijze
van zegepraal. Den doortrapten hoveling , die vooral
door vrouwengunst — een gevolg zijner gladde tong — de
overhand behoudt, zien wij in Rcynaert, die de Koningin weet te begoochelen, welke op hare beurt Koning
Nobel (den Leeuw) geheel naar haren wil beftuurt. De
fchildering der zeden aan de Hoven , maar vooral van
de ondeugden der Geestelijkheid, is zeer levendig, en
grenst wel eens aan het onwelvoegelijke. De fchijnheiligheid , het verkoopen van zondvergiffenis , de onkuischheid en andere zonden gier priesters en monniken , de
dwaasheid der b•c,ievaartcn , en wat dies meer zij , worden er levendig in ten on gettel.i. Mon ziet reeds din
t
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dageraad der Hervorming ; gelijk in de dertiende Eeuw ,
toen het Franfche fluk werd gefield , de avondfchemering van het licht, hetwelk de llbigenrei2 een' tijdlang
in Frankrijk verfpreidden.
Vat nu de bewerking van den geleerden Uitgever betreft, hij heeft, na eene uitnemende Inleiding, waaruit
wij vele der hier medegedeelde bijzonderheden hebben
overgenomen , den Lubecker druk van 1498 , naar de
vernieuwde uitgave door s c H EL LE II , in 1825, in de
toenmalige Nederfakfifche of plat-Duit/che taal , die zeer
veel naar liet Nederrhijnsch zweemde , hetwelk men
destijds in Utrecht en Gelderland fprak , medegedeeld,
en verzeld doen gaan van eene proza-vertaling in ons
tegenwoordige Ilollandsch. Deze vertaling is verre van
woordelijk te zijn, en geheel in den hedendaagfchen flijl.
Het fchijnt , dat de Heer s C x E L T E MA dezelve alleen
ondernomen heeft , om den lezer in het beftuderen van
den tekst behulpzaam te zijn ; doch dan had hij zich of
nader bij de woorden kunnen honden , die fomtijds genoegzaam zuiver Ilollandsch zijn , en die hij nogtans
door andere heeft vervangen , of hij had niet een Glosfarium kunnen volstaan. Men zal thans, gemakkelijkheidshalve, otn Hechts den loop des verhaals te kennen, zich
veelal enkel tot de vertaling bepalen, en dit zou jammer
zijn, want wij kunnen niet ontveinzen , dat daarin veel
van het naïve des origineels is verloren gegaan. — Hier
en daar was liet noodzakelijk , de al te groote dartelheid
te befnoeijcn. „ Een enkel verhaaltje," zegt de Uitgever,
„en eenige regels, voor liet geheel van geen belang,
„ is uit den tekst weggebleven ; eenige woorden, welke
„ wij in onzen tijd niet zouden bezigen , moesten wel
„behouden worden, omdat er anders iets voor in plaats
„ had moeten zijn gefield , en zulke veranderingen heb
„ ik mij niet durven veroorloven. De lezer zal ook iets
„aan den tijd moeten toegeven. Bij de vertaling is de
„pligt tot kieschheid voor oogen gehouden."
Op eenige flanteekeningen volgt eene Narede of B ij
en daarin worden nog eenige bibliographifche na--lage,
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ligren over den Reynaert medegedeeld. — Het verwondert
ons , dat S c H E r. T E ni n den bekenden , doorgeleerden
maar fmakeloozen Pedant G o T T S C r1 E D overal GO T TS c H E D E noemt.
Mogten wij nog vele zulke belangrijke lettervruchten,
tot de Gefchiedenis in 't algemeen en tot de Nederlandfche letterkundige Gefchiedenis in 't bijzonder betrekkelijk, als dezen Reynacrt en de onlangs vernielde Ilekfenprocesfen , van den Heer s c It E L T E MA ontvangen !
Gefchiedenis van Egypte, onder de Regering van MoH A nt ai E D A L t, of 1/er/mal van de f aatkundige en
militaire gebeurtenis/en , federt het vertrek der Franfchen tot in 1823. Door r. ier it N G IN. Naar het
Pransch. Ilde Deel. Te ulmflerdam , b ij J. C. van
Kesteren. 1S28. In gr. Svo. 516 Bl. f4- tso.

B

ij onze beoordeeling van het vorige Deel dezes werks
deden wij de manier van behandeling over 't algemeen
kennen. Wij klaagden over eenzijdigheid in de beoordeeling , over eene langwijlige kronijkmatige behandeling ,
en opgave van min belangrijke bijzonderheden. Dit alles
is in het voor ons liggende tweede Deel wel niet geheel
weggenomen, maar toch zeer aanmerkelijk verbeterd.
Wij fchromen zelfs niet te erkennen, dat het hier medegedeelde onmisbaar is voor de kennis van den tegen
haat van Egypte niet alleen , maar ook van-wordigen
Nubië en vooral van fIrabië, van welks binnenlanden
tot nu toe niet &éne goede Kaart noch befchrijving befond: zelfs N i E B u x R was nooit in die binnenlanden
geweest. De flof zelve, niet meer de eeuwige kleine
geCchillen met de Mammelukken en inboorlingen, maar de
onderwerping der TJ/echabiten en 1Vubiërs, en de fchildering van derzelver zeden , trekt onze aandacht veel meer,
dan in het eerlte Deel. Ook is de Schrijver thans onpartijdig genoeg, om het geheele felfel van beftuur des
Dachas, dat enkel op monopolie en uitti uitenden eigendom
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aller landerijen berust, hoogelijk , als de bron der ver
ofte keuren. AVij moeten onze Le--armingdesl,
zers niet den belangrijken inhoud bekend maken.
In het eerfle Deel zagen wij ai 0 II A nr ni L' D A L t'S
loopbaan tot op zijn vertrek naar flrabië in 1813 , ter
onderl}euning van zijn' Zoon T 0 U S S 0 U N, die aldaar
door de LPechabiten verfcheidene nadeelen geleden had.
De komst des Vaders herílel.de de zaken eenigermate;
maar TO U S S 0 UN leed nog menig zwaar verlies, en
MOHAMMED A L I werd, toen zijn Zoon in i 815 in
het hart van Nedsjed (het middelgewest van Arabië)
was doorgedrongen , eensklaps door de tijding der landing van N A e 0 L it 0 N in Frankr ijk naar Egypte terug
bevond zich dan T 0 U S S 0 U N in de-geropn.Z
hagchelijkfle omflandigheden , in liet hart des vijandelijken gebieds, rondom door zwervende Arabieren en door
woestijnen omringd , die hem de levensmiddelen konden
affnijden; en hij had zich moeten overgeven, toen zijn
lafhartige vijand, A L D A L L A H, het hoofd der Tj7echabiten , den moed liet zinken , en op de vernederendíle voor
om den vrede frneekte. Dus kwam T 0 U S S 0 U N-warden
als overwinnaar uit Arabië terug ; maar zijn vijand , blijde
van ]tem ontflagen te zijn , hield zich niet aan de vredesartikelen. Dit veroorzaakte in i 8 i 6 den togt van MOH A ni M E D A L i's tweeden Zoon naar Arabië. Het was
r B tc A x i in , die zich ook door zijne krijgshaftigheid zoo
wel , als onmenfchelijkheid, in den oorlog tegen de Grieken in onzen tijd heeft doen kennen. Van beide die eigenfchappen , en daarenboven van beleid en [tandvastig
beid aan den cenen , van valschheid en kwade trouw aan
den anderen kant , heeft hij in den Irabifchen veldtogt
reeds fprekende bewijzen gegeven. Hij ging onwrikbaar
regt op zijn doel af , (niet gelijk zijn zwakkere Broeder
T 0 US S 0 UN, die flechts bij vlagen dapper was , zon
te werk ging, en in Egypte, ten gevolge zijner-derplan
buitenfporigheden , in den bloei zijns levens ílierf.) I B P, AH i m trok van Medina oost -noordoostwaarts op, en
veroverde alles , tot op de vesting El-Ras/, voor welke
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hij , na herhaalde flornmen, bij een onteerenn verdrag-, het
beleg moest opbreken. Maar ziende, hoe werkeloos
zijn vijand bij dien tegenfpoed bleef , verdubbelde hij n u zijne
pogingen tegen den nietigen A B D A L L A H, en dezelve
werden met den fchitterendfren voorfpoed bekroond. Alle
de vestingen van het vruchtbare en welb °voll:te lanlfchap El Kas/yna , vervólgens Chakras Dora.-2a , werden
ingenomen , en het beleg om Derreyeh , eerre (lad van
i 3,000 inwoners, de hoofdplaats der TJ/echabiten , ge(lagen. Doch hier kwam de ondernemende man weder op
den rand des verderfs, door Bene ontploffing van bijna al
het buskruid, waarbij ook alle de andere ooriogsbehoeften vernield werden. De zesentwintigjarige 1 B R A Ei I nz
toonde in dit geval eene onwrikbare (landvastigheid ; hij
bleef volharden , en de vijanden , in plaats van uit de
verte te vuren en hem dus zijn kruid te laten verfpillen ,
deden een' woedenden aanval , waarin zij door fchrootvuur ontvangen en in wanorde op de vlagt werden gedreven. Nu herf'elde I B It A H I at , door van alle kanten kruid en lood te ontbieden , fpoedig zijn verlies ; Derreyeh moest bukken, A B D A L L A H zich overgeven ; hij
werd naar Kairo , vervolgens naar Kon/lantinopel gezonden , en aldaar als Rebel en Ketter onthoofd.
I B P A H I n7 gaf echter niet minder blijken van eene wreede
en verraderlijke , dan van eene moedige inborst. Flij deed
foldaten , die ílechts in iets zijn bevel overtreden hadden ,
mishandelen en ter dood brengen. Ditzelfde was liet
lot zijner gevangenen. Te Doramna , dat zich had durven verdedigen, werd het vreesfelijkfte bloedbad aanzeregt.
I B R A H i m beval , niemand te fparen , naar alles over
de kling te jagen. Zijn last werd maar al te getrouw
volbragt ; er bleven niets dan vrouwen , meisjes en hinderen over, die de foldaat nog naakt uitkleedde. Te
Derreyeh liet de wreedaard aan fommisen alle de tanden uitbreken , anderen fasen onder de voetzolen geven ,
en toen voor een kanon binden en door milden fchieten
(bl. 132). Derrcyeh werd na de overgave afgebroken of
verbrand ; de inwoners }ifocsten zelve bur
in 'ntn n om,
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verhalen , en de fad vervolgens verlaten ; hun eenige
bel'aan, de dadelboomen, werden gekapt. De man, die
hem tot deze verovering voornamelijk geholpen had, (want
zonder tweefpalt onder de Irabieren ware zij onmogelijk geweest) F A Y 1< F. , ontving naderhand , in plaats
van oenigen dank, integendeel last tot dadelijke betaling
van vijf jaren achterf'allige fchatting; en ook elders floeg
t B R n H i M zijne beloften in den wind , zoodra hem
die niet meer voordeelig voorkwamen. Dit nu is de
geliefkoosde held van ain T T n R N I C II en den Oosten
, en de man , tuien ook de Engel--rijkfchenBobat,
fchen hunne hulp uit Indië lieten aanbieden, om de ongeloovige lhechabiten uit te roeijen ! Het is waar , zij
kwamen een weinig te laat; maar hun wil was toch
goed!...

Het is intusfchen aan dezen veldtogt, aan de godsdicnftige en burgerlijke verdrukking van een ongelukkig
volk, dat wij de reeds boven aangef^ipte berigten wegens Nedsjed of Binnen- 1rabië verfchuldigd zijn. Dezelve maken een belangrijk gedeelte des werks uit, doch
zijn bezwaarlijk voor uittrekfels vatbaar. Omtrent de geographifche bepalingen vindt men zeer belangrijke bijdragen
in de flanteckeningen der IIeeren L A N G L L s en j oMA R D achter liet werk; en deze bepalingen maken
gedeeltelijk den grondslag uit der uitmuntende Kaart , die
het geheele Rijk van MO II AM ME n n LI in 1820 omvat, dat is: Egypte, Nubië tot Dongola, en Westelijk
en Middel- Arribië. (Zuidelijk, Oostelijk en Noordelijk
./Irabié zijn nog onafhankelijk.) Sedert r8ao is dit Rijk
zekerlijk weder vergroot door Scairnar, Ziordofdn en Darfour; ook wordt niet alleen van die veroveringen, (hoewel veel minder uitvoerig dan van die van dre„bië) maar
ook van den tegenwoordigen Raat dier landen een ver fag gegeven. Deze veroveringen hebben den Pacha
nogtans een' Zoon gekost. Is MA ë L , die dezelve met
niet minder , ja met nog meer barbaarschheden , dan zijn
Broeder I BR AH I AI de zijne, bezoedelde , is gevallen
door het wrekende haal van eenen inlander uit Sennaar,
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dien hij met ftokfagen had onteerd. Hiermede eindigt de Gefchiedenis ; doch nu volgt eene allerbelangrijkste flatistiek van
Egypte, zoo 't fchijnt uit de beste en nieuwfte bronnen gefchept, en die ruim de helft van liet Deel heflaat. Dezelve
omvat den vorm van beftuur, het hof , de krijgsmagt , (omtrent 20,000 Iran , waarvan bijna de helft ruiterij) de onder
inwoners, als Kopten (oude Egypte.-fcheidnortva
naars), Franken, Armeniërs, Roosnscisgezinden en zoogenoemde
afvallige , dat is aan het geloof hunner Vaderen , in weerwil
van den Paus van Reine, getrouw geblevene Grieken, Joden ,
Fella,/ , of flrabifche landbouwers , en zwervende Arabieren.
De slaat der vrouwen eel der bevolking in 't algemeen , en die
der flad Kairo , wordt dan opgegeven ; waarna men overgaat
tot gewigtige beisheiden omtrent den Egyptifchen landbouw.
En blijkt daaruit, dat de Pacha zich feitelijk meester gemaakt
heeft van verreweg cie meeste liggende gronden , en daarvan
eene geringe uitkeering geeft aan de eigenaars; terwijl de
bruikers intusfchen no;, aan de myry, of grondbelasting, onder_
worpen blijven. IIoe dit (telfel alle vrijheid, allen wedijver
wegneemt , en dus den landbouw onderdrukt, behoeft geen
betoog. Alle voorname granen en gewasfen , die Egypte oplevert, koren, garst, doers (kleine gierst), snars, boonen, linzen
vijgeboomen , graauwe erwten , rijst, fuikerriet , katoen, vlas,
indigo , faffloers (wilde faffraan), tabak en henné worden in
alle tot de kweeking vereischte bijzonderheden befchreven.
Men rekent ,dat Egypte in 5821 omtrent 12 miilioenen t6o,000
centenaars granen heeft opgebragt , en dat de fuikeroogst
24,000 centenaars heeft opgeleverd , waarvan twee derden
zijn uitgevoerd. De Pacha wil de nijverheid bevorderen ,
maar door geweldige middelen. Hij wil de eenige fabrikeur
van zijn land zijn , en heeft fabrijken door EuropeYrs op Eus•opefche wijze doen aanleggen. De katoenfabrijken en de
zijdeteelt zijn geheel zijn werk. Nu volgen nog eenige aan
omtrent de wijze, waarop de Pasza den alleen -merking
drijft (waarvan de fchadelijkheid wordt aangetoond)-handel
en over den koophandel in 't algemeen met Europa, de Levant, Arabië, Indië , de Roode Zee, de binnenlanden
van Afrika (Sennaar en Dar four) en Barbarije , de tolregten (3 pC. voor Europefc7ie fchepen , 9 pC. voor goederen
uit Turkije, alsmede die door karavanen worden ingevoerd),
over het munt(telfel, de maten en gewigten , en ten Plotte
algemeene aanmerkingen over Egypte ; waarop dan , na een
-
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kort aanhangfel, (de Firma,, der Porte tegen de Grieken) de
reeds gemelde belangrijke aardrijkskundige aanmerkingen ,
meestal over Arabië, volgen.
Ziet daar den belangrijken inhoud des werks, waarin wij
echter nu en dan wel eens door taalfouten en zelfs door
blijkbare uitlatingen gehinderd werden. Het ware te we ❑ fchen,
dat zulke boeken altijd in handen van bekwame en kundige
Vertalers vielen.

Handboekje op eene Reis den Rijn opwaarts tot Spiers, en
langs de Berg/frasze en de voornaam/le Baden van den Taunus terug. Met Platen. Te fImfferdam, bij j. van der
He en Zoon. 1829. In kl. 8vo. 30 Bi. f 2 - Ao.

D

e Schrijver van dit boekje, in den zomer van r828 een
reisje langs den Rijn voor zijn genoegen en uitfpanning
doende, hield, als een oplettend befchouwer en ijverig minnaar van het fchoone der natuur en het merkwaardige dezer
oorden, getrouwe aanteekening van alles, wat hem trof en
behaagde, of in eenig ander opzigt der herinnering waardig
toefeheen: en, niet tevreden met zich aldus een' kleinen
fchat te hebben verzameld, die hem in ftaat Helde , om door
eene levendige herinnering het reeds genotene nog herhaalde
malen te fmaken , wenschte hij ook en zijnen vrienden eene
fchets van zijne reis te verfchaffen, en een' geleider op der_
gelijken togt het publiek aan te bieden. Van wege deze openbare uitgave , moeten wij het voornamelijk als een handboekje
op eene Rijnreize befchouwen , en mogen van hetzelve iets
meer dan eene bloote herinnering verwachten.
Befchouwen wij dan het boekje een weinig nader. De inleiding , algemeene opmerkingen bevattende , is voor een' rei
wezenlijk belang. De berekening der vreemde-zendva
munten is hier kort en eenvoudig uiteengezet, zonder
eenig nutteloos bijvoegfel, zoodat men met een' oogopflag
daarin te buis is. Wat van het vliegende reizen met de
floomboot gezegd is , wordt insgelijks zoo door ieder bevonden , die zulks beproefd heeft. In de eerfle afdeeling, den
togt van Cleef naar Cob!entz bevattende, vindt men .eene
ware en niet overdrevene befchrijving van de paradijsachtige
land(lreek, die zich van Bonn tot voorbij het Zevengenergte
uitfirekt De verrukke:ijke gezigten, die men van den Go-
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desberg en van de geheele omífreek op het Zevengebergte,
en wederzijds van den D;achenfels op her ganCche oord,
en vooral op den laag kronkelenden Rijn met zijn bekoorlijk
eiland Nonnenwerth en de wijnbergen, dle bet Rijndal omgeven, geniet , zijn hier net ware en eenvoudige trekken ge
Hetzelfde geldt omtrent de befcl,rijving der Rijn--fchilder.
oevers, meer van nabij en uit een aakje gezien. Wie echter, volgens des Schrijvers opgave, de breedte van den Rijn
naar de uirgellrektheid der eilandjes Nonnenwerth en Grafenwerth wilde berekenen, znu gewis verkeerd doen , want dezelve hebben hunne uitgebreidheid veel meer aan hunne lengte, dan aan hunne breedte te danken. — In de tweede af.
deeling (het verblijf te Coblentz) vindt men eene vrij uitvoerige befchrijving dezer tad met hare vele vestingwerken,
hare ligging aan den zamenloop van Rijn en Moezel, den
Rijn en /1oezelbrng enz„ en eindelijk Bene befchrijving en
geheele opgave der nieuwe Kirczen- Ogende, dat gewis voor
ieder hoogachter van den openbaren godsdienst zeer belang-

rijk is. — In de derde afdeeling (van Coblentz tot Bingen)
gaat de Schrijver voort, de fchilderachtige Rijnoevers, die
allengs woester en rotsachtiger worden, met hunne plaatsjes,
ridderburgen , ruïnen en verfchillende wegen , af te fchetfen. — In de vierde (van Bingen tot N_r^inz; vindt men het
Bingerloch , den togt over het Niederwald en den Rijngau
befchreven. Wij kunnen ons echter met de voorll:elling van
den Rijngau, als een dal of vlak veld, bezwaarlijk ver
daar deze (treek , fchoon ontbloot van l}eile rotten,-enig,
toch altijd zeer heuvelig blijft. — In de vijfde (van Mainz
tot Manheien) vindt men de merkwaardigheden en de ligging
der eerstgenoemde [lad gerehetst, de kleine plaatsjes,die uien
van daar tot Worms doorreist, met hunne bevolking en bij
voorts de lotgevallen en merkwaar-zonderh.)gv,
vermeld, en zoo insgelijks de-dighenvaWormsktlij
route van hier tot Manheim en deze [tad zelvebefchreven. ---De zesde bevat de reis van Vlanheim over Spiers en vervolgens over Schwetzingen naar Heidelberg, met de befchrijving
dezer verfchillende plaatfen , hare ligging , merkwaardigheden,
fraaifte uithapjes enz. - De zevende befchrijft, op gelijke
wijze, den weg van Heidelberg op Darmflad, en voornamelijk deze [tad zelve , (op welke befchrijving wij alleen aan
dat aan het kabinet van naturaliën in deze laatfte-merkn,
plaats veel meer tofs is toegezwaaid, dan hetzelve verdient)
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en voorts van hier naar Frankfort, met deze beroemde vrij
flad zelve. -- De achtfle , de baden van het Taunus - ge
beroemde Wiesbaden , Eins , Schwalbach -bergt,h,
Schlangenbad befchrijvende, fchetst voorts tooneelen van
een' geheel nieuwen aard. - De negende (van Eins naar
Keulen) bevat inzonderheid de befchrijving van het bekoor
-lijkeNuwd,nvarfchei jutl'aps,vn
hier naar de Laacherfee en het Brohldal enz. gedaan. —
De tiende en laatfte afdeeling, eindelijk, befchrijft Keulen,
Dusfeldorp, de Neanderhohle, en brengt ons zoo weêr in
het vaderland.
Het blijkt uit deze opgave al dadelijk, dat, als eigenlijk
Ieesboek , deze aanteekeningen velen minder zullen behagen.
De optelling van plaatfen en plaatsjes met hunne bevolking,
van Mufeums, kabinetten, kerken en andere merkwaardigheden, verveelt den gewonen lezer al fpoedig; en, fchoon dit
werkje in een' allerbevalligften trant gefchreven en door de
befchrijving van vele fraaije oorden en uitzigten verlevendigd
en verfraaid is, wordt toch het grootlte deel door meergemelde
opgaven ingenomen. Als handboekje voor hen, die nagenoeg
dezelfde reis willen doen, verdient het bijzondere aanbeveling; want deszelfs beknoptheid maakt het gebruik zeer gemakkelijk , vooral daar een reiziger, die zijnen korten tijd
wèl wenscht waar te nemen, met weinige woorden hier de
.voornaaml}e merkwaardigheden vindt aangellipt. Wanneer
echter iemand het allernaaste wenscht te weten, of welligt
zijne reis wat verder voort te zetten of eenigzins anders in
te rigten , dan doet hij best, zich tot liet uitgebreidere werk
van s C II R EI B E R te wenden ; fchoon hij , ook van dezen
voorzien, dit handboekje nogtans met voordeel zal medenemen. Over het geheel mag het boekje op naauwkeurigheid
roemen; iets, dat bij zulk een werkje van groot belang is :
eene enkele fout merkten wij op in de opgave wegens den
Drachenfels, die alhier gewis te hoog, op bijna loco voeten
boven de rivier, wordt aangeflagen. daar de hoogfle top van
het geheele Zevengebergte, de Wolkenburg, Hechts 1400
voeten haalt. Dat de Schrijver in een dergelijk gefchrift van
andere plaatsbefchrijvende werken gebruik gemaakt heeft,
gelijk wij hier en daar aan eene oude kennis herinnerd werden, is noodzakelijk en natuurlijk, en mag niet ten kwade
geduid worden. Wij wenfchen dan een ruim vertier aan dit
werkje, en bevelen hetzelve aan ieder, die eene reis langs
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den Rijn voorneemt, ten t}erkf e, verzekerd , dat hij door
hetzelve zich veel gemak , nut en zelfs genoegen zal ver
-fchaen.
De Plaatjes ftrekken tot fieraad zoo wel , als tot onder
-tleunigvahbfcre.
A. W. ENGE L E iv. Te Groningen , bij W. van
Boekeren. 18a9. In kl. Svo. 220 Bi. f t -50.

Poëzij van Mr.

D

e Heer E N GELE N, reeds voordeelig door zijne gedeeltelijke navolging der Ieneis, en door verfchillende in jaarboekjes en tijdfchriften geplaatfle losfe Rukjes bekend, treedt
thans op met eenen geheelen dichtbundel, meestal navolgingen en fommige oorfpronkelijke verzen bevattende, beiden,
volgens zijne voorrede, reeds vóór eenige jaren en in zeer
jeugdigen leeftijd vervaardigd. Wij twijfelen echter geenszins , dat de Dichter later de befchavende hand vlijtig aan
dezelve gelegd heeft; want waarlijk, zij laten, wat het werktuigelijke van taal- en versbouw betreft, weinig te wenfchen
overig, en kunnen in dit opzigt aan een aantal onzer jongere zangers gerust ten voorbeelde gefield worden. Daarenboven dragen niet Hechts de navolgingen, maar ook de finkken van eigene vinding, de duidelijkste blijken van eenen
geest, door de getrouwe beoefening van de meesterflukken
der klasfeke oudheid gevoedflerd en gekuischt, en van eenen
fmaak, welke door de lezing van de beroemdíte zangers der
nieuwere tijden, zoo wel vreemden als vaderlandfchen, is
gevormd en veredeld. Groote voorregten voorwaar! in welke,
helaas ! te weinigen van die ontelbare dichtertjes deelen
waarmede men thans de daken der grootfte kerkgebouwen
zoude kunnen beleggen, en die, volgens de uitdrukking van
B I LOER D iJ K , alle nieuwmodifche Pegafusfen voor ezels,
en de door hunnen hoefflag ontfprongene Hippokrenen voor
modderpoelen doen uitkrijten. (Voorr. bi. IV.)
Maar zuiverheid var. taal , fierlijkheid van uitdrukking en
netheid van versbouw, fchoon onmisbare vereischten in eenen
dichter, bekleeden toch altijd slechts den tweeden rang; het
eenige en waarachtige, dat den echten zanger bewijst, is het
Deus in nobis, het certain comsnercium Coeli, om met o v i
n i u s te fpreken , of, in onze taal , de hooge vlugt der ge
diepe gevoel des gemoeds, in treffende beelden-dachten,
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of roerende eenvoudigheid voorgedragen ; en fchoon wij in
geenen deele willen bei veren, dat aan EN GELE N ele hoogere
roeping des echten Poets (Schepper, in de kracht des woords)
ontbreekt, zoo vinden wij echter daar, waar hij niet door
herinneringen uit groote meesters van ouden of nieuwen tijd
wordt geftijfd en geheven , meermalen eerre zekere alledaagschheid en armoede der denkbeelden, welke hem ten minfte
voor de hoogere Lyrifche poëzij min gefchikt maken ; de uit
bij hem he íterkere , het uitgedrupte het zwakkere-drukings
gedeelte, en het is dus natuurlijk, dat zijne navolgingen
doorgaans beter bevallen dan zijne oorfpronkelijke hokjes; in
de eerfte had hij Hechts den f}ijl, in de andere ook het fcheppen der denkbeelden voor zijne rekening.
Wij wenden ons dus het eerst tot zijne navolgingen. Het
affheid van Hektor en Andronaché, uit het zesde boek der
Iliade, reeds zoo tallooze malen vertolkt, vinden wij ook
hier weder; maar niet die roerende eenvoudigheid , die onopgefmukte fentimentaliteit, weike het oorfpronkelijke zoo
bijzonder onderfcheidt. Hier, gelijk bij bijna allen , die zich
aan dit brokl}uk waagden , fpreekt HO jM ER U s, de onvertolkbare HOMERUS, niet; maar de navolger kan echter in vele
opzigten de vergelijking met anderen doorflaan.
Het derde bedrijf uit de Troades van S ENE CA is in de
navolging over het algemeen gelukkig uitgevallen; alleen zijn
de krachtfpreuken van den ouden Treurfpeldichter door omfchrijving dikwijls te veel ontzenuwd, b. v.:

Ilium voois modo
Mild cede/it aiim, cunt ferns cur; u incito
Mea rnembra raperet, et gravi gerneret fono
Peliacus axis pondere Flectoreo tremens.
Uw oog ziet thans voor 't eerst het dierbre Troje vallen,
Thands, nu zich 's vijands heer reeds nestelde in de wallen;
Maar ik, onzalige, ach! ik zag dien val voorlang —
Voor mij zonk Troje reeds niet Hektors ondergang:
Toen hij , door 't moordend ftaal van Peleus telg verflagen,
Op 't wreedst werd voortgefleurd aan 's vijands oorlogswagen,
En (Goon 1) mijn lijdend hart met hem : — toen , toen reeds viel
Voor mij ons Ilium.
En op een paar rlaatfen i ook de zin van liet oorfpronkeliike op eerre onbegrijpelijke wijze genist:
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Haec causfa srvultos una ab interitri arcuit;
Credi perisfe.
Dat is : Velen heeft van den ondergang (dood) deze eenige

reden gered, dat men geloofde, dat zij reeds ondergegaan
(gestorven) waren. E N GELEN geeft in de plaats van dezen
flelligen hooigrond den volgenden , die door zijne alge
verre af is van even dichterlijk-menhidalgsc
te zijn :
Ach laat geen voorgevoel uw angftig harte kwellen ;
Misfchien nog redt de gunst van 't magtig Godenheir
Uw telgjen. (Bl. 47).
Verder:

Utinam tia;aerem! folitus ex Jou go est rnetus:
Dediscit animus ferà , quad didicit dia.
Dat is : Ach, had ik nog flof tot vreeze! maar derzelver
uitwendige teekens zijn mij tot eene gewoonte geworden. 0!
laat leert de ziel datgene af, wat zij lang geleerd heeft.
ENGE L E N zegt geheel iets tegenovergeflelds :
Ach mocht ik frddren ! — mijne ellende is al te groot:
Wie Reeds in vrees verkeert , verleert in 't eind te vreezen.
Minder met dergelijke gebreken befinet en in vrijeren trant,
die den Dichter meerdere fpeelruimte gaf, zijn de drie navolgingen uit o vi u i u s , Enoue , Gahathea en de Krijgsdienst
der Minnaars; nu leent zich ook geen der Latijnfche Dichters beter tot eene vertolking , dan deze Zanger der Liefde
en der Gedaanteverwisfelingen. Dat IIORATIUS vrij wat
moeijelijker is, bewijst ons EN GE LEN proefondervindelijk ;
het lukje, Rust, op bl. 93 , is niet dan eene liaauwe fchaduw van het heerlijke :
Otium Divas rogat in patente
Prenfus Aegaeo.
en de Kortheid des Levens gelijkt eener vrolijke parodie van
het zwaarmoedige:

Eheu ! fugaces Postume , Postume,
Labuutur arrni.
op een haar.
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Behalve nog eenige kleinere ílukjes naar H ORAT1US 9
en A US ON r us, vinden wij van navolgingen
thans nog eene vertelling, de IhedJlyd, in welke de losheid
van v o L T Al RE een vrij (lijf Nederlandsch keurslijf heeft
aangekregen; en een brok(luk, ilbels dood, naar liet Engelsch van S YR ON, dat in ons oog zeer gelukkig is beCAT U L L US

werkt.
Thans tot de oorfpronkelijke Rukken overgaande, toeft
ons ht eerst Agamemnon, een verhalend gedicht, in hetwelk ENGELEN den waren coon van het Epos heeft aangeflagen, en dat doorzaaid is met herinneringen uit HOMER
ER u S
en V r R G r L r U S; dan Kasfandra's Poorfpelling , in toon en
trant veel naar dergelijke (tukken van s c ti 1 L LE R gelijkende,
offchoon in kracht van uitdrukking wel eenige noten lager;
Dafné, eene Herdersklagt, in den finaak der Ouden, doch
wat gerekt; aan Elmire, een allerliefst troostgedichtje, dat
door alle moeders , die dierbare panden verloren hebben, met
tranen in de oogen zal gelezen worden; een Tafereel uit
den tachtigjarigen Oorlog , van hetwelk weinig bijzonders te
zeggen valt, als niet krachtig en dichterlijk genoeg bewerkt;
eene Romance, Edwin en Emma, vrij fpookachtig , maar
daarmede is ook liet voornaamfie gezegd ; een Droom, fier lijk in uitdrukking, maar niet uitftekend in vinding; Nacht
in gefpierde en treffend fchilderende Alexandrij--befpigln,
nen, maar niet vrij van herhalingen, en minder nieuwe of
treffende denkbeelden behelzende, dan fierlijke versregels;
judas Iscariot, vroeger reeds in een onzer jaarboekjes geplaatst, en dezen herdruk ten volle waardig, om de kunst des
flijls en het dichterlijke der behandeling, maar, uit een wijs
oogpunt befchouwd, beleedigend voor het menfchelijk-geri
gevoel, dat God als liefderijk Vader moet beminnen , en
niet voor Hein fidderen , als eenen willekeurigen Dwingeland.
De ongelukkige j U DA S wordt hier voorgefleld , als , niette
allen aangewenden zedelijken wederiland, tegen -geníla-d
willig voortgefleept tot het plegen der gruwelijke fchanddaad; en regels als deze, offchoon zij misfchíen echt ortho.
doks heeten moeten, vervullen ons met huivering:
Maar 's Hemels raadsbefluit (laat onverwrikbaar vast ;
Dat — eer Gods almacht de aard had aan het niet onttogen,
En 't talloos ílarrenheir dreef aan de onmeetbre bogen —
Tot heil van de aarde en 't zondig menfchelijk gefacht,
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En wezen, uit den Itam van Adam voortgebracht,
Befemnd had, om , aan 't woên der Hel ten prooi gegeven,

Voor nooit gehoorde ellende en gruwelen te leven.
Ons fchijnt het, dat de uitdrukking hier, tegen ENG E L E N 'S
doorgaande gewoonte , even onbeholpen en ondichterlijk is ,
als het denkbeeld onwijsgeerig en in zeker opzigt beleedigend voor het algoede Wezen.
De verzameling wordt befloten met een Lyrisch gedicht
aan B Y R O N , welks hoofddenkbeeld uit een dergelijk ftuk
van LAMA RTINE genomen is , en met een uitgebreid Albumvers , dat wel op een folioblad moest gefchreven worden, en er niet bij verloren had, indien het wat korter ineengedrongen ware. Doch bij alle aanmerkingen , welke Recenfentenpligt gebood op deze dichtvruchten te maken , mogen wij den Fleer E N G r. L EN gerustelijk aanfporen , om
voort te gaan op den ingefagen weg, en zijne lier niet aan
de wilgen te hangen ; want hij onderfcheidt zich gunfiig
van liet groot aantal zijner jonge kunstbroeders , en Nederland ziet in hein, wanneer zijn geest zich meerdere rijpheid
en grooteren fchat van denkbeelden verworven heeft, eenen
Zanger te getnoet, in de School der Ouden gevormd.

Has/ar, of de Negers. Dichthak, door E. W. VAN DAM VAN
IS SE LT. Te Tiel , b ij D. R. van Wermeskerken. 1829.
In gr. 8vo. 35 Bl. f I - 25.

D

it lieve dichtflukje, eene gedeeltelijke navolging van Sedim , on les Nègres , van den Franfchen Dichter VIE NNE T,
onderfcheidt * zich boven vroegere van den lieer v A N DA M
door gelukkigen versbouw en dichterlijkheid van uitdrukking.
Het is echter meer eene gelukkige fchets, dan een weluitgewerkt dichterlijk tafereel ; en hoezeer wij geenszins tot die
genen behooren , die eene vervelende uitvoerigheid, al vinden
wij die zelfs in den Togt naar Damiate, prijzen, zoo begrijpen wij toch, dat her geheel iets anders is , zijne ftof uit te
putten ,dan van dezelve behoorlijk partij te trekken. De Heer
VAN D A Ti heeft dit verzuimd. Zijn onderwerp moest hem
van zelve op fommige treffende tooneelen brengen; maar zijne
vlugtige behandeling liet deze gunitige gelegenheden glippen,
en men zal hier dus op verte na niet datgene vinden, hetVv
BOEKBESCH. 1829. NO- I4.
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welk de rijkdom des onderwerps moest doen verwachten.
Hoeveel fchuld liet Franfche (lukje, uit hetwelk hij het een
en ander ontleende, aan dit gebrek hebbe, kunnen wij niet
bcoordeelen , daar hetzelve ons nimmer onder de oogen
kwam ; maar het was in allen gevalle de taak van den vrijen
navolger, die geen vertolker zijn wilde , om datgene te doen,
wat de Franfche Dichter moest gedaan hebben Doch , ook
zoo als het thans voor ons ligt, zal dit {tukje algemeen bevallen; de uitdrukking is fomtijds gefpierd ,meestal vloeijend,
en heeft Hechts hier en daar eenige leemten , welke wij met
geene boden fchoenen willen nagaan; daarenboven is de
flrekking bij uitnemendheid nuttig en zedelij!c ; en , fchoon ons
de onmenfchelijkheid des flaven!iandels en liet ongeoorloofde
der flavernij in een aantal prozawerken oneindig treffender en
krachtiger dan in deze versregels wordt voore(teld , kan ook
dit tafereeltje het zijne bijdragen, oni den afkeer tegen dezelven levendig te houden,

Reizen in West- Indië, en door een gedeelte van Zuid- en
Noord jimerika. Door G. B. B os c a , Predikant te Curacao.
1/1e Deel. Te Utrec,rit, bij N. van der Monde. 1829.
In gr. 8vo. /III en 377 bladz. f 3 - 75•

D

e Heer B o s c H , na eene uitlandigheid van twaalf jaren
in zijn vaderland teruggekeerd , biedt in dit werk aan zijne
landgenooten het verhaal aan van zijne reizen. Overtuigd
van de waarheid van hetgeen de Schrijver in zijne voorrede
zegt: dat de berigten , welke men in den laatften tijd aan
(treken der nieuwe wereld ontvan--gandeorfchi
gen heeft, bijna allen overzettingen waren ; dat het misfchien
daaraan toe te fchrijven is, dat de opgaven, vooral van de
Nederlandfche eilanden in de Westindiën , zoo onnaauwkeurig zijn., — kunnen wij niet anders dan onze goedkeuring
geven aan den Schrijver, dat hij , hetgeen hij met eigene
oogen gezien en met oplettendheid gadegeflagen heeft , mededeelt. Een Nederlander befchoawt de zaken doorgaans
uit een voor zijne landgenooten belangrijker oogpunt, dan
vreemden zulks doen. Wij vinden hier dan eerst de zeereis
uit Nederland naar Westindië , niet in den eentoonigen trant
van een fcheepsjournaal, maar daardoor belangwekkend, dat
de reiziger, alwat bij den nieuweling in de zeevaart als van
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zelf de aandacht tot zich trekt, met fmaak befchrijft, en
afgewisfeld door het verhaal van een kort verbliif op twee
eilanden, St. Euflatius en St. Martin , vóór -dat de Schrijver
de plaats van zijne beftemming bereikt. Het overige gedeelte van dit deel handelt over Curacao. Eerst geeft de
Heer a os c ri eene befchrijving van dit eiland; terwijl hij
voor de verfcheidenheid zorgt, door hiermede te verbinden
het verhaal van zijne eigene ontmoetingen en togten op hetzelve. Na de lands- en luchtsgelleldheid en voortbrengfelen
van Curacao en de leefwijze van deszelfs inwoners te heb
handelt hij over derzelver taal en Gods--benfchrv,
dienst, en befluit dit deel met de gefchiedenis van Curacao.
De Rukken van fommige van des Schrijvers reizen, welke
op onderfcheidene tijden in het Mengelwerk van dit tijd
geplaatst en met zoo veel genoegen ontvangen zijn,-fchrit
maken het onnoodig , om bij onze aankondiging van dit werk
eenig uittrekfel te voegen tot eene proef. Wij lazen dit deel
met groot genoegen, wenfchen den Eerw. u OSCH gezondheid en gelegenheid toe om zijn werk voort te zetten, en
beloven den lezer , die zich dit werk aanfchaft, in hetzelve
een aangenaam en nuttig onderhoud.

Reis in Polen en Rusland, door een Krijgsgevangene van het
Garnizoen van Dantzig, ira 1813 en 181¢. Naar het
Fransch. Te Arnfierdam, bij J. C, van Resteren, 1829. In
gr. 8vo. 198 bl. f i - 80.

D

it werkje heeft, gelijk vele foortgelijke, deszelfs aanwezen te danken aan den rampfpoedigen, maar voor de vrijheid
van Europa in de gevolgen zoo voordeeligen , terugtogt van
N A POLE 0 N en het Franfche leger uit Rusland. De Schrijver, zoo het fchijnt een Officier van niet onaanzienlijken
rang, werd met liet garnizoen van Dantzig krijgsgevangen
gemaakt, en door Polen en een groot gedeelte van Rusland
naar de Ukraine gevoerd. Na de inleiding , in welke eene
fraaije fchildering wordt gegeven van hetgeen de overgave van
Dantzig voorafging en veroorzaakte, volgt het verflag der
reis, hetwelk, door de luimige wijze, waarop de reiziger
zijne ontmoetingen befchreven heeft, en de belangrijke berigten , die hij geeft aangaande de weinig bekende binnenfle
gedeelten van het uitgeftrekte Rusfifche rijk, den leeslust

tr v

63--

„ETS IN POLEN EN RUSLAND.

aangenaam bezig houdt. Opmerkelijk is hetgeen de Schrijver
verhaalt van een getal van tien voerlieden , in de Ukraine
door hem gezien, onder welke er drie waren van honderd
jaren oud. „ Een derzelven," zegt hij , „ liet ons zijnen
vader, eenen grijsaard van 130 jaren, zien." Deze bijzonderheid bevestigt hetgeen reeds door anderen opgemerkt is ,
betreffende den hoogen ouderdom, dien de mensch in eenige
gedeelten van het Rusfifche rijk fomtijds bereikt. Over het
geheel ontbreekt het in dit werk niet aan belangrijke opmer
kingen , die veel licht doen opgaan over den natuurlijken,
zedelijken en maatfchappelijken toe(land der Polen en der
verfchillende menfchenrasfen van Ruslands bevolking. Het
moge waar zijn , dat de gelegenheid , waardoor de Schrijver
deze Ianditreken bezocht, eenen mingunftigen invloed had
op zijne wijze van zien en beoordeelen ; de Vertaler heeft
het partijdige der aanmerkingen bij eene meer vrije vertaling
eenigermate verzacht, en zich over het geheel zoo van
zijne taak gekweten, dat het werkje, zoo als het nu is ,
naar ons oordeel , in het geheel het minste niet is onder de
menigvuldige gedenkfchriften, welke ons in verfchillenden
vorm, na den afloop der woelige gebeurtenisfen van onzen
leeftijd, werden aangeboden.
-

P A ti t. J ON E s , uit oor fpronkeiijke flukken
opgemaakt, in bezit van j OU N HENRY S H E R B U it NE,
Secretaris der Marine van de Staten. Uit liet Engelsch.
Te Groningen, b i W. van Boek eren. 1829. In ge. 8vo.
XIi CI) a8a bi. f2 -40.

Het Leven van

o

ok wij hielden tot nog toe PAUL J oN E s voor eenen
stouten Kaperkapitein, wiens dienIten wel voor zijn aangenomen vaderland, Noord - Amerika, in deszelfs onafhankelijksoorlog tot groot voordeel geltrekt hebben, wiens onverfchrokkene dapperheid wel bewondering verdiende , maar
wiens karakter voor het overige, van de zijde der zedelijkheid befchouwd, zich niet bijzonder onderfcheidde. Hier,
echter, leeren wij hem, uit echte befcheiden, kennen als
eenen held, die ook uit hoofde der beginfelen, door welke
hij gedreven werd,, achtingwaardig is , en alzoo regtmatige
aanfpraak heeft op de dankbare vereering van zijne nage
dachtenis. Bij de talrijke verdichte verhalen , waarmede het
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publiek overflrootnd wordt, verblijden wij ons over de uitgave der levensbefchrijving van eenen man , die zon zeer
verdient op eene niet onaanzienlijke plaats te flaan in de
galerij der wereldgefchiedenis. Voor den Nederlandfchen lezer
verkrijgt P A U L j ONES te meer belang , wanneer men zich
herinnert, dat ons vaderland zich den oorlog met het mag
Engeland vooral ook daardoor berokkende, dat onze-tige
Staten dezen Amerikaan met zijne fchepen en veroverde Engelfche prijzen niet wilde uitleveren , toen hij in October
1779 in Texel binnengeloopen was , tot herftelling van
zijne gekwettten. Wij leeren j ONES ook nog van eene andere zijde kennen, namelijk als, bij zijnen aan vermetelheid
grenzenden moed, zeer vatbaar voor teedere gevoelens. „Na
„ de eerzucht, die bij hem onbegrensd was, was de heer
ONES liefde. Bij hem was de vrouw-„fchendritvaj
„ geen werktuig tot dartelheid, maar een hooger wezen."
De liefde maakte hem zelfs tot eenen dichter, en wij vinden
hier proeven in dit vak, die , de omilandigheden in aanmerking genomen , in welke j ONE S dichtte, van zijnen voor.
treffelijken aanleg in dit opzigt getuigen. De Vertaler heeft,
door de navolging der oorfpronkelijke dichtregelen, door de
gepaste gebruikmaking van de aanmerkingen des Hoogduit_
fchen Vertalers , en over het geheel door de zuivere taal en
flijl, in welke hij het werk heeft overgebragt, aanfpraak op
den dank van den Nederlandfchen lezer; waarom wij dan
ook niet twijfelen, of dit werk zal met genoegen gelezen
worden.

IVandelingen in en om ,3;iafgei-dain ; door C. V A N DER V IfV E R. Met Platen. Te mjlesrdaama , bij j. C. van Kesteren. 1829. In kl. 8vo. VI en 416 bl. f3 75.
De Heer VAN DE R V IJ V E it, gunllig onder ons bekend
door zijne Wandelingen in en om Bros/el, levert ons thans
een tegenhanger van hetzelve in het aangekondigde werk.
Was hij te voren door zijnen Brusfelfchen vriend geleid , tot
het befchouwen van al het merkwaardige, hetwelk de flail
Brusfel en haar omtrek oplevert, thans ftrekt hij op zijne
beurt dezen zijnen vriend ten leidsman, bij de doorwandeling
van de HoofdItad des Rijks. Hij doet dit in zestien wandeZingen, allen zeer juist en zoo regelmatig verdeeld, dat
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daardoor niets aan het oog ontfnapt, maar alles befchouwd
en als met den vinger aangewezen wordt ; terwijl elk dier
wandelingen zoodanig is ingerigt , dat zij zoowel aan den
wandelaar, als aan den lezer, zonder denzelven te vermoeien , aan het einde van eiken togt, een bekwaam en gefchikt
rustpunt oplevert.
Met de nieuwe flads Herberg aan het IJ beginnende , leidt
hij den vreemdeling, in de zes eer(te wandelingen , langs
den buitenaen omtrek der lad, en doet met hens onderwijl
een uitfiapje naar Ouderkerk, Sloterdijk, Zaandam , Buikfloot en Broek in Waterland ; terwijl de tien overige wandelingen worden befleed tot het bezigtigen van al liet merk
gedeelte der ftad , waardoor dan ge.-wardigenhtbf
fchikte gelegenheid wordt gevonden, om over de Kerken der
onderfcheidene Gemeenten, Godshuizen, liefdadige Gcf{ichten, publieke en andere voorname Gebouwen , Torens , Markten, Pleinen, enz. naar vereisch meer of min uit te weiden.
Dit gefchiedc geenszins op eenen drongen befchrijvenden
toon , zoo als die van vele andere Stedebefchrijvingen , maar
in gefprekken of zamenfpraken van den Schrijver en zijnen
vriend , die aan beiden gelegenheid verfchaffen tot liet maken
van meer dan eene belangrijke opmerking, nu eens op eene
luimige, dan weder op eene ernl}ige wijze voorgedragen en
ter gefchikte plaatfe te berde gebragt, en niet zelden verlevendigd door het aanhalen en invlechten „-in korte , doch
toepasfelijke verzen van fommigen onzer vuurnaamfie vroegere en latere Dichters.
In zoodanig een bevallig gewaad heeft de werkzame en
ijverige VAN DER V If V E R zijne nieuwe Befclirijving van
Amflerdam (zoo als wij dit boek mogen noemen) getooid,
en dezelve bovendien doen verteren met een vijftal fraai
gegraveerde Plaatjes, voorfiellende c r. Een wintergezigt in
de Plantaadje; 2. de Hoogeíluis van de Utrechtfche zijde;
3. het Blaauwhoofd ; 4. het Postkantoor enz. ; terwijl het
5de, of het vignet op den titel, eene afbeelding bevat van
het nieuw gebouwde Paleis van Justitie , voorheen het Aelmoesfeniers - weeshuis.
Aan een dusdanig werk hadden wij tot dusverre behoefte.
De Heer V A N D E R vit v c R heeft daaraan voldaan , en wij
betuigen hem deswege onzen dank. Niet flechts de vreemdeling, maar ook de bewoner van Amtlerdam (aan wien,zoo
als dit doorgaans in groote Heden liet geval is , veel , zeer
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veel onbekend is) kan nu, naar aanleiding van dit Handboek,
de wereldberoemde IJflad regelmatig doorwandelen. Niets,
hetgeen Hechts eenigzins bezienswaardig is , zal op die wijze
zijne aandacht ontgaan , en hij zal (des zijn wij verzekerd)
zich zijnen daartoe beneden tijd niet beklagen ; terwijl ecu
beknopt Register hem tot het opzoeken der onderfcheidene
onderwerpen behulpzaam kan zijn.
Ondanks deze onze aanprijzing van dit bevallig en nuttig
werk, oordeelden wij ons, onpartijdigheidshalve , verpligt te
moeten betuigen , dat wij , hier en daar, eenige misftellingen
hadden opgemerkt, die wel niet van groot belang waren,
maar die wij echter ongaarne alhier aantroffen , en wenschten
op de eene of andere wijze verholpen te zien. Wij hadden
die dan ook onder het lezen opgeteekend , met oogmerk om
ze aan onze lezers mede te deden; wij waren daarmede gereed, toen wij met genoegen vernamen, dat deze misftellingen ook aan den Schrijver, bij eene herziening, waren in
het oog gevallen of kenbaar gemaakt, en dat dezelve op een
afzonderlijk gedrukt blaadje, hetwelk gratis hij den Uitgever
te bekomen is, worden verbeterd. Wij houden onze aantee..
keningen alzoo terug, en eindigen deze onze beoordeeling
niet den wensch , dat dit werk in veler handen moge geraken,
en op die wijze den arbeid van Schrijver en Uitgever worden
beloond.

Vruchten van Geheugen en Verbeelding, of Tafereelen uit liet
Menfchel ke Leven. Door PETRONELLA MOENS. II
Dee/en. Te 4m/ierda,sr, bij ten Brink en de Vries. 1829.
In gr. avo. Te zamen 586 bl. f g -90.

Met zeer veel genoegen lazen wij deze Tafereelen, die

Vruchten van Geheugen en Verbeelding genoemd worden, omdat het geheugen de hoofdtrekken had bewaard uit het menfchelijk leven , en de verheelding die uitwerkte en kleurde
naar eigene verkiezing. Juist hierom bevalt ons dit vader
bijzonder. De -verdichting gaat niet-landschvortbegfz
in het overdrevene en onwaarfchijulijke. Men gevoelt, dat alles zoo zou hebben kunnen gebeuren. ja, zoo denken, zoo
fpreken, zoo handelen dikwerf de menfchen. De waardige
Schrijf(ter verhaalt op eene onderhoudende wijze , en , dat
meer zegt, haar werk heeft overal eene kennelijke firekking,
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om edele begrippen en beginfelen in te boezeroen. Wij kunnen het alzoo met voile ruimte aanprijzen.
Zes verhalen maken den inhoud des eerften Deels uit.
Emilia en Agatha, beide dochters van den Heer van Wielderen , de eerie uit een eerfte , de andere uit een tweede hu
zijn zeer ongelijke zusters. Agatha werd door eerie-welijk,
dwaze moeder opgevoed , om in de wereld te fchitteren;
Emilia was, na den dood harer eigene moeder, door derzel-

ver waardige zuster verzorgd en voor het huifelijk Ieven gevormd. Na het overlijden der tante kwam zij weder in het
ouderlijk huis. Agatha fchaamde zich, haar zuster te noemen , dewijl zij — zoo als het in de taal der ligtzinnigheid
moest heeten — Hechts gefchikt was , om voor keuken en
linnen te zorgen. Emilia had wezenlijke bekwaamheden ,
maar wilde niet fchitteren, en ftelde het vervullen harer pug.
ten boven de vermaken der wereld. Zij handelde naar vaste
zedelijke beginfelen , en moest deswege niet weinig onaangenaamheden verduren. Zij werd echter geacht door verílandigen, die haar kenden , en zij deed eindelijk een gelukkig
huwelijk; de trotfche Agatha, daarentegen , ..... doch men
leze het verbaal zelve.
Vruchten der Opvoeding. De fleer van Esfelroode was wel
geen verachter van God en Godsdienst , maar had toch gevaarlijke meeningen, die ligt tot ongodsdienftigheid leiden.
IIij heide onder anderen, dat het vroeg inboezemen van godsdienilige gevoelens aanleiding geeft tot dweeperij , en dat het
de denkkracht verlamt. Fiji leefde geregeld; maar in zijn'
huifelijken kring heerschte geen godsdienttige geest. Hij liet
zijne kinderen opvoeden door eenen Frassschman, die VOLT AI RE , DID ER OT en dergelijken vlijtig beltudeerd had.
Wijsgeerte en Christendom hield hij voor thijdige dingen. Hij
verwarde godsdienlligheid en dweeperij met elkander. Hij
volgde in het opvoeden zijner kinderen de ftelling, dat al
hunne neigingen en hartstogten zich volkomen vrij moesten
ontwikkelen , voor zoo ver zij de goede orde in het huisge,
zin niet floorden ; menfc^ien of dieren moesten zij niet wreed
behandelen, omdat zij hierdoor in vijandfchap met de mis
zouden leven , en omdat hunne eigene rust daar -handel
lijden zonde ; verder konden zij hunne begeerten vrij in--dor
volgen , doch niet ten koste van eens anders belang — en
dit enkel om genoemde redenen. Tot welke verkeerdheden
zoodanige oPvI eding leidde, wordt op menschkundige wijze
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aangetoond in de lotgevallen van van Esfeiroode; terwijl zijn
jongI e dochtertje , Leonora, na den dood harer moeder, onder het opzigt en beftuur van eene waarlijk godsdienílige
tante , door hein te onregt eene kleingeestige vrome dweepfter
genoemd, waardige begrippen van godsdienst en zedelijkheid
ontving, welke dan ook haar gedrag in volgende jaren deeds
kenmerkten.
11/acht u voor den fchijn des kwaads. Hoe noodig dit zij,
leert de gefchiedenis van Edina, die meende, dat men zich
om het oordeel der menfchen niet behoeft te bekommeren ,
als men maar zelf zich van zijne onfchuld bewust is. Tegen de waarfchuwing eener verítandige vriendin, bleef zij
dan ook verkeeren aan huis van lieden, welke geen' goeden
naam hadden. Getrouw aan hare goede beginfelen van zedelijkheid, maar onvoorzigtig in haren omgang, ontkwam zij
ter naauwernood een dreigend gevaar, trouwde vervolgens
met een braaf man, en moest evenwel, toen zij het toppunt
van geluk op aarde dacht te bereiken , hare dagen in de
dieplte treurigheid doorbrengen, dewijl zij te laat had leeren
inzien, dat men voor allen fchijn des kwaads zich behoort
te wachten. De ílelling , volgens welke de goede, vrolijke,
geen kwaad vermoedende Ilina gewoon was te handelen,
is altijd gevaarlijk, en wel bijzonder voor jonge lieden , die,
omdat zij op eigene goede gezindheid te veel vertrouwen
weleens den fchijn des kwaads niet genoeg vreezen. Juist
hierdoor kwam misfchien menigeen ten val, die meende te
flaan. En al biijft iemand voor tlruikelingen bewaard, aan
de achting der braven en aan een' goeden naam is toch altijd
veel gelegen. Ilet welgeflelde verhaal der lotgevallen van
4/ina Itrekke tot waarfchuwend voorbeeld.
,let gelukkig Huwelijk. Julius had zijne zielsvriendin ,
Emilia , door den dood verloren. Hij dweepte in de liefde ,
en wilde aan geene echtverbindtenis met eene andere denken.
Door omilandigheden gedrongen, begaf hij zich echter, om
aan zijne moeder en zusters het noodige levensonderhoud te
verfchafen ,in het huwelijk met de rijke en deugdzame Carolina,
ten gevolge der uiteríte wilsbepaling van een' eigenzinnig'
oom, die hem onder zoodanige voorwaarde tot erfgenaam
had gefield. Julius gevoelde eerst alleen achting voor zijne
gade , daar hij , na het verlies van Emilia , geen voorwerp
op aarde meer meende te kunnen beminnen ; doch allengs
veranderde hoogachting in Bene verttandige, welgevestigde
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liefde, en de gelukkige echtgenoot leerde inzien , dat zijne
vroegere, dweepachtige liefde hein ongefchikt voor de werk
-zamhedn
genietingen der aarde zou gemaakt hebben.
De Edellieden. Ook dit verhaal is onderhoudend gefchreven en bevat menige goede aanmerking hetzelve leert ons
achtingwaardige menfchen kennen.
De Heer en Mevrouw Dalheirn. Dat zuivere liefde, op
ware hoogachting gevestigd en door godsdienflige beginfelen
geleid , veel tot veredeling van menfchen kan toebrengen ,
leert het voorbeeld dezer echtgenooten. Mevrouw Da/helm
was goedhartig, maar te zeer ingenomen met pracht en ver
wereld Door ver(Iandige en liefderijke handel.-makendr
wijze wist de brave man zijne vrouw allengs te verlterken
tegen verzoeking, en zij genoten lengte van jaren veel levensvreugde. Intusfchen is het niet ieder aan te raden, op
goed geluk af eene echtverbindtenis aan te gaan, wanneer
men vóór het huwelijk gebreken van nanbelang opmerkt:
want niet ieder zou even gelukkig (lagen in liet verbeteren
der wederhelft. Welken weg de Beer Da/helm te dien einde
infloeg, leze men in het boek zelve.
In het tweede Deel komen, vijf verhalen voor.
Het eerfte, de Blanken en Zwarten getiteld, wordt gezegd, uit
de vorige eeuw te zijn. Dat in vroegeren tijd meermalen zoodanige tooneelen plaats hadden , is eene bekende zaak. De
Schrijffier overdrijft niet. Ons trof vooral hare fchildering van
den invloed, welken het Christelijk geloof had op het hart van
Seleene, het mishandelde Negermeisje. Met belangftelling zal
de menfchenvriend dit verhaal lezen ; terwijl hij hartelijk
zich verblijdt, dat in onze dagen de zwarten niet meer die
wreedheden van de blanken hebben te verduren. Moge de
hebzucht van fommige planters bezwaarlijk affland doen van
dezen zoo fchandelijken en onchristelijken handel in menfchen , het is te verwachten , dat dezelve, ten gevolge van
het algemeen worden van echt Christelijke beginfelen , eenmaal geheel zal ophouden. Ook liet ellendig vooroordeel ,
dat op de Negers de vloek van c H A M zou rusten , wordt
hier in het voorbijgaan op gepaste wijze tegengefproken.
De twee burgerlijke Meisjes, Doortje en Intje. Eene leerzame gefchiedenis , die het dwaze en gevaarlijke van de
zucht tot verheffing op treffende wijze voorllelt.
De Dorpsleeraar. lVelmond, in de ruimfle beteekenis des
woords eerwaardig, had geen' grooten overvloed van tijde-
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lijke middelen, maar leefde geheel voor zijn ambt , en (maakte
liet reinfle genoegen niet vrouw en kinderen. Men kan zijne
gefchiedenis niet zonder belangftelling lezen , en zal den
Leeraar , die alzoo in den geest van het Evangelie denkt en
handelt, hoogachten.
De wettige Erfgenaam. Een weinig avontuurlijk misfchien,
doch welligt hierom te aangenamer voor vele lezers en lezeresfen. Wij hebben evenwel op de zedelijke of godsdienflige
flrekl.irg van her (luk niets aan te merken. De zoogenaamde vromen , Raeefelia , jufarouv St jntie , de Proponent
Dowperus en dergeliiken , zijn naar waarheid geteekend. Zeer
voordeelig (leekt daarbij af liet voorbeeld van Do. Regts,'eld ,
van den ouden Wildman, en van de beleedigde .Juliave. Bij
wèl getr( ffen is , naar ons oordeel , de taal , welke-zonder
aan leden van den zuclitenden en veru'en/èhenden vrienden
wordt in den mond gelegd, toen eindelijk de arme,-kring
maar wettige erfgenaam der rijke nalatenfchap opkwam , die
zuster Kwefelia reeds jaren lang als haar eigendom had gebruikt. Het hun onaangename gerucht verfpreidde zich ('poedig onder die 'lieden. Zij ftemden het Kivefelia toe , dat de
Satan de hoofdrol in het geval (namelijk der onverwachte
terugkomst van den wettigen erfgenaam) fjpeelde; maar zij
rieden haar fterk aan, hare billijke gramfchap te ontveinzen :
„ De kinderen dezer wereld, zeiden zij, zijn ligt bewogen;
zij zijn de baren der zee gelijk. Ook houden zij veel van
blinkende zonden ; zij zullen u nog op hunne wijze weldoen, indien gij maar onderwerping voorwendt en de godde_
loozen een weinig vleit; want ontnamen zij u eens alles,
wat zoudt gij dan beginnen? Wij kunnen u niet helpen ,
lieve zuster! De Heer heeft ons wel gezegend, maar tot
geheel andere einden , en wij mogen geen' anderen weg inhaan, dan dien Hij ons aanwijst." ja , zoo denkt en han_
delt menigeen onder die lieden.
De Majoor Stelbach. De oude krijgsman, een Nederlander
van geboorte, onderfcheidt zich door edele denkwijze, en
geraakt eindelijk, door een' zamenloop van zonderlinge, maar
toch mogelijke omftandigheden, in nadere betrekking met
Adellijken, die in waarheid edel zijn.
Deze korte opgave van den belangrijken inhoud der beide
boekdeelen zij voldoende ter aanbeveling. Op de plaat
zou misfchien hier en daar eene aan--fingderztks
merking te maken zijn, alsmede enkele malen op naamval
,
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en geflacht, b. v. D. I, bl. 168 : deze avond o'as..... een'
waren hoogtijd, en bl. 38: dot hij de(n) edelen) jongeling
moest eerbiedigen. In plaats van legde of leide (bedr.) is bij
herhaling lag (van liggen) gefchreven. Voorts zou men

kunnen vragen

, of

niet

bl. 63 en 64

aan

de

kleine kindertjes

eene taal wordt in den mond gelegd, welke boven hunne
jaren is. D. II , bl. 29, achter zoo veel vordert ons taalBl. 57: door vervloekten wordt altijd
eigen als, niet dan.
verflaan dezulken , in plaats van worden verflaan, of verflaat
enen. Ook nog bl. x88: z ij en haren geheelen aanhang
braakten.

Perhalen en Schakeringen. Medegedeeld door as. c. L. Te Groningen, b ij G. Wouters. 1828. In gr. 8vo. 4o7 Bl. f 3- 6o.
rie jongelingen , die te G. fiuderen , vormen een kransje ,
D
dat van tijd tot tijd bijeenkomt, en waarin zij elkander, beurt
om beurt, eigene optellen, in den trant van verhalen en nouvel/es, mededeelen. Affchriften van dezen, benevens eene
korte aanteekening van het oordeel der vrienden over elkanders voortbrengfelen, worden door hen als gedenkhukken bewaard. Een van hen geeft dit handfchrift aan eenen meer
bejaarden vriend, die hen tot de uitgave aanmoedigt en dezelve bewerkftelligt. Indien ook dit niet tot de verdichte inkleeding behoort, vinden wij in dit berigt ons de aanleiding
tot het ontilaan en de verfchijning in het licht van dit werk
medegedeeld.
Wij keuren het niet af, dat jongelingen hunne meer afgetrokkene letteroefeningen van tijd tot tijd afwisfelen door het
vervaardigen en aan elkander mededeelen van opflellen , tot
het

vak

der fraaije

letteren

behoorende.

Geenszins ontzeggen

wij aan de fchrijvers eenen veelbelovenden aanleg. Vooral

leveren hunne

gefprekken •de

blijken

op van

hunne

bekend-

heid met vele van de beste voortbrengfelen der hedendaagfche letterkunde. Maar wij vragen: is dit nu eene voldoende
reden, om dit werk van jongelingen , gelijk de` uitgever zelf
het noemt , in het licht te geven ? Wij meenen deze vraag
ontkennend te moeten beantwoorden ; en het verflrekt den
optlellers van deze Verhalen tot eer, dat zij bij het opftellen

geenszins er

op

gerekend hadden, dat zij gedrukt zouden
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;oorden , en dat zij hunnen meer ervaren vriend de vrijheid
gaven, om de ganfche verzameling te onderdrukken. Wij zijn
het volkomen eens met den uitgever, dat dit werk noch ten
opzigte van den ltiji , noch ten opzigte van den inhoud boven alle aanmerkingen verheven is. Zelfs bekent hij van een
aanmerkelijk gedeelte van dezen bundel , dat het beter geweest ware hetzelve weg te laten , en het Hechts geplaatst te
hebben , omdat het hem niet onbekend is , welke magifche
kracht de drukinkt op jeugdige gemoederen uitoefent, en dat
hij dus vreesde hen te krenken. Bijtender jatyre kon hij op
zijne jonge vrienden wel niet maken.
Het zou ons fpijten, dat jongelingen , voor wie de toegang
tot het heiligdom der Oudheid geopend is , die in hetzelve
hun verland kunnen verrijken , hun vernuft kunnen fcherpen
en hunnen fmaak kunnen verfijnen, liever de dolheden van
eenen H o F F M A N, in zijne Nachtflucke en Teufelselixiere ,
tot hunne modellen zouden nemen , om zich naar dezelve te
vormen. En dit is het juist , waarvoor wij bij hen vreezen.
Want fympathie tusfchen het van zelf luiden en eindelijk
barften eener torenklok en de rampen en ondergang van eene
familie, tusfchen het fpringen der fnaren eener harp en den
dood van derzelver bezitfler, voorgevoelens en de meest betwiste flellingen aangaande de geestenwereld en het dierlijk
magnetismus, zijn van deze Verhalen de fchering en inflag.
Dus waakzaamheid tegen het weelderige van hunne verbeelding, het vast befluit om natuurlijk te zijn, en niet af te
wijken van hetgeen het bedaard gezond verfland als waarheid
verkondigt, zietdaar waarop de fchrijvers zich moeten toeleggen, om eenmaal lettervruchten te kunnen leveren, die
beantwoorden aan den wensch des uitgevers, door iets toe te
brengen tot befchaving en veredeling van den fmaak, het
vermand en het hart des lezers.

De Thachtaneester ziar,'zus , of liefde zoekt list. Door C. B 0 K.
Te 4mjlerdani, b ij J. C. van Kesteren. 18a8. In gr. 8vo.
216 Bl. f 2- . o.
,

Het 1Heidenfche Bosch , of het geflolen Kind Door c. B 0 K.
Te ilivJ7erdarn , bij J. C. van Kesteren. 1829. In gr. 8vo.
z88 Bl.f 2 -90.

D e Fleer c. a o
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gaat niet noeste vlijt voort, om voedfel
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te vcrfchaií'en aan den honger van onze landgeno^ten naar
romans. Dat er zulk een honger bettaat , en dat de fchrijver
zich inderdaad verdienllelijk maakt, door dien te verzadigen,
blijkt uit den genoegzaam algemeenen bijval, dien zijn vorige, meer ingewikkelde arbeid gehad heeft, gelijk wij verzekerd vinden door hemzelven. Maar, daar het lezen van die
vorige, meer inge;vikkelde werken de hertenen wel eens te
zwaar kon vallen , is het gelukkig, dat de fchrijver in het eerlie
der bovenliaande werken ons iets meer eenvoudigs aanbiedt.
De Overlie en de Wachtmeester worden te gelijk verliefd op
dezelfde Christina. Deze verkiest den jongen Wachtmeester
boven den veertigjarigen Overlie, die zich evenwel troost,
door de moeder in plaats van de dochter te huwen. De list
der liefde betlaat droarin, dat Christina uit her raam klimt,
en met den Wachtmeester wegrijdt. Dit verhaal zal moeten
leeren , dat een veertigjarige minnaar meer kans heeft om te
slagen bij eene achtendertigjarige weduwe ,dan bij eene twintigjarige fchoonheid. Mogt de lezer dit tot nog toe niet weten, en er belang bij hebben , het boekje is overtuigend.
Het Heidenfche Bosch heeft ten doel, den lezer eenigzins
bekend te maken met den godsdienst, de zeden en de huis
zwervende Heidens , of Zigeuners;-houdingerzam
jonge lieden te waarfchuwen tegen dat overdreven gevoel,
dat wij fentimenteel noemen ; aan te toonen , dat eene veel
te beperkte Policie, bij welke de eene gemeente aan de andere landloopers en bedelaars toezond, met geene mogelijkheid zamenfcholingen kon weren; eindelijk aan te fporen, om
zich als Nederlanders gelukkig te gevoelen onder het befluur
van onzen Koning. Dit alles komt wel wat kakelbont bij
elkander ; maar wij geven het in dezelfde orde op, welke de
fchri.jver houdt, daar hij in de voorrede berigt geeft van de
f}rekking van zijnen roman. Tot bereiking van alle deze oog
wordt ons hier een verhaal gegeven , hetwelk wel-merkn
hier en daar nog het getuigenis bevestigt, door ons bij de
aankondiging van vorige werken van den fchrijver gegeven ,
dat het hem namelijk niet aan aanleg ontbreekt , om in dit
vak een goed fchrijver te worden , maar hetwelk toch hoofd
uit Bene aaneenfchakeling van onwaarfchijn.,-zakelijbft
lijkheden en gezochte aardigheden. De fchrijver leze de Ver
Heidens van GEEL MA N, om zelf over--handeligovr
tuigd te worden van het geheel onjuiste van zijne tafereelen
der zeden en leefwijze van deze zwervers. Zelfs voor eenen
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roman is het eene te groote onwaarfchijnlijkheid, dat in een'
tijd , waarin reeds het Duitfche fentimencele in de mode was ,
dus nog bij ons geheugen , eene horde van deze Heidens
(hier doorgaans verkeerdelijk Heidenen genaamd) in Noordholland in een bosch woonde , onder hun eigen opperhoofd , en
met uitoefening van hunnen eigenen godsdienst. Deze om.
ftandigheid , als ook de , in 11 acztrneester dar,kus voorkomende, Deenfche Emigranten hebben iets zoo uitheemsch,
dat wij haast vragen zonden : graast het bokje fonts ook op
vreemde weiden ? Wij liggen op onze luimen, en zullen het
hem niet vriendelijk afnemen, indien wij kern betrappen, want
het beestje wordt llootachtig tegen de Recenfenten. De
fchrijver moest den raad van H o K A r I us volgen, en polijsten zijn werk negen jaren vóór de uitgave. Maar verkiest
hij hetzelve zoo onbekookt in de wereld te zenden , zoo raden wij hem , zijne verhalen nog wat korter te maken ; dan
kunnen zij , achter de voorfpellingen van Don Bntonio Magino,
eene plaats vinden in den 'een' of anderen Almanak, en worden niet gerecenfeerd.
,

-

Palmbladen , of uitgelezene Oo;ter fche J' stellingen voor de
Jeugd. Door J. G. HERDER en A. J. LIE BESKiND. Op
nieuw nagezien do9r F. A. K R U M M AC II E R. Derde Druk.
Net Platen. Te lin/ler•darn, b ij ten Brink en de Vries.
1827. In kl. 8vo. XV'I, 284 bl. f z-:
IE[et is niet noodig , den aard en de ftrekking van deze
Pahnbladen nu op te geven. De Jeugd, welke wel wat ruim
mag genomen worden, heeft reeds gunflig beflist, door de
grage ontvangst , welke dezen derden druk heeft noodzakelijk
gemaakt. Hoewel wat laat, geven wij hiervan kennis; terwijl het ons tot genoegen ftrekt, met grond te mogen verklaren, dat deze derde druk zoo wel voor de innerlijke gehalte
des werks fpreekt , als voor den goeden finaak van de Neder
Jeugd. Ook zijn de namen van HERDER, LIEBES--landfche
K I N D en KR U MMAC II E R in dit vak genoeg bekend, om
verdere aanprijzing voor dit werkje te kunnen ontberen.
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Nederduitsch Rijmwoordenboek, waarin de bruikbare rijmwoorden uit de beste Noord- en Zuidnederlandfche Dichters bijeen verzameld en, naar vokaalorde, onder derzelver natuur
klanken gerang/chikt zijn, tot gemak bij de praktifche-lijke
beoefening der Dichtkunst. Door I'. G. w I T S E N G E Y SLa rime est tine esclave et ne doit qu'obéir.
B 01 LE A U. Te flinflerdam, b ij de Gebroeders Diederichs.
1829. Bastaard formaat. XPIII en 176 bl. f i - 80.

B E E K.

e geleerde
befchouwde het maken van WoorD
denboeken als zulk een moeijelijk werk , dat hij hen , die de
S CA LIG E R

zwaarlte misdaden hadden gepleegd, die, volgens het vonnis
van den regter, hun leven hjidden verbeurd, gedoemd wilde
hebben, om Woordenboeken te maken. Ieder Latijnsch
fcholier kent zijn: Lexica contexat, op de keerzijde van het
titelblad in zijn PITIsci Lexicon. Oordeel hieruit, Lezer!
op welk eenen dank de Heer WITSEN G E Y s B E E K dan
aanfpraak heeft, die zich, zonder daartoe veroordeeld te zijn,
dezen pijnlijken arbeid getroost heeft ! Zoo als hij zelf bekent,
niet ten dienfile van geoefende Dichters , die, vol van den God,
die hen bezielt, zoodanig Rijmlexicon niet noodig hebben , en
dus ontflagen zijn van de verpligting, om den Schrijver hun
compliment te maken; maar voornamelijk voor u, dilettanten,
zonder juist Dichters te zijn , (want gij wordt door den Schrijver van de aankomende Dichters wel degelijk onderfcheiden)
is dit Rijmwoordenboek hoofdzakelijk opengefleld. Welaan
dan , brekebeenen in de rijmkunst! gij zijt het, die aan uwen
Patroon nu toch, tot dankbetuiging voor zijnen pons a/orum, een rijmpje verfchuldigd zijt. Dus moedig aangevangen.
Kiest gij G E Y S B EE K voor uw eindwoord, uit zevenentwintig
woorden hebt gij de keur, om daarop te rijmen. Of geeft gij
de voorkeur aan den naam van des Schrijvers kunstiluk Rijm.
woorden - boek , de rubriek oek zal u, behalve broek, koek en
fnoek , zeker nog verfcheidene andere ramen opleveren. De
Schrijver fchijnt te vreezen, dat fommige Heeren voor zijnen
arbeid den neus zullen optrekken ; wij althans niet , maar
kennen , wegens dit werk, aan W IT SEN GETS BEE K in
onze (chatting gaarne eene plaats toe naast T R o MMI u s en
SCHREVELIUS.

Op bladz. 492 , reg. 4 en 18 , fiaát Iridectochalyfs , moet
zijn Iridectodialyfis.

BOEKBESC IOITWING.
Oratio de indole Religionis Christianae in qualibet formae

varietate perpetuo fpectabili neque ungtiam peritura,
quam habuit G1SBERTUS JOANNES ROOI T E N s . a. d. XII Novembris 1827 , cum in Illustri
Athenaeo Amílelodamenfi, Theologiae et Historiae Ecclefiasticae Profesfionem auspicaretur. Amftelodami ,
ex Typographia civitatis publica. 1228. Forma 4ta.
Pagg. si.

D

en waardigen it• o o ij u N s kennen wij reeds federt
jaren , en wel zoo van nabij , dat wij hem , zonder openlijk uitgegevene proeven zijner uitfiekende geleerdheid ,
voor het ambt ten volle berekend oordeelden , hetwelk
hij fret deze voortrefFelijke Redevoering zoo uitnemend
aanvaard heeft. Het is geene gemakkelijke taak , bij de
verbazende ontwikkeling der godgeleerde wetenfchappen
federt de laat1 c jaren, alken den ganfchen omvang der
Godgeleerdheid te onderwijzen. V A N H E N c i L, opvolger van onzen Leermeester K L> N x E N a E x G , was
hem daarin wel voortreffelijk voorgegaan ; maar dit maakt
die taak eer moeijelijk, dan gemakkelijk, omdat de Hoog
R o o U r N s f echts nieuwe kweekelingen vond,-lera
neer
gevorderden elders hunne fludiën voltooijen.
en de
Voor één' man is zulk werk niet dan bezwaarlijk; zoodat Hoogleeraren, naar de Akademiën beroepen bij het
verlaten van Doorluchte Scholen niet alleen een aangenam er, maar ook ligter werk aanvaarden. Doch wij zijn
niet geroepen wenken te geven ter verhooging van den
welgevestigden roem van her Amflerdamfche Athenaeum,
te minder daar Bezorgers dier School juist den man hebben weten te vinden , die zich nooit opdrong en toch den
hem toevertrouwden post mannelijk zal handhaven.
Deze Oratie is een goed begin, en te gelijk bewijs,
dat R o o ]J n N s niet eerst Proiesfor worden moest, maar
,
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het reeds was , vuórdat hij liet ambt had ontvangen. Ncgentien jaren predikdienst hebben hem niet ongefchikt ge
repte volbrenging eener ten uiterf e moeije--maktode
lijke taak. Sed haec hactenris 1
Het onderwerp , door r. o o ij nN s gekozen , Ilaat met
zijn ambt in keurig verband , en is een woord op zijn
pas gefproken, bij het razende gefchrceuw der zulken ,
die , form en wezen in dc Godgeleerdheid niet onder
veel licht , als ontíloken is , alleen-fcheidn,vazo
brand vrcezen, — neen, zonder nood brand roepen. Het
wezenlijke in den Christelijken Godsdienst was , bij elke
verfcheidenheid van form, altijd duidelijk op te merken;,
en zal nooit te niet gaan. Reeds de keus van dit onderwerp wijst den kenner aan; maar wijst te gelijk op
hem , als die met onpartijdigheid en bezadigdheid zijn
werk verrigten, en zich voor alle ultra's wachten zal.
Met weinige woorden willen wij het beloop dezer
fchoone Redevoering opgeven. Het wezenlijke des Christencioms valt overal in het oog, waar men deszelfs hoofd
ongeveinsd gelooft en getrouw handhaaft , en waar-inhoud
in het geheel de Godsdienst zoo wordt voorgedragen,
dat dezelve op het menfchelijk hart invloed hebben kan.
Verfcheiden moge de form zijn. De eenvoudigfte is de
meest voortreffelijke. Doch de verst van die eenvoudigheid verwijderde form , hoe fchadelijk anders ook voor
den zinnelijken mensch , heft het wezenlijke van het Christendom niet op, en doet geenszins voor deszelfs ondergang regtmatig vreezen. Men kan dit betoogen door
beroep op de Goddelijke wijsheid , die haar eenmaal begoi,.en werk niet zal laten varen. Dit valt ook gemalkkelijk aan te wijzen , bij het aanvoeren der duidelijke uit
Bijhals aangaande het blijvend bellaan des-(',_kndes
Christendons. Doch de Gefchiedenis zelve voldingt het
pleit ten voordeele van het blijvende beflaan van het wezenlijke des Christendoms. Eenvoudig was in elk opzigt
het wezenlijke des Christendons , maar bij Jood en Fleiden als zoodanig minder Bevallig , die daarom voor het
eenvoudige kleed alle noodelooze fierarlen aanb — a;tcn.
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Grove dwalingen kwamen in gezelfchap van dit eenvoudige Christendom , en dreigden aan hetzelve den ondergang. Doch altijd waren er velen , die, geloof met liefde parende , den naam , op welken zij roem droegen , tot
eere verfirekten. Vooral bleef, onder elke form , het
wezenlijke des Christendoms op te merken, in den wel
invloed op de denk- en handelwijze van deszelfs-daigen
belijders , voornamelijk gedurende de drie eerl}e eeuwen.
De vervolgingen deden dit allerduidelijkst uitkomen. De
volgende eeuwen doen dit minder opmerken. Doch zelfs
in die tijden van uitwendige pracht bij den eerdienst, van
trotschheid bij de geestelijken , van heerscbzucht der
Ronmfche Pausfen , van onderlinge twisten en van alles
bedreigende duisternis ontbrak het niet aan mannen , die
in onderfcheidene opzigten den Cliristelijken naam vereerden. Het wezenlijke was dus eigenlijk meer bedekt
dan vernietigd. Ja zelfs na den val van het Romeinfehe
Rijk namen de Barbaren , door die fchitterende form hier
uitgelokt , het Christendom aan , hetwelk hen be--toe
fciiaafde, van moord en roof tot akkerbouw en koophandel opleidde ; zoodat liet wezenlijke des Christendoms
ook hierin duidelijk blijft op te merken. Bij de dik
duisternis der Middeleeuwen bezat het Christendom-ke
/.1jne heldere lichten in ALCUIN, JO. ERIGENA,
GLRBERT, ABAELAED, PETRARCIíA, anderen.
Vooral in het Oosten bleef bij meerdere eenvoudigheid
het wezenlijke des Christendoms zigtbaar. Doch, hoe
groot de duisternis ooit geweest is , het wezenlijke Christendom bleef ook hierin aan de Zon gelijk, door wolken
en nevels bedekt , maar om na liet wegdrijven dier ncvclen met des te grooteren luister te fchijnen. In Europa
gin, het licht fpoedig en helder op , eerst na de yerovering van Konflantinopel door de Turken, vervolgei^s
door de Kruistogten , door de uitvinding der Iloekdrukkunst , en eindelijk door de Hervorming. Misbruik der
Wiisgeerte , aanvallen van Deïsten , de Uogingen der Naturalisten , en do nog niet geiindigde llrijd met onder fi 1ieidene wijsgeerige Scholen doen, in plaats van nadeel,
X x 2
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groot voordeel, door juiste aanwijzing van hetgeen wezen
en blootelijk form is. De Gcfchie enis alzoo raadplegen
welke de overwinning verhaalt van liet wezenlijke-de,
Christendom op eiken tegenftand, hopren wij deze zekere
voorfpelling : dat wezenlijke Christendom zal niet te
gronde gaan ; want hetgeen hetzelve heeft verrigt bij zoo
veel tegen(Iand en duisternis _ zal nog gemakkelijker gehandhaafd worden bij rare verlichting en den bloei van
allerlei wetenfchappen , met welke liet wezenlijke Christendom innig is verbonden.
Omtrent deze Redevoering verwijzen wij verder naar de
Godgeleerde Bijdragen, IIde D. bl. 884-896. Het voor
ook in de keurigheid der taal , van welke zich-treflijkz
R o o Ij E N s bedient , bij de naauwkeurige bearbeiding
zijns gewigtigen onderwerps. Doch falen hiervan bij te
brengen , flrookt minder met den aanleg van dit Tijd
Spoedig frelle ons de waardige man in Raat , om-fchrit.
eenig ander werk van zijne hand aan te kondigen.
Hier volge aanftonds
WESSELI ALBERTI VAN HENGEL, Oratio de
Grammatica Litterarum Sacrarum interpretatione, habita d. XXII Septembris anni 1327, quuni in Acadeinia Lugduno-Batava ordinariam Theologiae Profesfionem publice fusciperet. Forma 4ta. Pagg. 22.
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e waarlijk hooggeleerde VA N H E N G E L , door vele
en uitmuntende werken genoeg bekend , behandelt een
onderwerp , niet minder gewigtig, dan voor onzen tijd
gefchikt. Bij al de hoogdravende namen, onder welke
allerlei uitlegkundige onzin, vooral in Duitschland, werd
uitgekraamd , wijst v A N H E N G E L op de grammatikale uitlegging der H. Schrift, en fpreekt over dezelve zoo, dat het zijne School aan cie kweekelingen der
Akademie zeer voldoende aanprijst.
Ook van deze Redevoering zullen wij het beloop onzen Lezeren opgeven. De gratnmatikale uitlegging des
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Bijbels wordt eerst voorgefteld in aard en omvang, en
vervolgens als nuttig en vermakelijk aangeprezen.
Den verfchuldigden lof gevende aan onderfcheidene oudere Bijbeluitleggers , bijzonder aan H. 11 E G R 0 0 T ,
onder de nieuweren erkent v A i: H E N G E L nergens het
volmaakte beeld eens Uitleggers gevonden te hebben.
Wat dus grammatikale uitlegging des Bijbels is , moet bij
de flukken zelve hoofdzakelijk aangewezen worden. De
grammatikale uitlegging eens Schrijvers is de zoddanige,
bij welke men dien Schrijver noch meer noch minder
doet zeggen , dan zijne woorden, taalkundig verklaard ,
toelaten. Dit is even zeer op het Oude als op het
Nieuwe Verbond toeppasfelijk. De taal des Nieuwen Verbonds , ten opzigte van welke zich 1 U c U s T 1 N U S ongunflig uitlaat , verandert hierin niets. Men beginne met
verklaring der woorden in beteekenis en zin , raadplege
vervolgens het verband , fpore na het doel des gefelirifts,
vergelijke onderling gelijkluidende plaatfen , zoeke den
bijzonderen fIjl des Schrijvers te kennen , en bepale niet
zoo zeer wat cie woorden kunnen , maar veelmeer wat
zij moeten te kennen geven.
Behalve dit algem.eene voor iedere grammatikale fchriftuitlegging , moet men bij die des Bijbels in het bijzonder
nog in het oog houden , dat onderfchcidene mannen ,
gedurende eene lange volgreeks van jaren , dit Boek heb
vervaardigd ; dat zij niet om kunst of vernuft ten-ben
toon te fpreiden zich hiertoe hebben gezet, maar om bij
tijdgenoot en nakomeling het fchoone en goede te bevorderen. God fpreekt meestal in den Bijbel, geene wijsgeerte. De taal des Bijbels is eenvoudig, bevattelijk,
verfcaanbaar voor alle tijden. Op de eene plaats is alles
duidelijk , op de andere veel duister en minder bepaald.
Tot dit laatfte geeft aanleiding de genmoedsbeweging der
Schrijvers , als ook de levendige fchildering van meestal
toekomende dingen.
Hetgeen de Bijbel bevat • is blijvende waarheid , niet
zoo veranderlijk als de meeningen bij Grieken en Romeinen. Daarin is wei veel tijdelijks en plaatfelijks ;
maar het meeste geldtaltijd en overal. Dit reet de Bij-
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beluiticgging zorgvuldig onderfcheiden. Hierom kan in
met s r ML r r. haar noemen Interpretatie granamaticohistorica , indien maar die naam niet tot misbruik aan
geeft. Hieruit volgt nu van zelve, hoeveel deel-leidng
wijsgeerte aan die Schriftverklaring nemen mag. Hetgeen wijsgeeren als eigen gevoelen voorflaan , dringt de
grammatikale Schriftuitlegger den Bijbel niet op, noch
verwringt ook deszelfs meening naar Conciliën o1 Synoden. Trente
11zrgsburg, Dordrecht gelden bij hem
Ilechts als getuigen, nimmer als wetgevers. Onbekomnierd of het volk hem prijst of laakt, fchikt hij zich niet
naar menfchen, naar houdt zich fliptelijk en opregt aan
hetgeen de H. Schrijvers vermelden, zonder van hen cn
haarlbrcedte te willen af vijken.
Zulk cane Bijbelverklaring heeft hare moeijelijkheden.
De eerfle denkbeelden , in de jeugd bijgehragt , de nmceningen van Leermeesters , goedfchiks overgenomen, vermenging van woorden en beteekenisfen, gezag der oudheid, eerbied jegens het voorgefacht, bewondering van
den eenen of anderen tijdgenoot, vrees voor verlies van
Genen gevestigden naam, roemzucht, geneigdheid om zich
naar den geest des tijds te fchikken, — dit alles en nog
neer veroorzaakt den Bijbeluitlegger groote moeijelijkheden.
Na het gelukkig te boven komen van al deze moeijelij kheden wachten op hem weder andere. .De gewone
tekst des Bijbels is niet overal even zuiver en van ingefopene fouten vrij. Ter zuivering van dien tekst behoort alle vlijt en naauwkeurigheid aangewend te worden. Dan eerst komen de pligten der Bijbelverklaring
zelve. Gezond en helder verfland, fijnheid van oordeel,
aanhoudende arbeid en oefening zijn vollirekt onmisbaar,
om alle zwarigheden te overwinnen. Daarenboven moet
men onderfcheidene talen kennen, om de juiste denk
cie woorden te vinden. Voorts wordt vol -beldni
dagelijks lezen des Bijbels, naauw--ftrekgëisch
lettende aandacht op gedachten en geheel den menfcl:elijken geest , om versband en z..mcn'.mng in de woorden
,
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te vinden en aan het licht te brengen. Dit alles is everwel nog niets , bij gebrek aan veelvuldige en veelzijdige
wetenschap , wanneer men onderfcheidene plaatfen ver
-gelijkn,ofchdars-entijkudgo
derwerpen behandelen moet. Aan zichzelven en zijne
onbedrevenheid overgelaten , zit de Bijbeluitlegger , even
als de voetganger in liet (lijk , overal vast. Eindelijk
blijft dit nog bezwaarlijk , dat men de gefchiktfle woorden vindt , om de meening des Bijbels duidelijk en vol
uit te drukken.
-ledig
Doch tegen deze moeijelijkheden weegt rijkelijk op het
Faut en vermaak, aan de grammatikale uitlegging des Bij
-belsonafchidjk
verbonden.
Men behandelt de voortreffelijkfle van alle boeken,
die den mensch den weg, om wèl en gelukkig te leven
op Goddelijk gezag aanwijzen. De ruwfle volken zijn
door den Bijbel befchaafd, nuttige kennis en wetenfchap
geboren en gekweekt. Maar ook Geleerden trekken uit
het behandelen des Bijbels nut. Groote namen zijn hiervoor borg; SCALIGER, CASAUBONUS, SALMASIUS, TIB. HEMSTERHUIS. Er blijft nog veel
te verrigten over. Het voorgellacht heeft niet alles af
waren voldoende redenen , die hen hiertoe on--gedan.Er
gefchikt maakten. In her voorbijgaan wijst v A N HE NG E L hen te regt , die hier de Allegorifche SchriftVerkiaring bijzonder in befcherming zouden willen nemen.
Ook uit de Gefchiedenis blijkt het groote nut der
grammatikale Bijbelverklaring. Het verzuimen dier Bij
gevolge bijgeloof, fpitsvindige-beluitgnhad
behandeling van nietigheden, en de onbepaaldile heer=
fchappij van éénen mensch over ontelbare (laven. De
Hervorming heeft, ook door grammatikale uitlegging des
Bijbels, hieraan paal en perk gefield. Nu en altijd blijft
dan ook deze Bijbeluitlegging het beste en nicest treffende
wapen, om allerlei vijanden van licht te verftrooijen en
te onder te brengen.
Doch boven dit nut , hetwelk die Bijbeluitlegging aan
zij uitnemend genoegen en velerlei ver--brengt,vichaf
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maak. Dit brengt alleen de grammatikale uitlegging te
weeg. De -leflhetirche verklaring, door velen zoo hoog
opgevijzeld, en zonder de grammatikale noch nuttig noch
grondig, wordt op den regten prijs gefcaat , en , in
verband met de grammatikale uitlegging, als aangenaam
en nuttig tevens voorgetleld. Daarop volgt bewijs uit
de Gefchiedenis , hoe aangenaam en vermakelijk het is ,
zelfs bij de grootlle rampen en in den kerker , zich met
grammatikale uitlegging des Bijbels bezig te houden.
Met beroep Op CHRYSOSTOr^IUS, LUTFIER, DE

e, R o o •r , wijst VA N n i N GE L ook dit nadrukkelijk
aan. Dan , daar in dc Godgeleerde Bijdragen , I1Ide D.
bi. 5o4 volg. , 's mans voortreffelijke taal in het oor
wordt medegedeeld , kunnen wij hier gerus--fpronkelij
telijk de pen nederleggen.
Wij voegen hierbij niets , dan deze opmerking. Hoe
ook de duisternis woelt tegen het licht , en de achting voor
Nederlandfche Hoogleeraren zoekt te beknibbelen, wij
danken Gods voorzienigheid, dat Hij, ook in VA N
HENGEL en ROOIJENS, zulke uitmuntende Leermeesters heeft gefchonken aan Neérlands jongelingfcllap,
welke tot de H. bediening wordt opgeleid. Want, al
leert de aankomende Bijbeluitlegger door hun onderwijs
veel als leer-vorm kennen , wat te voren als leer,/ituk hardnekkig werd voorgeflaan, als hij tot zulk eenen grammatikalen Bijbelverklaarder gevormd wordt, als v A N
HENGEL heeft gefchetst , zal het wezenlijke des Chris, telkens
ij It
tendoms, naar de teekening van ROOIJENS
meer uitkomen , en voor ondergang telkens minder doen
vreezen. Faxit Deus!
,

Zestal Leérredenen , door K. VA N R IN TE L N, Predikant te Osfendrecht. Te Rotterdam , bij de Wed.
J. Allart. 1823. In gr. S vo. X en 143 bl. f I - 4o.

H

iermede ontvangt het godsdienflig Publiek zes goede
L eeredenen , maar zoo als er in ons Nederland bij hou
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derden worden gedaan zonder gedrukt te worden. Wij
keuren de uitgaaf van dergelijke Leerredenen niet af, mits
niet ieder Prediker zijn kanfélwerk aan de pers overlevere. Er verfchijnen er reeds zoo vele, dat de Godgeleerde Bijdragen , in welke men uitvoerige aankondiging
ook van Leerredenen verwacht , op beknoptheid in dezen zich moeten toeleggen. Er is gcene reden, om van
wege de voortreffelijkheiLl deze !<ukken breedvoerig aan
te kondigen. Dit weinige zal dus moeten voldoen. De
onderwerpen zijn : I. Des men! hen vare wijsheid en
verjiand, b ij het nadenken over Gods eregen met den
flerveling. Jo B XXVIII.: 20-28. II. Gods heer
ijkheid in de fchep?oing, opgeluisterd door zone goed-l
omtrent den mensch. PSALM VIII. 1II. De gulden-heild
eeuw van het IMMesfiasr k. JE z. XI: 6-9. IV. De
biijdfchap in den hemel over de bevordering -van
het zedelijk goede op aarde. L u K. XV: 7a. V. De
-vriend/chap van Jezus, verbonden aan het eerbiedigen
zijner geboden. J o. XV: i4. VI. let Christendom
eene heerlijke proef van Goddelijke kracht en wijsheid,
fchoon ook een voorwerp van verachting en be/potting.
I COR. I: 23, 24. Deze gelukkig gekozene onderwerpen worden natuurlijk en tamelijk goed behandeld. Als proef, hoe men thans zelfs op het kleinfie
dorpje predikt, mag ook dit zestal gelden. Als Dorps leerredenen beoordeeld, die, wat de hoofdzaak aangaat,
met alle Stadsleerredenen volkomene gelijkheid moeten
bezitten , moesten zij niet behelzen , als bewijs voor
het naderen der gulden eeuw van het Mesfiasrijk, het
volgende gezegde, b]. 70, 71 : „ Een heilig verbond,
„ door vele Mogendheden van ons werelddeel gefloten ,
„ fchijnt" (waarom niet: fcheen?) „ de Christelijke
„ beginfelen tot de grondflagen hunner regeringsplannen
„ en ontwerpen te leggen , en de vernietiging van den
„ krijg in ons werelddeel ten doel te fellen." Een
ALEXANDER, door VON KRUDENER en EMP A Y T AZ opgewonden, vormde, uit dankbaarheid over
de overwinning op N A P O L E O N, met geestdrift dit
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plan. Schriftelijk zich te verbinden tot het volgen
van Christelijke beginfels , is van weinige beteekenis
en fobere verwachting. De uitkomst heeft, helaas
bewezen, dat zeggen en doen niet hetzelfde is. Geen
í?aatkundig problerna wordt , door toeftemming van
den tegenwoordigen Minister v A N T E T S V A N GO UD R I A A N, axioma. IIet H. verbond zal niemand,
der zake kundig, voor zijne dorpgenooten, en voor
elke gemeente, als onbedriegelijk bewijs voor zulk Bene
heerlijke verwachting aanvoeren. De verloopene jaren
en het gebeurde in Spanje , Portugal , Griekenland,
elders, hebben dit H. verbond merkelijk in de fchaduw
geplaatst. Staatkunde is niet altijd Christendom. Ten
opzigte van het laatíte hebben wij Predikers alleen roeping en verpligting. Tantum.

Theede Viertal Leerredenen , door A. R AD IJ s y Predikant te Doesborg. /Ineen ten voordeele van ongelukkige Kinderen. Te 's Ilertogenboseh, bij H. Palier en Zoon. 18a8. In gr. 8vo. XIh en I44 bl.
f I- 50.

V óór eenige jaren had de ]Ceres. RAD IJ s een viertal
Leerredenen in druk gegeven , ten behoeve van vier kinderen, die niet éénen penning bezaten, en daarenboven
naar ligchaam en geest jammerlijk waren verwaarloosd.
Met •not Christelijk doel, om deze ongelukkigen tan een
dreigend verderf te ontrukken en tot waarachtig geluk op
te leiden, gaf hij toen die Leerredenen uit, die niet
enkel wegens hot doel zulk een' bijval vonden, dat binnen weinige weten een herdruk gevorderd werd. Iioe
aanmoedigend dit ook moge geweest zijn voor den regtfci,apen than en diens waardige echtgenoote , waar zoo
veel verwaarloosd was, moest veel worden gedaan , ook
bij onderf'ceuning van elders nieuwe hulpbtonnen woeden
opgezocht , en zie daar dan wederom een viertal Leerredenen, voor dezelfde onge!ukkigen aangeboden.
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Met deze kinderen is men reeds veel gevorderd, federt
Iet tijdflip , dat r. A D ij s zich derzelver lot heeft aan
getrokken. Zij zijn allen op eene wijze geplaatst, die
de beste verwachting voor de toekomst geeft. Zij ver
zulk eene leiding en genieten zulk een onder--krijgen
wijs , dat zij, bij eigene infpanning , eenmaal aan hunne
heilemming kunnen beantwoorden. Hoe veel tlof, om
met It AD IJS mede te werken, in de hand van God, als
hulpmiddel ter behoudenis dezer ongelukkigen! Het
vroeger verwaarloosde moge dan wel nimmer geheel herlucid kunnen worden, dat alle moeite niet verloren zal
zijn , is voor R AD IJ S Bene troostrijke hoop , en voor
ons godsdienflig Publiek aanmoediging en fpoorflag, om
zich deze Leerredenen aan te fchaffen.
Voornamelijk om die ongelukkige kinderen, hebben wij
van het edel doel, bij de uitgaaf dezer Leerredenen, uit
gewag genaakt, opdat ook onze late aankondi--voerig
ging nog iets mogt bijdragen tot vermeerdering der zoo
noodige penningen.
Doch ook van eene andere zijde prijzen zich deze
Leerredenen aan. Het doel der uitgaaf verbiedt ons ,
dezelve nader te leeren kennen. Zie hier dé onderwerpen: I. i TRESS. II: i;. Het geloof aan het Goddelijk gezag des Christendons verdedigd, en de hooge
waarde van dit geloof aangetoond. II. jo B III : 20.
Rampen en tegenfpoeden zin niet Jzrjdig met Gods
wisheid en liefde, worden integendeel door dezelve ge
i P E T R. I: 17 -2 i . Rene ontwikkeling-vorde.I
van den heilzamen invloed, welken het Christendom uit
een naauivgezet, deugdzaam en heilig leven.-oefntp
IV. GEN. XVIII: 19a. Over onze verpligting, om onze
kinderen vroeg godsdienfig op te voeden. Alleen zeg
wij nog, dat deze belangrijke onderwerpen zóó wor--gen
den behandeld , dat wij , ook zonder het edele doel der
uitgave in aanmerking te nemen, dezelve ruimfchoots
mogen aanprijzen.
En nu, Christenen in Nederland! koopt , al zoudt
gij dit anders niet doen , deze Leerredenen ; want , be-

656 A. RADIJS, TWEEDE VIERTAL LEERREDENEN.
halve dat gij uw geld niet weggeeft, zonder daarvoor
degelijke waar te ontvangen, zijt gij te gelijk medewerkers van regt Christelijke liefde. Het is zaad in den akker gef'rooid , dat eenmaal een' rijken oogst belooft.

Organon der Geneeskunde. Door S A nI rJ E L II A H N E
1r A N N. Naar de derde verbeterde Uitgave. Te 1nafterdam , bij Gebroeders Diederichs. i327. In gr.
8vo LI en 318 Bl. f s - go.
-

N

adat S AM U EL H A H N E MAN N, begeerig de werking van den koortsbast te leeren kennen, door proefneming op ziclizelven ontdekt had , dat dit veelvermogend
geneesmiddel bij een' gezonden dezelfde kenteekenen of
verfchijnfelen opwekt, als in de afgaande koortfen zich
voordoen , vervolgde hij deze proefneming , en bepaalde
den grondregel fimilia fimilibuus curantur, waarop zijne
leer is opgetrokken. Deze leer ontvouwde hij in boven
Organon , waarvan wij thans eene Nederduitfche-gemld
vertaling voor ons hebben naar de laatfle of derde uitgave. Hoofdzakelijk komt zij hierop neder: kies, om
zacht, fpoedig , onfeilbaar en duurzaam te genezen , in
elk ziektegeval eene artfenij, welke uit zichzelve (d. i. in
het gezonde ligchaam) eene gelijkvormige ongefteldheid
kan te weeg brengen. Hiertoe wordt vereischt : kennis
der ziekten , uit hare teekenen of fymptonata kennis
der middelen , in Raat gelijke teekenen voort te brengen ;
en eindelijk , kennis van de gefchikte aanwending dier
middelen.
Om de teekenen te weten , behoort de Arts ze naauwkcurig op het papier te (ellen en dat wel , zoo veel
mogelijk , uit den mond des lijders zelven.
Het tweede hoofdvereischte , de kennis der middelen ,
vordert van hem kennis van derzelver eigenaardige werking op het gezonde ligchaam , waartoe hij den weg van
proefneming moet infiaan. Op dien weg is de Richter
der leere zelf zijne volgelingen voorgegaan , met dat ge:

;
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volg, zoo men zegt , dat hij er ziek van geworden en
op eene niet hoort opathifche wijze geneze.: is (welk ver
ons echter niet overtuigend gebleken is waar te zijn).-hal
Zijne jongeren zijn hein op dien weg gevolgd , met zulk
eerie gelukkige uitkomst , dat , gelijk hij zelf zich uit
dit gedeelte tot eerie groote volkomenheid gena--drukt,
derd is , en , wanneer het die bereikt zal hebben , de
Geneeskunde in zekerheid niet zal behoeven achter te
laan bij de Mathefis.
Ten derde wordt eene gefchikte aanwending vereischt ,
om gelukkig in de homoopathifche kunst te slagen. Het
vermogen van het middel, om gelijke verfchijnfelen voort
te brengen aan die , welke de lijder vertoont , bepaalt de
keus , en nu wordt het aldus gekozene in eene zeer geringe
gifte toegediend, dewijl niet alleen liet get'L el gevoeliger
is voor artfenijen dan voor andere invloeden , maar daar
gevoeligheid nog verhoogd is do)r de aan -enbovdi
ziekte , en eene geringe dolls toereikt , om eene-wezig
artfenijziekte , welke de andere in kracht overtreft, voort
te brengen.
Dit leerftelfel , tot welks meer uitvoerige kennis wij
den lezer tot dit boek, liet hoofdwerk voor de Homóopathie , verwijzen , wordt door den uitvinder op de volgende wijze betoogd. Zoo wel de innerlijke natuur der ziekten, als de werkingswijze der geneesmiddelen, is voor
ons verborgen ; alwat wij daaromtrent kunnen weten ,
bepaalt zich tot het uiterlijk zinnelijke. Daarom houde
men zich aan de verfchijnfelen der ziekten , zonder derzelver verborgene oorzaken te willen navorfchen. En wat
aangaat de geneesmiddelen, men heeft wel gepoogd, ze
uit natuur- of fcheikundige eigenfchappen op te fporen;
dan de geringe uitílag van zoodanige onderneming leert
er het verkeerde van. De Geneesheeren van vroegere dagen hebben fleeds óf empirisch geneesmiddelen gebruikt,
6f den regel opgevolgd : contraria contrariis curantur.
De eerften hebben de ziekte gewoonlijk verergerd ,zoo zij
niet toevallig homoöpathisch te werk gingen; de laatíl:en
deden palliative kuren , die de ziekte Hechts voor een' tijd
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onderdrukten. Velen hebben buiten hun weten meermalen
naar de Homeopathie genezen ; foinmigen hebben van
dezelve Benig vermoeden gehad, zoo als de Chirurgijn
S T A H en de beroemde H A L L E r. , waarvan plaatfen
in hunne fchriften ten bewijze vertlrekken. Zelfs de Natuur geneest alleen homeopathisch ; maar, daar zij dit
niet dan door weinige ziekten vermag , zijn door deze
armoede aan hulpmiddelen hare pogingen uiterst afniattend en haar vermogen zeer beperkt. De Kunst moet hier
dus hulp verfchaffen, en bij den zoo rijken voorrazd
van geneesmiddelen ontbreekt het haar zelden aan ziek
haar vermogen de vroeger-temakndg,ior
beflaan hebbende ziekte kunnen overwinnen en uit hare
plaats verdrijven. Zoodanige hulpmiddelen moeten, zoo
veel zulks gefchieden kan, naar ieder individueel geval
berekend zijn. Want die algemeene ziekten, welke de
Pathologie fchept, bedaan niet. Daarom moeten bij elken lijder de ziekteverfchijnfelen zoo naauwkeurig opgeteekend worden, en naar aanleiding van dezelve eene afzonderlijke artfenij worden uitgekozen.
Daar deze leer zoo geheel tegen de gewone begrippen
aandruischt , was het natuurlijk , dat zij overal , waar zij
zich verbreidde, veel tegenkanting vond.. Intusfchen bevat zij enkele nuttige wenken , en , offchoon in haar geheel minder aannemelijk , kan zij in fommige gevallen aan
verdienen. Het is met dezelve gelijk niet alle-prijzng
ftelfels gelegen : het zijn overdrevene waarheden, te algemeen toegepast.
Als H A H N F, MA N N het beginfel vestflelt : familia
finnailibus curantur, dan ontbreekt het hem niet aan voor
om hetzelve te {laven ; maar als hij dat zelfde-beldn,
beginfel als algemeen geldend voordraagt, dan ziet hij
zich gedrongen , de Natuur geweld aan te doen , om haar
in zijn í}elfel op te fluiten. Men leze met een onbevooroordceld gemoed de inleiding , en men zal ons dit toeflemmen. Zoo wordt de voorbehóedende kracht der koepok tegen de kinderziekte zeer fchrandex tot bewijs bi gebragt ; maar wat zal men zeggen van alle olie ge.iwoii-
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gene verklaringen der geneeskrachten, die men hier in
menigte aantreft? Dc tabak geeft duizeling ,misfelijkheid,
benaauwdheid , en geneest ze; de anijsolie verzacht de
buikpijnen door purgatiën verwekt , want zij is vermogend kolijk te veroorzaken. De jalappe veroorzaakt eere
groote onrustigheid en woelen in Lien flaap , en daaruit
laat zich gemakkelijk begrijpen het nut , dat zij aan kleine kinderen toebrengt , welke niet buikpijnen , rusteloo,-heid en aanhoudend fchreeuwen gekweld zijn. Tot welk
een misbruik en charlatannerie zoodanige leer vervoeren
kan , zal elk deskundige en onbevooroordeelde lezer niet
ons gereedelijk hefgiffen. Wanneer u A x N E M A N N alleen de zigtbare kenteekenen der ziekten wil opgemerkt
hebben , en alle uitvorfching van den aard derzelven afkeurt, dan verbant hij uit de Geneeskunst alle wijsgecrig onderzoek, en geeft haar prijs aan het groflie empirismus. Wanneer hij eindelijk de giften der geneesmiddelen zoo klein maakt , dat ze geene noemenswaardige uit
kunnen uitoefenen , dan neemt hij-werkingophtl
den Arts dc gefchikte wapenen uit de hand , en beveelt
hem , den lijder aan zijn lot over te laten.
Het verdient opmerking , dat bijna terzelfder tijd ,
dat H A H N E ai A N iv den triomf zijner leer vermeldt ,
B R 0 U S S A 1 S zich de overwinning en heerlchappij toeëigent. Wien moet lien gelooven
Wat de vertaling betreft , deze is , ver van los en ongedwongen, veeleer eene doorgaans woordelijke overzet
waarin de aard onzer taal niet zelden is voorbij -ting,
Veel , echter , moet op rekening van den min-gezin.
aangenamen fchrijftrant des Autheurs gebragt worden ,
die daarenboven nog verkozen heeft , den flijl door noten
zonder einde af te breken en de lectuur vermoeijend te
maken. Zulk eene manier van fchrijven met noten is een
misbruik , zeker , vroeger dan van onzen tijd ; maar het
is thans echter niet minder algemeen dan in vorige"dagen , en zelden zal men Schrijvers aantreffen , die zich
daarvan geheel wisten vrij te houden. Men heeft thans
redevoeringen, verhandelingen , verzen , en wat niet
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al, wet aanteekeningen. Welhaast zal men geen' brief
kunnen fchrijven zonder noten. Ondertusfchen pleiten die
lange noten en tusfehenzinnen weinig voor den goeden
f}ijl van den Schrijver, noch voor zijne bekwaamheid,
om zijne gedachten , in eene behoorlijke orde , geregeld
te fchikken en voor te dragen.
Mogt de Vertaler, door een goed debiet aangemoedigd,
befluiten , ook de overige fchriften van H A H NE MAN N
in een Nederduitsch gewaad te fleken , dan hopen wij,
dat het minder nair Hoogduitfche fnede wezen zal.

Tafereel van het heel -Al, of bevattelijke en onderhoudende Be/chouwing van het Uitfpanfel en van den
Aardbol. Uit de beste bronnen en volgens de jongfle
bntdekkingen zamenge/leld dcor J. G. S O M ME R,
Htogleeraar te Praag. Ijle Deel: liet Wereldjielfel
in het algemeen. Met Platen. Uit het Hoogduitsch
vr ij vertaald. Te Amferdam , bij Gebroeders Diederichs 1829. In gr. 8vo. XIV en 543 bl. f 4 - 70.

IT!etgeen van denzelfden Schrijver in onze taal reeds

overgebragt is , zal , vertrouwen wij , de aandacht van het
publiek zich ook met belangltelling op dit werk doen
vestigen. Het beflaat in cent befchouwing van den gan1chen omvang der phyfteke wereld, en dit eerfle deel bevat dan de befchr jving van het Wereld/lef/el in het algemeen , en die der Aarde, a15 een bijzonder hemelligchaam of beflanddeel van het Zoszneflelfel. De lezer vindt
dus hier, hetgeen neen gewoonlijk Astronomie en wis
noemt. Zeer doelmatig begint de-kundigeGoraphc
Schrijver met zich te plaatfen op liet ftandpunt van den
onkundigen , doch opnmerkzamen waarnemer , „voor wiens
„ bloote oog zich de Aarde vertoog als eene ronde on„ bewegelijkc fchijf en de Hemel daar boven als een blaauw
„ gewelf , dat door de zon bij dag doorloopen , en des
„ nachts door ontallijke glinílerende lichten veríierd wordt."
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Hij geeft de verfchillende gevoelens op der Ouden , om
de inrigting van het Wereldjlelfel en de gedaante-tren
der !arde, en komt zoo tot de meer naautivkeurige
voortellingen van lazeren tad; Relt de Aarde voor in
derzelver gedaante en wiskundige verdeeling , Polen ,
Evenaar, Parallelkringen, Keerkringen, Poolkringen
enz. Vervolgens wordt er gehandeld over de beweging
der Aarde en de flelfels van P T 0 L E 1\I E U S, van c oP E R N I c U s en van T v c 1I o- Ii R A IH É; waarbij het
ons echter verwondert , dat van den met regt beroemden
GA L I L A E I geen gewag wordt gemaakt. Daarna wordt
ons Zonnef'relfel in het algemeen nader befchouwd, en
gehandeld over de toepasfing van deszelfs veranderingen
tot berekening van den Kalender en over de Eclipfen.
De hemelfche ' ligchamen , de Zon , Maan en Planeten
worden , wat betreft derzelver waargenomene eigenfchappen , gedaante en beweging, befchouwd. Ook over de
Kometen wordt breedvoerig gehandeld , en eindelijk nog
eene befchrijving gegeven der vaste Sterren, gehandeld
over derzelver verdeeling. in flerrenbeelden , over de dubbele, drie- en meervoudige geIicrnten, den Melkweg en
de Nevelvlekken , en de geheele befchouwing bepoten
niet een overzigt van al het behandelde. Wegens de uitgebreidheid der opgave van den Inhoud, welke in het
werk zelf vijf bladzijden be(laat, hebben wij flechts hoofdzakelijk opgegeven, hetgeen hier in 55 Afdeelingen behandeld wordt. Over het algemeen vonden wij de zaken
op zulk eene wijze bewerkt , als meest gefchikt is , om
liet doel te bereiken , hetwelk de Schrijver zich heeft
voorgefteld , en verwonderden ons inderdaad over liet onderhoudende der voorflelling , over het oordeelkundige
der keuze van die deelen der Iferrekunde , welke voor eene
populaire befchrijving gefchikt zijn. Eenigzins bevreemde het ons echter , dat wij onder de afdeelingen er geene
vonden, welke de grootheid der wereld ten onderwerp
heeft; daar toch deze tot die deelen der wetenfchap behoort, op welke vooral toepasfelijk is, hetgeen de Schrijver zegt van het voorwerp van zijn Taffreel , dat het op
BOEIKIIESCII. I829, NO. 15.
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zich zelve zoo_ verheven is, dat het geene verfierde taal
behoeft, om bewondering en onuitfprekelijke verbazing
te weeg te brengen. Er wordt wel in de Softe Afdeeling
gehandeld over de af/landen en grootte der vaste jlerren;
maar deze behandeling had , als populaire wereldbefchrijving, zeer verrijkt en verfraaid kunnen worden door hetgeen , behalve in de door den Schrijver genoemde bronnen, gevonden wordt o. a. bij VI L L A U D4 E , Philothée,
oder die er/len Lehren der Religion, i Theil , 6, 7 and
8/les Gefpriich , die Welt im groszen. Daar de Vertaler
zich niet flaafs aan het oorfpronkelijke gehouden , maar
vrij vertaald heeft , had hij gebruik kunnen maken van
de meesterlijke behandeling van dit onderwerp door onzen
R E GE N B O G E N , in de 57f1:e paragraaph van zijne Christelijke Godgeleerdheid naar de behoefte van dezen t jd.
Wij maken deze aanmerking meer , om te toonen , dat wij
het werk met opmerkzaamheid gelezen hebben, dan om
den lof terug te nemen, dien wij reeds aan hetzelve gegeven hebben. Zeer onderhoudend is inzonderheid hetgeen wij hier vinden over de Maan , vooral de 19de Afdeeling: Gis/ingen over het be/Than van redelijke bewoners der Maan, enz. De ontdekkingen van den Hoog
OR U 1 T H til Z E N te Munchen bragten ons in
-lera
verbazing. Deze geleerde toch heeft in de Maan „ re„ gelmatig aangelegde wegen " ontdekt, „die alleen door
„ verf'Landige bewoners kunnen voortgebragt zijn." ja zelfs
op den 12 Julij en den 23 Octob. 1822 heeft hij inde Maan
eene /lad ontdekt , welker afbeelding ons hier dan ook op
plaat IX, afbeelding 53, medegedeeld wordt. G a. U 1 TH u I z E N meent, dat de regelmatige aanleg van deze
[tad ontllaan is door de noodzakelijkheid van een prikt
toezigt van politie. Aan de oostzijde ligt de oude jlad.
De vijf westelijke muren maken de nieuwe /lad uit. Aan
de noordoostzijde ligt een tern pél , aan den dienst der fierren gewijd. Aan de zuidzijde , die door den ringmuur
der ftad ingeloten is, ligt een lusthof of tuin, ongeveer
gelijk de Amfterdamfche Plantaadje of het Brusfelfche
Park , doch grooter. S o nr in E R vreest nu wel , dat bij
dezen waarnemer „ zijne verbeeldingskracht en zijne zucht
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„ tot ontdekkingen zijn gezigt begoocheld kan hebben."
Dit is zeer wel mogelijk ; want G R U I T II U I Z E N bemerkte , „ toen hij de eerfte maal dit ganfche bouwwerk
„ befchouwde , allerlei gedaanten , die van boven de ge„ daante van koepels hadden , doch kort daarna niet meer
„ gezien werden. Het waren denkelijk rookwolken ge„ weest." Met zijne fad in de Maan kan het ook nog
wel eens zoo gaan. Evenwel , wij vermaakten ons toch
met de lezing.

Sc non d nero, almeno d ben trovato.
Maar wij willen het werk niet belagchelijk maken.
S 0 M a E R geeft deze waarneming, die waarlijk in Duitschland nog al veel geloof vindt , voor hetgeen zij is , denkelijk tot Bene vermakelijke afwisfeling van zijne doorgaans hoogern(lige behandeling eens hoogerniligen onder
-werps.
Wat nu het doel van het ganfche werk betreft , om
Gene populaire befchrijving te geven van het Heel - Al ,
zoo behoort het tegenwoordig gewis tot eerre befchaafde
opvoeding , dat men van de toegepaste wiskundige wetenfchappen die algemeene begrippen bekome , welke van
dagelijkfche toepasfing zijn, en vooral den letterkundige,
den dichter en oudheidkundige hoogst nuttig kunnen
zijn. Het oogmerk van den Schrijver draagt daarom in
allen deele onze goedkeuring weg; en wij gelooven, dat
door dit werk in eene behoefte voor den befchaafden lezer wordt voorzien. Wij onttrekken door deze uitfpraak
niets van den aan onze vaderlandfche geleerden verfchuldigden lof. Maar het veelomvattende van het plan van
dit werk , de gebruikmaking van de nieuwfile ontdekkingen , en het onderhoudende der voorflelling maken hetzelve éénig in deszelfs foort. Het kan dienen, om, behoudens de meer grondige beoefening van eenig bijzonder
deel der hier behandelde wetenfchap, als lievelingsftudie
van den genen , die daartoe talent en gelegenheid heeft ,
van het geheel dat algemeen en helder overzigt te verkrijgen, hetwelk voor ieder en in iederen (tand tot genoegen
en fieraad kan vertlrekken. De eigenlijk gezegde flerreYy 2
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kundige, die bij eigene waarneming de gedurige achtgeving voegt op de vorderingen en ontdekkingen van anderen, moge in dit werk niets nieuws vinden , ja hetzelve
oppervlakkig noemen; dit neemt niet weg, dat, wanneer
wij het doel van den Schrijver voor oogen houden , om
een werk te leveren, hetwelk, zonder llreng weten
te vereifchen , verftaanbaar zou zijn-fchapelijktudën
voor eiken befcllaafden, mensen , wij het als een model
kunnen aanbevelen tot zulk eene behandeling, als gefchikt is, om nuttige kundigheden aangaande deze wetenfchap te verfpreiden bij de zoodanigen, die van dezelve hunne hoofdiludie niet kunnen maken. Over het
geheel durven wij den Nederlandfchen lezer uit de lezing
van dit werk nut en genoegen beloven.
Wat is te denken en te verwachten van eene geheele
vrijJlelling tot het openen van bijzondere fcholen ten
platten lande en in Jieden door ranghebbende 2 (Met
liet motto: Experientia optima Magistra.) Te Leyden, b ij D. du Mortier en Zoon. 1829. In gr. 8vo. 4°
Bl. f : - 30.
dagbladen wist men reeds eenigen tijd , dat er
TdoorJ itdendeMinister
van Binnenlandfclie Zaken,

bij rondgaanden brief aan alle Provinciale Commisfiën van Onderwijs,
de vraag was voorgefleld : „ Of liet voegzaam kan zijn,
„ en ftrookcnde met het belang van een goed en wel„ geregeld onderwijs, toe te (taan, dat perfonen, die
„ oenen rang of eene akte van algemeene toelating heb„ ben verkregen , zich , naar hunne eigene verkiezing,
in Gene gemeente of in een oord , hetzij flad of dorp ,
als bijzondere onderwijzers mogen nederzetten; dan
wel , of het getal der onderwijzers naar den aard der
„ plaatfelijke omílandigheden, en in evenredigheid met
„ de behoeften der bevolking , behoort bepaald te wor„ den?" Op deze vraag moet dit boekje antwoord ge-
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ven. Iloedanig dit antwoord is , f'aat ons nu te beoordeelen.
De Schrijver fchijnt aan zijn antwoord nog al eenig ge
te hechten. Het is wel zoo , dat hij aan het flot-wigt
(bl. 4o) dit antwoord noemt vlzigtig ter neder gefchreven.
Dit zou men ook, zonder dat de man liet zegt, wel
gemerkt hebben. Doch waartoe had hij dan die haast?
De pen fchijnt vlugger gegaan te zijn , dan de gedachten
in 's mans hoofd. Deze zijn, ten min(Ie naar dit gefchrijf te oordeelen, meer vlugtig, dan vlug. Ieder ziet,
dat onze man de vraag geheel anders voorl}elt , dan de
Minister o 0 B B n L S C H R o' gedaan had. In den rond
wordt van fcholen geen enkel woord ge -gandebrif
vraag behelst meer, dan in dit boeksken wordt-rept.Di
opgegeven. Het in ons oordeel gewigtiglie heeft de
Schrijver overgeflagen , zoo als straks blijken zal. Doch
de man had haast. Waarom die haast? herhalen wij..
Hij meende niet fpoedig genoeg die vraag te kunnen beantwoorden , indien hij zijtr kostelijk antwoord aan den
Paedagoog gezonden had. „ Want (let wel, Lezer ! )
„ immers hebben de Commisfiën van Onderwijs en ook
„ de Provinciale Staten in deze maand Julij hunne zittingen,, waarin zij , bij de Circulaire, worden ver„ zocht zich met het vraagpunt bezig te houden." Dus
wil onze man voorlichten. Ongelukkig, dat bij al den
fpoed, dien hij gemaakt heeft , dit fraaije f'uk tamelijk
laat, zoo niet te laat is gekomen. Daaraan hebben Hoeren
Schoolopzieners veel verloren. Scilicet! Dat blijkt niet
alleen uit de veranderde vraag , maar uit het antwoord,
bij hetwelk zijne alzoo voorgefleide geheele vrijheid tot
het oprigten van fcholen meestal verward wordt met geheele vrijheid van onderwijs, zonder toeziet. Die wll
onder/cheidt, leert tivèl, zegt onze man, volgens fpreekwoord , bl. iq.. Hierin geven wij hem gelijk. Hij moet ,
al zou dan ook hierdoor zijn geheele (lukje misdruk worden , eveneens ons bijvallen , als wij zeggen: 11ie eene
gedane vraag niet goed vat , zal in het beantwoorden
derzelve niet goed (lagen. Ook hij zal dit wel gelou-
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ven , al doen wij geene moeite, om dit uit zijn boekje
te bewijzen. Als antwoord op 's Ministers vraag, is
dit flak niets waardig. Op de bijzondere fraaijigheden ,
die hier nog voorkomen, valt veel aan te merken. Doch
het door ons aangemerkte deden wij niet mede. Waar
de geheele hoofdzaak mislukt is, zou het daar wel wonder zijn, dat ook de meeste bijzonderheden even ongelukkig uitvallen ?
Onze man had moeten bedenken , dat aan hem die
vraag niet werd voorgelleld, maar aan hen , die met het
plaatfelijke geheel bekend zijn. Wij befchouwen het als
wijsheid in den Heer G O B B E L S C H R o Y, dat hij alle
Provinciale Commisfiën van Onderwijs heeft willen raad
andere wijze kon hij met het plaat -plegn.O
geheel het Rijk door beter bekend worden. De-felijk
inval van den Paedagoog , om alles op te nemen, wat
voor of tegen 4het bedoelde in die vraag kon worden aan
moge niet ongelukkig zijn, (want wie leest het-gevord,
voor en tegen niet gaarne van hetgeen door de Heeren
Petitionaris/en en Comp. algemeen ter fprake is gebragt,
al komt dit alles dan post Festum ?) als inlichting voor
den Minister kon de Paedagoog weinig uitregten. Want
al wierd hij geraadpleegd, door bevoegden was G o B x E Ls c n R o v reeds voldoende ingelicht, vóórdat de Paedeigoog al dat gefchrijf kon opnemen. Dit laatíle zag
onze man ook in; daarom zond hij zijne aanmerkingen
fpoediger ter markt, die dan ook, als aan het monfter
niet voldoende, te fpoediger gekat worden. Opdat tevens
blijke, dat onze man te weinig in de vraag gevonden
heeft, zullen wij onze gedachten omtrent 's Ministers
vraag mededeelen. Van fcholen wordt niet gefproken,
veel min van derzelver getal, maar meer algemeen van
bijzondere onderwijzers om het even of zij fcholen openen, dan of zij als Huisonderlvsjzers, zonder fchool,
onderwijs aan de huizen rondventen. De Schoolhouders
zijn wel het minst gevaarlijk. De groote kosten fchrikken af; en waar de Schoolmeester zijn' pligt vervult ,
(ik (preek van het platte land) daar zal alleen een. zot
,
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aan de oprigting eener afzonderlijke fchool denken. De
vergunning, om eene fchool op te rigten , houdt den
Schoolmeester bij zijnen pligt; want ook daar maakt
weelde vadzig, en vernedert ambitie, welke fchitteren
wil, de• hoofdzaak tot bijwerk. Dictum fapienti , die
wel gelegenheid heeft dit fomtijds op te merken. Ver
dus geene eigene verkiezing , — vergunning,-guni,
mits zoo bepaald , dat geene bijzondere veete zich perfoonlijk kan doen gelden, is dus eer voordeelig, dan
fchadelijk. Wat vergund wordt, is niet aanflonds aangenomen, indien het aannemen van die vergunning maar
niet te gemakkelijk wordt gemaakt. Wij beroepen ons
op de ondervinding. De Heelmeesters ten platten lande
vreezen weinig, bij het vervullen van hunnen pligt, voor
de vestiging van een' anderen. En hier is , bij mindere
kosten , de vrijheid geheel onbeperkt. Doch fchadelijk
is liet vestigen van bijzondere Onderwijzers zonder fchool,
naar eigene verkiezing, in elke landelijke gemeente. Behalve dat de dienaren van Pater in o 0 T H A A N, dien wij
inter nos wel beter hebben gekend , hierbij overal de
handen ruim krijgen, knakt zulk eene vergunning-de inkomften van den gevestigden Onderwijzer, maakt voor
de aldus afzonderlijk onderwezenen de vruchten van het
klasfikale onderwijs onmogelijk, berooft hen van betamelijken naijver, zoo nuttig voor kinderen , en fl elt het
onderwijs , dat kinderen aldus ontvangen , buiten het
noodige toezigt. Indien dit fchade is , waar men nog
Benig vertrouwen koesteren mag , wat zal het zijn , indien dit onderwijs tegen Vorst, Vaderland en Godsdienst
gerigt is ?
Wij verkeeren in het geloof, dat de Schoolmeester om
de jeugd is, en niet de jeugd om den Schoolmeester. Er
moeten dus niet meer Schoolmeesters zijn, dan de behoeften der jeugd vorderen. Ranghebbenden bezitten akte
van bevoegdheid om te ftaan naar eene fchool van hun
Doch die akte als patent gebruikende , om-nerag.
onderwijs rond te venten , misbruiken zij hunne vergunning , en bloes-ten met intrekking van hunne -akte geftraft
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w-vorelen. Het fpreekt van zelve, dat wij , zonder gevolg
voor hetgeen in fommige heden met I-Iuisonderwilzers nu
het geval is, alleen op toekomilige wettelijke bepalingen
te dezen opzigte het oog hebben. Maar welk gefèlireeuw
zullen die vele ranghebbenden aanheffen , die dan nog geene fcholen hebben verkregen ! Denkt iemand , dat dit onregtvaardig is, wel nu, hoe vele Notaris/en hebben hun
examen afgelegd , en hoe weinigen van hen verkrijgen ,
na lang wachten en vele verzoekfchriften , eene ƒlandplaats ! Zijn dezen niet even bevoegd , als de ranghebbende Schoolmeesters , werkzaam te zijn , vóórdat zij zijn
geplaatst? Wie klaagt hier over onregt , omdat de wet
zulks verbiedt ? Wat geeft aan ranghebbende Schoolmecsters dan zegt, indien de wet hun tegen is ? De Schoolmeester is om de jeugd. Waar 's mans werkzaamheid niet
gevorderd wordt, moet hij alleen gebruik maken van zijne
akte , zoo verre die reikt. Het getal ranghebbenden zal
dan van zelve wel verminderen, zonder nadeel evenwel
voor liet onderwijs, indien men, bij het verleenen van
die rangen, wel niet karig, maar toch ook eenigzins keu
Iets wachten wij van de algemeene invoering-rigs.
der fchoolfondfen. Dan zal aan de zich nederzettende
ranghebbers weinige gelegenheid worden verfchaft , hun
onderwijs aan den man te helpen. Wie zou toch ten
tweedenmale duurder willen betalen , hetgeen hij door
liet fchoolfonds veel goedkooper verkrijgen kan? I Iet platte land heeft dus ook hiervoor mindertevreezen. Daarom
kunnen ook die Huisonderwijzers daar gemakkelijker,
door de wet, geweerd worden. En in de lieden?.
Wij zien niet in, waarom de Schoolmeesters, behoorlijk
in rangen verdeeld, ook daar niet naar de behoeften der
bevolking kunnen worden aangeíleld , met bepaling van
hun getal , en van den prijs, voor welken men de kinderen ter fchole kan zenden , al ontvangen zij uit dc
plaatfelijke kas Beene bezoldiging. Heeft niet iets dergelijks met de Notaris/en plaats? Waarom kan dan dc
wet dit ook niet op de Schoolmeesters in de lieden toepasfen ? Ook zonhier T«,+fehenfi.ho/cia , of hoe men ook
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nog naderhand dergelijke tusfchendingen noemen wil , kan dit
alles gefchieden , mits de wet hierin voorzie.
Daar het openbaar Onderwijs aan de orde van den dag is,
en men daarover hier en daar veel praat, kan het ons niet
ten kwade worden geduid , dat wij ook eens medepraten.
Wien dit niet gevalt, moge voor eenige oogenblikken zich
doof houden. Wij nemen niemand dit kwalijk, en zullen onze gedachten gaarne terugnemen , indien een ander ons tot
betere brengt.

Over het Beffuur van het Onderwijs, in betrekking tot eene
aanjlaande Wetgeving. Te Zutphen, bij W. C. Wansleven.
1829. In gr. 8vo. 42 Bl. f - 6o.
:

B

ij de opening van de zittingen der Staten. generaal voor
dit jaar heeft onze geëerbiedigde Koning den i9 October j. 1.
hoop gegeven, dat op eene grondwettige wijze eene wet
op het openbaar Onderwijs zou worden voorgedragen aan de
Edelmogenden , ten einde met gemeen overleg meerdere vast.
beid te geven aan de milde beginfelen, naar welke, roet opzigt tot dat gewigtig onderwerp , moet gehandeld worden. In

de beraadflagingen over die wet zullen wij wel den naklank
nog hooren der menigvuldige petitiën; maar te gelijk zal ook
blijken, wie over dit onderwerp Hechts wil fchreeuwen, en
wie de zoo noodige vastheid aan dit openbaar Onderwijs ver
bij te zetten.
-langt
In al de petitiën, en verdere tlukken over dit belangrijk
onderwerp , in en buiten de vergadering der Staten - generaal
gegeven , heeft men dit Onderwijs meer op zich zelf be.
fchouwd , dan wel in verband met Art. 226 der Grondwet
voor het Roningrijk der Nederlanden. Wij zullen dit Artikel
hier woordelijk affchrijven, omdat wij , bij de beoordeeling
van het onderhavige tlukje, op hetzelve vooral zullen dienen te letten. „ Het openbaar Onderwijs is een aanhoudend
„ voorwerp van da zorg der Regering. De Koning doet van
den flaat der hooge , middelbare en lage Scholen , jaarlijks,
aan de Staten - generaal een uitvoerig verflag geven."
De ongenoemde Schrijver van dit vlugfchrift keurt, bl. r--9,
af de wankelende maatregelen van Koning en Minister no.
pens het openbaar Onderwijs. Doch deze man vergeet, dat
Art, 226 der Grondwet in het geheel niet bepaalt, waarnaar
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zich de zorg der Regering omtrent het Onderwijs fchikken
moet. De Schoolwet van i8o6 en de voorloopige Inftructie
van 1821 voor het Zuidelijk gedeelte des Rijks zijn van geene grondwettige verpligting voor hen, die met de Grondwet
fchermen , om geene wet na te komen. Bijaldien Art. 226
der Grondwet de Schoolwet van i8o6 tot gronddag had aan.
genomen, op welken de zorg der Regering voor het Onderwijs was gebouwd, zou bij de aanneming dier Wet door Notabelen alles een grondwettig aanzien hebben verkregen. De
wetten voor het Noordelijk gedeelte des Rijks , vóór de ver
kracht , hebben voor het Zuidelijk gedeelte geen-enig
verbindend gezag. Het Concordaat brengt hier ook zwarigheden
te weeg. Alles , wat Koning en Minister hebben verrigt ,
dient, om, op eene grondwettige wijze , datgene tot vastheid te brengen, wat o,n verfchillende redenen nu op loste
fchroeven stond. Alles moet nu zeker worden , en het volk ,
door de Afgevaardigden ter Staten- generaal vertegenwoordigd,
heeft nu ook flem. Wij gelooven , dat , zelfs zonder de veelal oneerbiedige verzoeken der Heeren Petltionarisfen en Cornp.,
eene organieke wet op het openbaar Onderwijs van eenen
Koning te wachten was geweest, die onze Koning niet zijn
wilde zonder Grondwet.
liet overige van dit boekje is beflemd 'ter beoordeeling van

De Ja direction exclufive de l'inftruction publique dans les Pays.
bas, confiderée comme tine des prirogatives de la couronne.
Dit werkje , onlangs in 's Gravenpage 'en te Amfterdam uit
kennen wij niet. Want wie neemt de moeite, en-gekomn,
doet de kosten, om alle herten -? — nu ja, hertenvruchten te
koopen en te lezen, over het openbaar Onderwijs uitgekraamd ? Op den titel af blijkt reeds de apostolieke of liever vleijers - afkomst van dit nietig flukje. De minfte voor regten in het belluur des lands kent Nederland, zelfs de
Koning niet aan de kroon toe zonder Grondwet. Wat onze
man nu tegen dit gefchrifc , bi i o-26, gepast en ongepast
gezegd heeft, zal niemand van ons met regt vergen, mede
te deelen of te beoordeelen.
Van bi. 29 deelt nu onze Schrijver zijne denkbeelden mede
over dit aangelegen onderwerp. „ Ik zal eerst (bi. 29) de
„ gronden , op welke de regering uit haren aard, en van we„ ge liet regt , door haar aan de leden van den hiaat ver„ fchuldigd, gehouden is , om voor het onderwijs werkzaam
„ te zijn , kortelijk onder één overzigt brengen, Uit olie gron-
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„ den zal ik vervolgens de firekking, deelen en grenzen de„ zer werkzaamheid fchetsgewijs afleiden." Dit alles gefchiedt
dan door onzen man op zijne wijze. Minder neemt hij in
acht, wat de Grondwet reeds voorfchrijft , dan hetgeen hem
als zoodanig gefchikt en gepast voorkomt. Wij willen in gee ne bijzonderheden treden; maar het eigenlijk vraagpunt blijft
onaangeroerd , en de Grondwet wordt groctendeels of liever
geheel voorbijgezien. Dit is wat wij hoofdzakelijk ook op
dit fiukje hebben te zeggen. Hooger, middelbaar en lager
Onderwijs wordt, door den geest van Art. 226 der Grondwet , aan de zorg der Regering onderworpen. Hiervan wil
onze man veel afknibbelen. Of beperkt hij niet te veel de
grenzen, binnen welke zich de Staatsmagt in haar op- of toezigt over het Onderwijs moet opfluiten? Hij geeft, als maat
te nemen, op: t0• de Examens.-reglndoStasm
Moeten deze den Schoolopzieners al of niet ontnomen worden? Dit zegt hij niet. 20 „ dutorifatie voor alle intlelling
„ van het onderwijs door leden van den (laat te íiichten moet
„ van de regering worden gevraagd , met openlegging van de
„ bepaalde takken van onderwijs, die men bedoelt, en van
„ het geheele plan des geilichcs." Hierbij kunnen de Jezuiten wèl varen, indien -hun ad maiorein glorians Dei hen
ontflaan kan van het gevaar, om achterhaald te worden op
de wijze, hoe zij die takken van onderwijs behandelen en
hun medegedeeld plan volgen. 3°. Toezigt. Hoe verre nu dit
toezigt reikt , wordt niet bepaald. Het moet ten naastenbij ,
zoo als ons blijkt , een toezigt zijn , als plaats heeft niet de
nieuw vervaardigde Stoommachines. Hier had men, als voor
de hoofdzaak, meerder licht gewacht, dan gegeven wordt.
Ons bevalt niet die misfelijke benaming Staatsmagt. De Grond
fpreekt van de Regering; dat is: de Koning, met gemeen-wet
overleg der Staten- generaal. Wat de Koning, als zoodanig,
verrigten moet bij het onderwijs , meldt dan ook het 226Art.
afzonderlijk. Zulk eene Regering doet voor geene despocieke
maatregelen vreezen. Helder denkt onze man niet. Als bewijs kan de titel van zijn boekje reeds dienen. Tranfeat!
Wij zien de voor te dragen wet met vele belang[telling te
gemoet , en wenfchen den leden der Staten . generaal de noodige wijsheid en bezadigdheid toe , om , in hunne beraadflagingen over die wet, geene partij , maar alleen het gemeen
vaderland te dienen. Zoo zullen de fchreeuwers-fchapelijk
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tot zwijgen gebragt, en de flillen in den lande, meest overal
de beste burgers en onderdanen , gerustgelleld worden. Dat
geve God!

Gedachten van Jan de Schreeuwer over het Ilooger Onderwis.
(Eene kleine bijdrage en u'eêrklank tot en op het veelvuldig
gefchriif over dat onderwerp in de nieuwspapieren van onzen
tegenwoordigen tijd.)
Aliquando cum rifu quodam contraria dicuntur ijs, quae intelligi
voluut.
Q U IN C TILI A N US.

Te Groningen, bij J. Oomkens. 1828. In gr. 8vo. IV en
bi. f: * so.
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etgeen thans aan de orde van den dag is , veelvuldig
gefprek en gefchreeuw over het openbaar Onderwijs, heeft
nog door de Aanspraak des Konings in belangstelling gewonnen. „Terwijl dan" (Voorberigt, bl. III.) „de geheele wereld, geroepen of ongeroepen, tegenwoordig hare wijsheid
„ over het hooger Onderwijs uitkraamt, fchoon het intusfchen
„misfchien" (misfchien?..., zeer zeker) „het verflandigst
„ ware , het goedvinden van zijne Majesteit den Koning en
„van Hoogst - Deszelfs raadslieden bedaard af te wachten,
„kan het ook aan JAN DE SCHREEUWER, een' Heer uit
„eene zeer bekende familie, niet euvel geduid worden, dat
„ hij een woordje mede praat." Ilanc veniain damus. Het
verlof geeft men dien IIeer te gemakkelijker, hoe minder hij
in het openbaar fchreeuwt. Hierdoor zijn wij dan in flaat
gefield, om te hooren de gedachten ? (ja gedachten , hardop
gedacht) van vele Schreeuwers. Het doet niets ter zaak ,
of s c H B E E U W E R hier cognomen of agnomen is. Ook zulken ,
die buitendien lange namen hebben, bezitten met onzen J AN
groote gelijkheid , ook daarin , dat s C H R E E u w E R, vooral
ten opzigte van hooger Onderwijs, nomen et ohaen is. j A ;v
dan, die de adviezen van FURIOSUS BEET HoOrD zoo
min verdragen kan, als de bezadigde tegenforaak van MODERATUS, is wijs genoeg, om zich zelfs niet op de Socie:cit,
dat anders geliefde wortelperk van alle hardop denkende
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hervormers, te laten hooren , maar in zijne eenzaamheid (wie
alleen is, heeft altijd gelijk, zegt het fpreekwoord) zijne
Item uit te brengen, zoodat hij zich heesch praat en naar
adem hijgt. De man zegt liet zelf, bl. 41. Bl. 13 zegt
hij : ,,Thans echter, beminde Lezer !" — Waarom niet Hoorder? Want de Schreeuwers praten altijd zoo hard, dat de
geheele buurt er van gewaagt. Doch waarom zou hij dit
ook zelf te kennen geven ? Wat al de Schreeuwers niet
zijn, is onze JAN, gul en opregt , bij al zijn gefchreeuw. —
„ nu ik alleen op mijne kamer zit, en geen gevaar loop,
„dat eenig oud, bezadigd Heer mij tegen zal fpreken, wil
„ik mijne gedachten" — Daarvoor houdt iedere Schreeuwer
toch altijd zijne blaaskakerij. — „ ten aanzien van eenige
hoofdpunten , die ik in de Akademiën en het honger On,, derwijs veranderd wenschte , u mededeelen , vertrouwende ,
„dat gij mijne wijsheid en fcherpzinnigheid in deze:: niet
„ genoeg zult kunnen bewonderen."
Het groot- en klein - Schreeuwers -gild, dat nu meer dan
ooit in bloei is, en weinig voor affchaffing vreest, telt vele
leden. Kent men men van dat gild flechts één lid , dan
weet men ook, van wat veren al die vogels zijn. Aan onzen JAN , die , naar liet oordeel dier Gildebroeders, zekerlijk wat al te gul is , hebben wij liet te danken, dat wij nu
weten , dat bij deze lieden al dat gefchreeuw weinig hoop
op wol geeft. Wij hebben geen lust, al dat gefchreeuw aan
te hooren. Hooren, en misfchien ook zien, zou daarbij ons
vergaan. Alleen het flot deden wij mede, omdat onze JAN,
wegens heeschheid, eenige toontjes lager fchreeuwt, en
daardoor onze gehoorvliezen minder bellormt. Na zijne gegronde vrees te kennen gegeven te hebben wegens het gelukken zijner hervormingsplannen, gaat hij (bi. 41 , 42) dus
voort: „ Hetgeen echter heden niet gelukken wil, gelukt wel
„ eens morgen. Kortom, en mijn perfoon en mijne neven,
„bloedverwanten of vrienden, KLAAS BEMOEIAL , PIE,,TER VOORBARIG , KORNELIS VERANDERZIEK,
„JASPER PENNINGVRIEND, NEBUCADNEZAR VER
VITTER, AREND NIJDIG, JO--„WAND,LOUTJE
,,RIS BEKROMPEN, GERRIT DOM, DAVID SCHREEUW -

i1 K (eene vervaarlijke Item !) zullen zoo lang tieren
„ en rumoeren , tot dat onze haan koning kraait. Wij zullen
„gedachtig zijn aan het Latijnfche fpreukje , dat ik mij uit
„ mijn fchooltijd nog herinner:
„ LEE I.
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„ Gutta cavat lapides, non vi, fed faepe cadendo ,
„welks tweeden regel een neefje van mij aldus heeft ver
-„ander:
„ Sic nos vincemus , non vi, fed faepe loquendo;
» zijnde, ten dienlle van hen, die geen Latijn verflaan , zoo
„goed mogelijk, door datzelfde Oomzeggertje aldus in het
„ Neérduitsch overgezet:
» Slechts langzaam, niet in eens, hooit drupplend water jleenen,
„ Zoo zal herhaald ge/nap de zege ons Jlechts verleenen."
Men ziet uit dit flot van JA N, dat dezelfde Gildebroeders,
bij hunnen confrater bekend, wel verfchillende namen dragen,
maar dat bij hen allen nomen ook omen is.
De geestige Schrijver van dit flukje heeft wdl gedaan,
dat hij zijnen held heeft laten uitpraten. Dat gebeurt weinig in gemeenzaam gefprek. De tongen dier Schreeuwers
verbieden dit wel , al hebben de hoorders , bij eene ruime
mate van geduld, ook gehoorvliezen, welke dit gefchreeuw
kunnen uithouden. Nu JAN heeft uitgepraat, ziet men, dat
het hardule gefchreeuw dáár plaats heeft , waar kennis en de
deugdelijkheid der zaak het minfle gehalte hebben. Men kan
het aan JAN, en aan de overigen, die zich uit dat gild hebben laten zien , hooren , dat de gedachten, of hetgeen
Schreeuwers daarvoor uitventen, meer een voortbrengfel zijn
der longen , dan der herfenen.
Ten nutte van zwaarmoedigen , die zich door dit geestige
Rukje niet volkomen laten gerustl}ellen, herinneren wij, dat
onze Regering niet hardhoorende is, zoodat liet groot(le
gefchreeuw bij haar alleen of bij voorkeur ingang, vindt. Zij
luistert, en luistert bij voorkeur fcherp, naar de zachte en
meer befcheidene taal van op dit punt beter onderrigten. En
de Schreeuwers — om het even, of zij al dan niet fomtijds
wat lager toonen aanflaan , en dan ook meer aandacht vinden
en verdienen — brengen ook bij onze Regering het fpreekwoord te binnen: veel gefchreeuw, weinig wol.

Levensberigten van A R JE N ROELOFS ROELOFS in leven
Broeder der Orde van den Nederlandfc hen Leeuw en Landbouwer te Hyum , door W. VAN P E Y M A , Lid van den Raad
der Grietenije en Landbouwer te Ternaard, Te Franeker,
b ij G. Ijpma. 1 829. In gr. 8vo. FIII en 159 bl. f z - 80.
,

B ij alle gelijkheid in de hoofdtrekken is er tevens wonder.
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bare verfeheidenheid van aanleg onder de menfchen. Met de
beste hulpmiddelen maken eenigen bezwaarlijk vorderingen in
kunst of wetenfchap; anderen daarentegen, van onderwijs
ver('oken of Hechts weinig geholpen, vormen zich zelve, en
openbaren een vermogen, dat verbaast. Zoodanig een buitengewoon vernuft was AR j E N R 0 EL 0 F S, in den boeren.
Hand geboren en opgevoed, maar door eigene oefening kun
geleerde, en in onderfcheidene vakken ongemeen-flenar
bekwaam geworden. Niet alleen ARJEN R O E L O V S, maar
ook deszelfs broeders , P 1 E TE R en A I. B ER. T, toonden van
jongs af en geheel hun leven door eene íterke zucht voor
wetenfchap. Omfireeks het midden der vorige eeuw geboren,
hadden zij op de gewone fchool van een klein dorpje in
Friesland onderwijs ontvangen, zoo als het werd gegeven in
die dagen. De omáandigheden hunner ouders waren van dien
aard, dat zij , reeds in zeer jonge jaren, van den vroegen
morgen tot den laten avond, hunnen vader in het waarnemen
der boerderij moesten helpen. Zoodanige werkzaamheden
fchijnen niet bijzonder gefchikt te zijn, om ontwikkeling der
edeler geestvermogens te bevorderen , wanneer namelijk het
vroeger onderwijs den lust tot oefening niet reeds heeft opgewakkerd. Dat men beden ten dage bij eenigen der landlieden , met name ook bij eigenlijk gezegde boeren , in Friesland en Groningerland vooral, eene ruimere mate van kun.
digheden aantreft, is derhalve minder te verwonderen. De ge.
broeders R 0 E L 0 F S hadden langen tijd geene andere hulp.
middelen, dan eenige boeken , kaarten en eigenhandige gefchriften, door eenen grootvader hun nagelaten , en op fier.
rekunde betrekking hebbende. Die geringe nalatenfchap fchijnt
bij hen het eerst den lust tot onderzoek opgewekt te heb.
ben. Na den dood hunnes vaders, in 1790 overleden, zagen
de drie broeders hunne werkzaamheden nog vermeerderd, daar
zij van dien tijd af de verzorging der boerderij geheel op
zich moesten nemen. Dit deed hen echter niet vertragen in
hunne wetenfchappelijke navorfchingen. Liever wilden zij
dag en nacht werken. Onder den handen - arbeid hielden zij
hunnen geest dikwerf bezig met reken. of meetkundige voor
meermalen offerden zij een goed gedeelte van-fteln,
de nachtrust op , om fterre- of natuurkundige waarnemingen te
doen , of eenig kunstftuk te bewerken. Aan uitfpanningen of
vermaken buitenshuis dachten zij weinig. Alleen de Leeuwarder krrmis , gelijk de Levensbefchrijver zegt, werd jaar-
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l/ks trouw loor hen bezocht, doch voornamelijk met oogmerk,
om aldaar iets merkwaardigs te zie:; — ook om hunne kunst.
,'oortbrengfels , als verrekijkers, mikroskopen , enz. reet gel jkfoortige van andere kunflenaars te vergelijken, en zich de nieuwe uitvindingen ten nutte te waken. Offchoon nu alle drie
broeders uitmunteden, A. J E N, die ook de langstlevende
was, heeft echter de grootfie vorderingen gemaakt. Hij voor.
al bragt het zijne we ter vorming van andere liefhebbers en
kunfienaars, als RIENKS, H0MMEMA, EEKHOFF enz.
Doch • hetgene meer zegt, ook als mensch en Christen was
hij een voorbeeld van naauwgezette waarneming zijns tijde.
lijken beroeps, van eenvoudigheid in leefwijze, van vriendelijkheid en beminnelijke nederigheid in den omgang , alsmede
van hartelijke deelneming en dienstvaardigheid, waar hij ten
nutte van anderen kon werken.
Doch deze Levensberigten zijn niet vatbaar voor een doorloopend uittrekfel. Men koope en leze het boekje. Wat R o EI. o F s al gedaan heeft , zullen liefhebbers daaruit ontwaren ,
en dan den wensch niet kunnen onderdrukken, dat uit de
veelvuldige nagelatene papieren nog meer door den druk gemeen gemaakt worde. Die zijn immers in goede handen.
W. VAN P E Y M A , vriend des overledenen en insgelijks landbouwer van bedrijf , vroeger reeds gunstig bekend geworden
door zijne herhandeling over de beste wijze van aanleggen van

Zeedaken en de hervorming derzelye, b ijzonder met betrekking
tot die der Provincie Mriesland, in 1827 te Franeker uitgegeven, — een man, zelf niet onbedreven in natuur- en fterrekunde, — hebbe dank voor de bezorging der uitgave. Zijn
kuriflelooze hijs , gelijk hij zelf dien met befcheidenheid noemt,
is zoodanig, dat men hem met genoegen kan lezen. Moge
hier of daar eenige onnaauwkeurigheid (b. v. bi. 129. nieuws
volgens Fniescli taaleigen , in den zin van weetgie--gierhd,
righeid) of mindere vloeibaarheid op te merken zijn , bevoegde
beoordelaars zullen niet vergeten , dat de Schrijver geene ge
opvoeding genoot, en dat de aard des onderwerps ook-lerd
weleens zekere moeijelijkheid in de uitdrukking medebragt,
daar namelijk, waar dingen, die op hoogere wetenfchappen
betrekking hebben, vermeld moesten worden. Het vers van
den jeugdigen EE K II 0 F F, hoewel onder zijne eerltelin en
behoorende, is der nagedachtenisfe van R 0 EL 0 F S waar ,
en verdient , naar ons oordeel, de plaats , die aan hetzelva
werd ingeruimd. Tot bewijs en proef fchrijven wij de vol
-gend
regelen af:
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Neen! nooit vergeet ik u , o onwaardeerbre !tonden !
Die , als een oogwenk, in zijn bizijn fleeds verzwonden;
Wanneer zijn gulden mond een fchat van Iesfen bood,
En wijsheids vruchtbre taal van zijne lippen vloot :
Dan leidde hij mijn oog naar 's hemels heldre bogen ,
En hield mij, jongeling, verbaasd en opgetogen
Van zoo veel Godlijk fchoon : ---- dan werd ik diep geroerd
En, duizlend van 't tooneel, als aan mij zelv' ontvoerd.
Gaarne deden wij uit het werk zelve nog dit volgende
mede , waaruit eenigermate zoo wel het karakter of de denkwijze van A RJ EN R 0E LO F S, als de hoedanigheid des flijis
van zijnen Levensbefchrijver moge blijken: Bij deze nederige gedachten van eigen bekwaamheid en vermogen, bij den
diepen eerbied voor den Schepper , die hem het aanzijn ge
bezat hij eene innerlijke dankbaarheid en ver -gevnhad,
Zelfs toen de lasten van den ouderdom hein-genodhi.
meer en meer drukten., kon zijn opgeruimd gemoedsgeltel
hem geenszins begeven. Meermalen zeide hij : Het oenige ,
waarover ik tut zoude ktrn7:eta beklagen, zoude mijne (mijn)
gebrekkige gang moeten zijn; maar ik bedenk, welke voerregten
ik bezit, dat rasij vooral nog geen mijner zintuigen ontbreekt;
want hoewel ik min gezigt reet eenen bril onderfleunen moet,
zoo ben ik met dit eenvoudig ding ook wederom volkomen geholpen, en ik verheug mij zoo zeer, als alt ijd; ik gevoel de
ruimfde jiof tot dankbaarheid. Ik vermaak naij daarenboven
nog dagelijks hier in mijne kamer, waar ik op mine manier
nog wat zit te fiuderen , en zoo breng ik tegenwoordig mijne
dagen door. Ik ben vergenoegd, en wat wil ik meer?
Het voorbeeld der R 0E LOF SEN , gelijk ook van menig
ander nog levend landbouwer, bewijst , dat verftandelijke out.
wikkeling, verlichting , befchaving, zeer wel gepaard kan
gaan met vlijtige waarneming van het boerenbedrijf. Onkundigen , die aan fchijn zich vergapen , zullen ligter van den
landbouw walgen en uit hunnen kring zich begeven, dan lieden, welke een' door wetenfchappen veredelden finaak hebben, en gewoon zijn, de grootheid des Scheppers in het gefchapene op te merken, waartoe zij dagelijks bij de werkzaamheden van hun beroep zoo fchoone gelegenheid vinden.
R 0E 1.0 z S, die , in meer dan één vak, mannen van naam
evenaarde, zoo niet overtrof, was en bleef boer — een ervaren en bekwaam landbouwer. Dc orde, netheid , fchoonheid,
rz
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waaraan hij zich in zijne wetenfchappelijke oefeningen gewend had, waren in zijn bedrijf overal op te merken. In
kleeding en leefwijze hield hij zich aan het eenvoudige. Bij
lieden , die van kunst of wetenfchap onkundig waren, zonde
hij nimmer eenig gefprek over onderwerpen , die hunne bevatting te boven gingen , aanvangen. Dan fprak R 0 E LOF S
over dagelijkfche onderwerpen, en trachtte dus geenszins ten
ontijde te fchitteren met zijne kundigheden. Nederigheid is
een kenmerk van ware wijsheid.

De Hemel op darde , door C. G. s A I. z MAN N. Derde verbeterde Druk. Te Leeuwarden , b ij G. T. N. Suringar. 1827.
In gr. 8vo. XII, 390 bl. f 3 - :

H

et is Recenfent onbekend, waardoor de aankondiging van
dezen derden druk in dit Tijdfchrift zoo lang vertraagd is.
Hij haast zich thans die oude fchuld af te doen , maar gelooft tevens met eene eenvoudige aankondiging te kunnen
volllaan. Sinds een aantal jaren is dit werk van SAL Z.
M A NN , met zijne verdienften en gebreken , onder ons bekend. Dat de eerfte de laatfte verre overtreffen, erkennen
wij gaarne. De vertaler heeft inmiddels reeds voor noodige
teregtwijzing gezorgd. En waartoe zou dan verdere aanprijzing dienen, daar het boek, blijkens dezen derden druk, nog
aanhoudend gezocht blijft ? De verbeteringen , welke het, bij
deze nieuwe uitgave , heeft ondergaan, betreffen grootendeels
taal en fpelling ; hoewel ook de aanmerkingen aan den voet
der bladzijden met eenige weinigen vermeerderd zijn, De
tegenwoordige uitgever en eigenaar van het werk verdient
wegens de nette uitvoering dank , en behale dien vooral , bij
het Publiek, door een ruim vertier !

De Kluizenaar in St. Petersburg, een Tafereel in den /maak
van J o u Y, door J. C. v. T H IE LE, Keizerl. Rusjisch Raad.
Uit het Hoogduitsch door M. MA It T E N S. Te Haarlem , bij
de Wed. A. Loosjes , Pz. 1827. In gr. 8vo. VI en 163 Bl.
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1Je Schrijver van dit werkje heeft gepoogd, de zeden en
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zedeloosheid, de gebruiken, het lijden en de genoegens der
bewoners van Petersburg met eene loste hand te fchetfen , gelijk hij gedurende een twintigtal jaren gelegenheid had dezelve waar te nemen. Deze fchetfen doet hij gepaard gaan met
eene vrij volledige plaaisbefchrijving van deze aanzienlijke
hoofditad. Daar de Schrijver met voordacht het fysthematifclle
in zijne befchrijving van Petersburg en deszelfs bewoners vermijdt,
en dezelve meer met eene loste hand in beknopte tafereelen
poogt te fchetfen, zijn de vijftien afdeelingen, waaruit hetzelve beftaat , van te zeer gemengder inhoud, dan dat ons
beftek zou toelaten dezelve op te geven. Gedeeltelijk betlaat
die inhoud uit befchouwende blikken op de gebouwen, wandeiplaatfen , gedenkftukken en andere fchoonheden van deze
ftad; welke befchouwing aangenaam wordt afgewisfeld door
de fchildering der zeden, gewoonten, leefwijze en volksvermakeli.jkheden der menfchen van alle flanden. De rang van
den Schrijver, en zijne twintigjarige waarneming van hetgeen
hij befchrijft, geven eenen vrij zekeren waarborg voor de geloofwaardigheid van hetgeen hij verhaalt; en wij hebben genoegzamen grond, om hem te vertrouwen , als hij ons belooft,
dat wij , in hetgeen hij van Petersburg zal verhalen , geen gevaar loopen voor bévues, zoo als de volgende, door hem
aangehaald: „ Zeker Fransclz aardrijkskundige zegt Les
meilleurs chevaux de la Hongrie font ceux, qu'on apelle vo„ RESPANN. " — Wij durven den Nederlander , die , naar het
vereerend getuigenis van den Vertaler, voor zaken van land.
en volkenkunde , van zeevaart en koophandel , van kunst ,
wetenfchap en geleerdheid fteeds een geopend oor, oog en
hart heeft, in dit werk eene aangename bijdrage beloven tot
hetgeen wij in dit vak reeds bezitten, en aarzelen dus niet,
hetzelve der welwillende opmerkzaamheid van onze Landgenooten aan te bevelen.

De Oude Vrijster en de Getrouwde Vrouw, of het voor en
tegen des Ilucelrjks. Poorgejleld in Huiselijke Tafereelen.
Door Misf R o s s. Naar liet Fransen II Dee/en. Te Leyden ,
bij C. C. van der Hoek. 1828. In gr. 8vo. Te zamen 693
bl. f 6-:

H

et befluit , afgeleid uit de hier gemaakte vergelijking van
het spoor en tegen des huwelijks , is , dat, buiten een' geheeZz2
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len omkeer der maatfchappelijke orde, eene getrouwde vrouw
over het algemeen minder gelukkig is, dan eene oude vrijster.
Vóór dat wij het werk gezet gelezen hadden , maar bij het
doorbladeren merkende, dat Misf ook al geen één!vinter- meer
was , dacht wij aan de zure druiven van het vosje bij A ES 0au s. Evenwel bij nader onderzoek werden wij meer tevre.
den met het werk ; en wij bekennen , dat het de aandacht ook
van Nederlands jufferfchap ten volle verdient. Niet dat wij
hiermede te kennen geven , dat deszelfs inhoud ter zake
dient, om de juistheid van het bovengenoemd affchrikkend
oordeel over het huwelijk der vrouwen te bewijzen. De ondervinding leert, dat op deze wereld, op welke de moeijelijkheden en lasten, aan het leven verbonden, nooit geheel
en al kunnen vermeden worden, toch het meeste geluk, zoo
wel door de vrouw, als door den man , genoten wordt in
eene door de rede gewijzigde opvolging van de wetten der
natuur. Dat voor de vrouwen het huwelijk, als zoodanig,
hierop eene uitzondering smaakt , bewijst de Schrijf(ter niet,
maar voert daartoe omflandigheden aan, die niet noodzakelijk , niet altijd, ja zelfs niet doorgaans, met het huwelijk
gepaard gaan. Van de vier zusters v e RN ON zijn er drie
ongelukkig in haar huwelijk; maar, gelijk de Schrijfster zelve
toettemt , door haar eigen toedoen. I ZA BELL A, die, federt
zij moeder is, geheel uit het oog verliest, dat zij ook echt_
genoote is, en zelfs geene wandeling met haren man meer
wil doen, boezemt daardoor denzelven (maak in voor uithuizige vermaken A R L I N G H A M, de echtgenoot van B E T Z Y,
valt bij nadere kennismaking zeker tegen; offchoon rijk zijn_
de, is hij karig, en zeer gehecht aan eene bijna boerfche
leefwijze; maar wij willen liet iedere onzer vertlandige Le.
zeresfen zelve laten beoordeelen, of liet te verwachten was,
dat B E T Z Y hem door fluurschheid , en terging van zijne
jaloezij , zou verbeteren. De vierentwintigjarig e II E N RI e T TE
huwt, enkel uit begeerte naar rijkdommen en overvloed ,
met eenen zestigjarigen Croefus, en leeft nu wel in vortlelijke weelde en pracht, maar moet hare beste levensjaren ,
onder het befpiedend oog van achterdoch^ige Duégnas, met
een' ziekelijken en grilligen echtgenoot doorbrengen. De
jongfte der zusters, daarentegen, ALT HE íi is zoo bedacht.

zaam

in hare

keuze

van eenen

echtgenoot,

en

legt ook, na

het huwelijk, zoo veel deugdzaamheid van hart, zulk een
uitmuntend verfland aan den dag, dat wij er niet aan twij.

DE OUDE VRIJSTEI& EN DE GETROUWDE VROUW.
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Pelen, of zij zou zeer zeker met de echtgenooten van hare
beide eerstgenoemde zusters gelukkiger dan deze geleefd heb
liep geen gevaar, om dien der laatfle te kiezen.-ben,
In SE DLE Y fchildert de Schrijffter ons Benen Duivel in
menfchelijke gedaante. Wij bekennen, het, wee de vrouw,
die zulk eenen echtgenoot treft ! Maar zouden er inderdaad
zulke monulers zijn? En indien zij er ook zijn , zou dan ,
bij genoegzame opmerkzaamheid van het meisje , vóór het
huwelijk, de wolfsklaauw nergens van onder de fchaapshuid
voor den dag komen ? Zou het zoo geheel onmenschkundig
en zonder grond zijn , dat men aan de vrouwen eenen bij
zin toekent, om ons mannen , meer dan wij foms-zonder
vermoeden, door en door te zien ?
Wij twi;len fours zelfs , of het de fchrandere Misf wel
ernst is geweest, om hare jonge Lezeresfen het huwelijk te
ontraden. Zij voorondertlelt ook zelve , dat de inhoud van
haar boek niemand zal weérhouden, om het altaar des huwelijks te naderen. Als eene aanwijzing der mishagen , die
men moet vermijden , en van hetgeen men in acht moet nemen, bij het aangaan van het huwelijk en in het huwelijksleven , is het werk inderdaad voortreffelijk, en bevat
uitmuntende, en op eene onderhoudende wijze medegedeelde,
lesfen van levenswijsheid en deugd. Daarom, keuren wij dit
boek, niettegeniiaande liet aangemerkte , de lezing van onze
gehuwde en ongehuwde Lezeresfen volkomen waardig, en
wenfchen het in veler handen.
De vertaling , die , zoo het fchijnt , reeds naar eene vertaling gemaakt is , is niet overal gelukkig uitgevallen. Wij
vonden hier en daar hinderlijke Gallicismen; en de gelitographeerde titelvignetten zijn zoo fijn, dat wij in het eerst sIDNE Y aanzagen voor den zwarten knecht van zijne echt
-genot.

De Troonbeklimming van NO U R ED D I N, Schack van Perzië.
Een Oostersc7z Verhaal door J EAN L É O N A R D VER MENiI R.
Te 1lsnjerdasn, bij j. van der Hey en Zoon. 1829. In gr.
8vo. 1/111 en 187 bl. f i - 80.

D

e Heer v E R N E H it fpreekt zoo zedig over zijne jeugd
en weinige ondervinding, dat het ons verwondert, dat hij
den flap heeft durven wagen, om deze zijne eerlielingen in
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het licht te zenden. Waarheid is het , hetgeen hij in zijn voor
zegt: dat men van eenen twintigjarigen jongeling niet-berigt
die krachtige menschkundige trekken kan verwachten , welke
men in de voortbrengfelen eens meer geoefenden fchrijvers
bewondert. Maar welke noodzakelijkheid be[lond er voor
den twintigjarigen jongeling, om nu reeds zich te wagen in
zulk een moeijelijk vak, als dat tier menschkunde? Of de
Heer VER MEHR aanleg heeft, om een goed fchrijver te
worden, blijkt uit deze proeve nog niet genoegzaam; en,
eer hij eene tweede neemt, voege hij nog eenige jaren bij
die twee, welke hij verhaalt aan Ledens Hoogefchool doorgebragt te hebben, in de beoefening der Regten en Letteren.

Zoë, of de ligtzinnige Pr•ouw. Gevolgd door den Pastoor van
Bérilès. Door de Schr fffer van Eudolië. Uit het Fransch
vertaald. Te ltuflerdarn , b ij j. A. Koning. 1828. in gr.
8vo. Ili, 255 bl. f 2 - 50,

l fond ook niet op den titel: uit het Fransch vertaald,
A
men zoij echter den uitheemfchen oorfprong ligt bemerken
aan den ítijl , en aan de zeden, die gefchetst worden. De
jeugdige Zoë, met hare moeder in eenigzins bekrompene omítandigheden levende, deed een goed huwelijk; dat wil zeg.
gen, zij ging eene echtverbindtenis aan met een rijk man ,
een' Markgraaf, die reeds den ouderdom van veertig jaren
bereikt, en tot nu toe enkel voor de letteren geleefd had.
De naam van Markgravin bekoorde haar. Zij zocht haren
echtgenoot te behagen; en deze , een braaf man , had opregte
genegenheid voor zijne vrouw ; doch even verfchillend , als
hunne jaren, was ook hun fmaak. Bij hem kwam zucht voor
geleerdheid weldra weder boven, zoodat hij weinig met zijne
vrouw zich bemoeide; en zij — zij zocht in de wereld vermaken, die zij in haar huis niet kon vinden. Zij legde zich
toe , om in groote gezelfcliappen te fchitteren en te behagen.
Dit gelukte maar al te zeer , en had heillooze gevolgen , zoo
voor haarzelve , als voor anderen. De ligtzinnige nogtans
meende geheel onfchuldig te zijn, en hield het niet voor
noodzakelijk , ook den fchijn des kwaads te mijden. Haar
man , eindelijk, verwijderde haar van zich. Hij zelf ging
buitenlands , en zij zocht eene onbekende fchuilplaats aan
de grenzen, in de nabijheid der Pyreneën.

ZOë, OF DE LIGTZINNIGE VROUW,
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Hiermede eindigt de eerfle helft dezes boeks. De tweede,
onder het opfchrift van de Pastoor van Bérilès , behelst de
verdere lotgevallen der behaagzieke vrouw, die door ligtzinnigheid haar eigen ongeluk bewerkte en dien ten gevolge tot
wanhoop verviel, maar nog tijdig door een achtingwaardig
geestelijke van den rand des afgronds werd gered en allengs
tot betere beginfelen teruggebragt. Hier vooral vindt men
zeer menschkundige aanmerkingen. Mogten Hechts de gewone roman - lezers die nuttige wenken opmerken en er voordeel mede doen ! De gefchiedenis van Zoë ilrekke ter waar.fchuwing tegen alle ligtzinnigheid, en wel inzonderheid tegen
het gevaarlijk zelfvertrouwen , hetwelk den fchijn des kwaads
gering doet achten , doch juist hierdoor velen, die meenden
te flaan , ten val heeft gebragt.
De vertaling had beter , of liever, had niet veel Hechter
kunnen zijn. ['oor mij, die in waarheid zeer goed ben , ik
enz. is al te letterlijk het Franfche pour wei, dat in goed
Hollandsch wil zeggen : wat ;wij betreft. Voorts zegt men
niet geenig woord, geen/ge gebaren , zich onwel bevinden , de
tranen loopen over de oogen. Taalfouten zijn de volgende uit
: de beide jonge dames vormden in hunne share)-drukinge
verbeelding deze (dit) gezegde, nog (noch) de man , pien den
(de) hemel, de laatje toch lag (legde of leide) den grondflag.
Een nieuw woord is , bl. 127, gemeentenaren , in den zin van
dorpelingen of leden der gemeente.

Le Tombeau, Poème en IV Chants, traduit de FEIT H,
deuxième Edition, fuivi de 1'Espérance de fe revoir,
Poème en II Chants, traduit de D E K R U Y F F , et d'une
traduction de quelques Poéfies de FEITH; par AUGUSTE
C L A V A R E A U. Am lierdam , Diederichs Frères. 1829. pet.
Oct. 225 pag. f I - So.
Les Harmonies de la Nature, Poème en cinq Chants , tra duit librement de Mr. n. v A N LOG H E M , et augmenté
d'une Invocation et dun Epifode; fuivi de ]'Amour de la
Patrie , Poènle; par A U G U s T E C L A V A R E A U. Nouvelle
Edition. Amfierdam , Diederichs Frères. 1829. gr. oct. 204
pag. f t - 80.

V an verfchillende

kanten zijn er in den laatíten tijd pogingen aangewend, om onze vaderlandfche Poëzij meer bekend
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te doen worden bij onze naburen. E IC r-t STAD T plantte fommige, misfchien minder gelukkig gekozene, dichthukken over op
Duitfchen bodem ; n 0 WRING maakte de Engelfchen met een
aantal fraaije broktlukken bekend; en onze Zuidelijke broeder CLA V AR A U droeg zorg, dat ook de Fran/then en diegenen onzer landgenooten, welke de Franfehe taal hebben
aangenomen , verfcheidene onzer nieuwere Dichters in zijne
navolgingen kunnen lezen en hoogachten. De Hollandfche
Letteritundige is aan allen dank fchuldig voor hunne welgemeende pogingen , maar in dubbele mate aan den onvermoei.
den en frerlijken CI. A VAR EAU, omdat zijn arbeid niet anders
dan voordeelig kan werken op de verbroedering en ineen
te lang gefcheidene gedeelten der-fineltgvadw
zelfde Nederlandfche natie, en alzoo het letterkundig belang
verhoogd wordt door het flaatkundig voordeel. Want het is
niet door onvoorzigtige dwangmaatregelen , welke flechts tegenzin en tegenwerking doen geboren worden, dat men de
uitbreiding der volkstaal onder vrije medeburgers moet trachten te bewerkflelligen; tot dat einde moet men den langeren,
maar zekerder weg kiezen; men moet hun allengskens de
overtuiging inprenten , dat deze taal voor geene andere in
voortreffelijke eigenfchappen behoeft onder te doen, en dat
zij zich verheffen kan op meesterftukken in dicht en ondicht,
welke de vergelijking met die eener vreemde Letterkunde gerust kunnen doorstaan. Is eenmaal deze overtuiging gevestigd, en wordt zelfs de fchijn van dwang zorgvuldig vermeen , dan zal de vrijwillige aanleering onzer taal , tot welke
men daarenboven door zoo vele drangredenen van eigenbelang wordt aangefpoord, van zelve volgen, en de fluitfteen
gelegd worden op den thans nog naauwelijks gegrondvesten
vereenigingsboog van Noorden en Zuiden.
In eene dubbele betrekking derhalve, als Letterkundigen
en als Vaderlanders , verheugen wij ons over den arbeid van
den Heer C L A V A R E A U, en beloven ons van denzelven zegenrijke, offchoon dan ook niet dadelijk zigtbare , gevolgen.
Maar hij zij toch vooral voorzigtig in de keuze der (lukken ,
welke hij onzen Franschfprekenden landgenooten als de puik
Volksletterkunde wil doen Iezen en bewonderen.-juwelndr
De Harmonie in het Heelal van den Fleer VAN L o G H EM bevat
waarlijk heerlijke tafereelen; maar gebrek aan orde en noodelooze
herhalingen maken het dichtfluk, onzes inziens, min gefchikt
tot dit einde. Iets anders was het met de Hollandfche Natie
van H E L M E R S en het Graf van FE IT n. Waarom daalde
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hij tot den tweeden rang af, hoezeer ook daarin het voor treffelijklle kiezende, daar nog zoo veel van den eerften
verdiende bekend gemaakt te worden?
Wat de verdienften zijner Franfche verzen en zijner- vertolking in liet algemeen betreft, deze zijn in vele opzigten
onmiskenbaar. De dichtregels zijn vloeijend en fchilderachtig, maar fours wat overladen en zenuwloos; zij bezigen dikwijls te veel woorden, en verzwakken de kracht van het
denkbeeld ,door hetzelve niet kort genoeg uit te drukken. De
vertolking van F E I T H en DE KRUYFF is meestal vrij getrouw ; bij V A N L o G H E Ivt ,daarentegen, heeft hij zich meerdere vrijheid veroorloofd , en meer eene navolging dan eene
vertaling geleverd. Tot eene proeve voor onze lezers (lellen
wij eene plaats uit het oorfpronkelijke van VAN L O G H E M
tegenover de navolging, en men zal alsdan, ook zonder
onze aanwijzing, het voortreffelijke en het gebrekkige, dat
zich ook in de beste overbrenging zoo onaffcheidelijk ver
gemakkelijk ontwaren; maar tevens de gemakkelijk--enigt,
heid en fierlijkheid der verzen bewonderen, offchoon men
te dikwijls de kernachtigheid mist.
Neen, doelloos is hij niet, die (chat aan u gegeven;
Uw aanleg, fterveling! is werkzaamheid en leven:
Wat ge ook van d'akker maait, wat ook de mijn bevatt',
't Is een gefpannen veer, 't is een vermogend rad.
Daar vliegt de molenwiek door d'adem van de winden,
Om van de harde fchil het voedend meel te ontbinden;
Hier drijft liet kunstig werk, aan andren dienst gewijd,
De zaag, die door het hart der trotfche flammen fnijdt;
Ginds doet het, door den flag, in diepen bak of kuipen,
Het vocht van 't klevrig zaad , de nuttige olie , druipen.
Hier vloeit het ruw metaal, dat in de mijngroef lag;
Daar dreunt de fmidfe door den doffen hamerfag;
Ginds wordt door heeten loom her raderwerk gedreven ,
En geeft de damp alleen aan alles kracht en leven;
Terwijl een hooger kunst het goud en zilver fineedt,
En uit den diamant het vuur te lokken weet.

Non , ce nest pas fans but que tour ces dons divers
Sont par !'Etre éernel l^gués d l'univers.
Tu vois quel est ton fort: le travail et la vie.
R ton art, d tes Lois la nature asfervie
En tout terns , en tons lieux récompenfe tes fain:,
On fatte tes dé/irs, on prévient te$ befoins.
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La meule rlourricière , aux ailes ddployées ,
T'ofre ici le tribut de fes graines broyées ,
Ld, les dents de 1'acier des chénes fourcilleux
Font con pant ra grand bruit les troncs durs et noueux;
Ailleurs, presfant les fucs d'une onetueufe plante ,
Retombe pefamment la poutre géinisfante;
La, vaincu par le feu, le li.iuide metal
S'échappe en bouillonnant de fon noir arfenal;
Ic!, le lourd marteau qu'un bras nerveux foulève
Tantdt tombe en cadence et tantdt fe relève;
Soumis e1 la vapeur, an rouage puisfant
Fait marcher fur les fists ce colosfe impsfaut;
II vole , et la vapeur fans cesfe dilate,
1Veut tout, imprime à tout une force indorzpt-4e;
Plus loin, l'artiste habile, à notre oeil étonné,
Préfente lor du Tage avee art fafonné ,
Tandis que fous fes doigts fan adresfe féconde
Fait jaillir des éclairs du caillou de Golconde.
,

Friesch Blom-koerke, aef: Grymanck fen ytlycke Rymkes,
in hette oare KBterye , trog R. WIND S M A. To Snits , by
F. Holtkamp. In kl. Svo. 56 BI. ft • 30.

W

INDSMA van Ofengawier fcliijnt wel eenigen aanleg te
hebben , om in GIJ S B ER T'S taal en trant versjes te maken.
Niet alles , wat in dit Bloemkorfje wordt aangeboden, heeft
echter gelijke waarde. Naar ons oordeel had hij de flukjes,
getiteld: fllle .Tierren in Ny,, Lockig Ongelock , De Hoarn-

dreager, De Forljeafde Béars, Jut in Bouck, Nea To frede,
liever moeten terughouden. Dezelve verfieren zijn Koerke
geenszins. Dichter of Schrijver, die geestig wil zijn, drage
zorg, om niet tot het gemeene of min kie/che te vervallen.
Het overige hebben wij met genoegen gelezen , vooral Orck

in Hil, Sonder Kret lokt it net, Tn in Stam-boeck, De
Tttenfpynne , It Jild , Gicke Eangstme, en it Blomcke.
Lectiones Latinae editae in ufum Scholarum. Lugduni Batavorum , apud J. C. C fveer. 1 829. In tamo. VIII, 136
pagg•f: -65.

D

e Heer w. x. D. S U RI N GA R, Praeceptor aan het Gymnafium te Leyden, is de vervaardiger van dit Latijnsch Lees-

LECTIONES LATINAE.
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boek , hetwelk dezelfde (trekking heeft als de Initia Lectionis
Scholasticae van H. a os s e u n. Men denke echter niet, dat
de vervaardiging van zulk een Hokje zoo noodeloos was ,
als zulks in den eerllen opliag wel fchijnen zoude. De Heer
s U RING AR geeft enne voldoende reden , welke hem daartoe
aanmoedigde, en hierin gelegen is, dat de jonge lieden op
Latijnfche fcholen zeer dikwijls gebruik weten te maken van de
verbeterde en in liet net gefchreve:ne vertalingen van oudere
leerlingen , en aldus de zorgen des leermeesters te leur te
Rellen. Dit gebrek , vooral op talrijke fcholen van aanwerp
kelijken invloed, trachtte nu de Schrijver door de vervaar
dit Rukje te verhelpen, opdat liet bij afwisfeling-dignva
niet dat van den verdienflelijken B o s s c H A zoude kunnen
gebruikt worden, Des Schrijvers doel was even loffelijk , als
het uitmuntend bereikt is. Het liukje toch beveelt zich aan
door zekere geleidelijkheid in de rangfchikking der plaatfen ,
uit oude Schrijvers genomen; terwijl het den leermeester in
fommige gevallen groote hulp verfchafen kan , dat de Schrijvers,
wier plaatfen s U RING A R bezigt , met alle naauwkeurigheid
zijn aangehaald. Keuze en uitvoering laten niets te wenfchen
overig: trouwens men kon dit van iemand, als s U RI N GA R, ver
als kweekeling der Leydfc%e Hoogefchool,-wachten,dirs
en naderhand als Praeceptor aan het Gymnafium te dier fiede ,
uitmuntende blijken gaf van grondige kennis en aanhoudende
vlijt, en ook onlangs door zijne Disfertatie , liet eerfie gedeelte bevattende eener Disputatio de llntiquis Inteipretibus
Scriptorum Latinorum , getoond heeft , in (laat te zijn , om
a!s Schrijver voor geoefende Letterkundigen op te treden;
van welk uitmuntend (tuk men het tweede gedeelte roet verlangen te gemoet ziet.

Euphro/ina. Zes driefemnmige Kinderliederen, voor de Nederlandfche Jeugd. f: - 75.
Gumal en Lina, of het Vermogen van het Christendom. Tooveel/pel. Door Mevr. A. B. VAN M E E R T E N, geb. s c 111 LPE ROoRT. In 8vo. 76 BI. f: -75.
Merkwaardigheden uit alle bekende Landen van 1lstaeaika, enz.
Door t. T A Y L 0 R. Met 84 Vignetten. In hi. 8vo. 140 Bi, f 3 - :
Fabelen uit de Kinderkamer. Met 19 Prentjes. f i - 25.
Uilen te 2in/lerdain , b ij G. J. A. Beijerinck. 1829.
lbo... Als Letterkundigen zijn wij ongehouden, op het
gebied der Toonkunst ons te begeven. Naar ingewonnen getuigenis, verdient de muzijk voor deze Kinderliederen , door
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den Floogdrritfchen Componist BE C Ir, gunftige onderfcheiding.
Wij voor ons hadden wel gewenscht, dat de verzamelaar
met twee-, in ftede van met drieaemmig gezang ware begonnen. Door bij opklimming de leerwijze in te rigten, volgt
men den gang der Natuur. De muzijk(lukjes onderfcheiden
zich echter door eenvoudigheid. De gedichtjes zijn hier meer
als voertuig aan te merken, en, den dwang der muzijk in
aanmerking genomen, voor het oogmerk voldoende; ze zijn
van den Heer R O B I D S VAN DER A A. De Muzijkfchool te
Leeuwarden drukte reeds haar zegel op een en ander door
deszelfs gebruik.
No. 2. Een roerend Tooneelfpel, gegrond op een roerend
Gefchiedverhaal. Wie kent de Gural en Lina van Los s t us
niet ? Krachtig en teeder, naar eisch van perfonen en omflandigheden, is de ftijl van dit welgefchreven ftuk. Voor de
vertooning zal het echter veelligt, ginds en elders, Benige bekorting vereifchen , waarvoor het ook misfchien wel vatbaar
is. Dit, alsmede eene te groote mate van onderftelde befchaving, bij onveranderde woestheid, in de Heideniche Opper
hoofdzakelijke aanmerking , welke ons bij de-hofden,is
lezing is voorgekomen. Wij volbragten, ja herhaalden dezelve
voorts met onverdeeld genoegen, en zagen het fluk, met
eenige wijzigingen, oneindig liever op ons Nationaal Tooneel ,
dan dat legio van vreemde, vooral Fran/the poespas, in den
vorm van Vaudevilles enz., die, op het Thedtre FranFais verdragelijk, onzen vaderlandfchen Schouwburg meer en meer van
deszelfs edelen oorfprong jammerlijk doen verbasteren. — Eene
zoo bekwame Vrouw , als Mevr. VAN M E E R T E N, behoorde
niet te fchrijven (bl. 25): „hoe gij en uwen vriend Widdam
door roovers weggevoerd waart."
No. 3. blijft zichzelf gelijk in bewerking en uitvoering,
en dit is eene voldoende loffpraak. Ook onze Lezers kennen
het bevallige werkje reeds uit vroegere vermelding. Fragmentswijze ontvangt de leergrage jeugd hier honderden proefjes
uit vreemde landen, die, terwijl ze hare kennis vermeerderen,
haar finaak mogen inboezemen voor uitgebreidere historie- en
volkenkennis. De vele prentjes maken het tot een fchitterend
gefchenkje ter aanmoediging van verder vlijtbetoon.
No. 4. Een allerliefst boekje, dat Recenfent bij ondervinding reeds gebleken is, bij een meisje van 7 jaren, volkomen
aan het oogmerk te voldoen. Het verfpreide vreugd in vele
kinderkamers, en laat gewis menigen goeden indruk achter
In het kinderhart.

BOEKBESCHOU WING.
in de Bergrede befchouwd als
een Voorbeeld voor den Kanfelredenaar. Door c. H.
VAN HERWERDEN, C. H. Z., Theol. Doet. en
Predikant te Iloutenisfe, beroepen te Deventer. Te
Groningen , bij W. van Woekeren. r829. In gr. 8vo.
VI en 7o bl. f i - 2o.

JE Z U S C H RI S T U s,

E ene korte, welgefl elde opdragt aan de /IxelfcheRing-

broeders , die , als voorrede , voorafgaat , wekt al terftond
eene gunflige verwachting. Het Pluk zelve lezende, vindt
men zich geenszins teleurgefleld. Vóór de inzage kwam
bij Rec. de bedenking op, hoe de Bergrede , die zoo
vele onderwerpen bevat, tot voorbeeld zou kunnen flrekken voor kanfelredenaars , die de eenheid Heeds hebben in
acht te nemen. De fchrijver geeft bl. 7 te kennen, dat
de bedoelde navolging niet het zamenvoegen van zoo vele
uiteenloopende waarheden en pligten , maar in het alge
keus va onderwerpen betreft; onderwerpen -men,d
welke van zedelijk .7ndsdienfigen aard zijn. Het tweede
punt, waarin j E z u s ter navolging wordt voorgefteld ,
ïs , dat Hij meest alle , zuiver zedelijke voorfchriften tot
God terugbrengt. Verder fchetst VA N H E R WE R D E N
den Zaligmaker , als voorbeeld voor den kanfelredenaar,
in zoo verre Hij zaken voordraagt, welke aan de behoeften zijner hoorders beantwoorden. IIet voornaamfle gedeelte der verhandeling betreft echter den ftijl , die de
Bergrede tot een meesterfluk van welfprekendheid maakt. —
Dan volgt nog, als bijvoegfel, eene beoordeelende ver
LU K. VI: i7 volgg. en MA T T H. V , VI ,-gelijknva
VIi, waarin de bekwame fchrijver het gevoelen verdedigt , dat de Bergrede bij MA T T H E U s de ware Bergrede , die bij T. U K A S ílechts Bene fchets , een uittrekfel is.
Aaa
BocxuesCH. 1829. No, r6.
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De Heer V A N H F. R WE R D E N heeft wèl gedaan ,
het vereerend aanzoek der dxelfche Ringbroeders in te
willigen. Met uitstekend genoegen las Ree. dit werkje.
Het kome in veler handen. Leeraars vooral , en zij , die
tot het predikambt zich voorbereiden , zullen er belangrijke wenken in vinden ; offchoon in het algemeen ook
ieder ander, wien waarheid en deugd ter harte gaan
hetzelve niet zonder nut in handen zal nemen.

Leerrede , uitgefproken den t 1 Jan. 1829 , op den
25oflen verjaardag van de flichting der Deventerfiche Hervormde Gemeente, den ii Jan • 1579. Met
Benige historifche lanteekeningen. Te Deventer, bij
A. J. van den Sigtenhorst. 1829. In gr. 8vo. 80
Bl.f.-75.

Uit liet voorberigt blijkt, dat de Eerw.

bI o L I1 a YDeventer
,
de
feller
is
dezer
Leerrede.
,
Predikant
te
S EN
,
waarbij
zij
gehouden
werd
gelegenheid
,
ftaat
op den
De
titel vermeld. Zij heeft tot tekst Openb. van Joh. III:
;a. Gedenkt dan, hoe g ij het ontvangen en gehoord
hebt, en bewaart het. Na in de inleiding kortelijk van
den zegen der Hervorming gefproken te hebben, gaat de
Redenaar dus voort : „ Wel is dus deze Hervorming
waardig, dat zij in bef}endige herinnering blijve, en dat
de denkbeelden, door haar in een groot gedeelte van ons
werelddeel geldend gemaakt , bij voortduring door ons
gevolgd worden. Deelt gij deze overtuiging met mij ,
dan kan het u niet onvèrfchillig zijn , te weten , op welk
eene wijze het licht der Hervorming hier ter plaatfe ver
gemeente , tot welke wij behooren , ge -fchend
maar dan zullen wij ook aandrang gevoelen ,-(tichs—
om van dat licht gebruik te maken , en het invloed te
gunnen op onzé wijze van dènken en handelen. Ik vind
beide deze zaken in onzen tekst uitgedrukt, en ik noodig u dus, om te gedenken, hoe het zuivere Evangelie
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hier ontvangen en gehoord is; waarna wij elkander zullen opwekken , om aan de begin/elen getrouw ie blijven ,
welke onze gemeente met alle van dezelfde belijdenis deelt,
om het zuivere Evangelie te bevaren." — Het eerfte
deel is geheel gefchiedkundig ; het tweede bevat de volgende opwekkingen : Bewaart liet beginfel van een redelijk geloof in de zaak van den Godsdienst. — Bewaart
het beginfel van fiver voor reine deugd, dat ons mede
door onze belijdenis wordt aanbevolen. — Bewaart het
beginfel der algemeene liefde. De geheele redevoering
wordt met deze fchoone woorden befloten : „ Ik heb
mijne taak volbragt; maar kan mijne toefpraak tot u niet
eindigen, zonder u onze grootere voorregten te hebben
herinnerd, dan de vaderen vóór tweehonderd-en-vijftig
jaren hadden. Wel zal zich de blijdfchap over de ver
vele jaren ftil gekoesterden , wensen-vulingade,zo
van huis tot huis en van Eiraat tot Piraat hebben medegedeeld : maar ook opgewekte driften mengden zich onder
die blijdfchap ; de gemoederen waren tegen elkander ver
er waren zware worf'relingen en geduchte-biterd,n
rampen aanfiaande. Rustiger t ijden , dan wá beleven ,
heeft onze gemeente zeker nooit gehad : daarvoor zij Gode
in den Hemel de vurige dank onzer harten toegebragt ! Hij
beware ons bij die kostelijke voorregten , in welke wij
ons met alle onze land- en geloofsgenooten verblijden , en
doe ze ons onbezoedeld aan onze kinderen en nakomelingen overleveren , als de beste erfenis, olie wij hun kun
nalaten. Her eene geflacht gaat en het andere komt;-ne
en wanneer nog vijftig en honderd jaren over deze goede
flad zijn weggevloden , en wij in den tempel der natuur
onder de groote gemeente der dooden rusten ; wanneer
dan een ander gepacht onze huizen bewoont, deze plaat fen bezet en zich godsdienfUg vereenigt : dan moge dat
geflacht onze nagedachtenis zegenen, gelijk wij de vaderen zegenen., en, even mild als wij bevoorregt , God
danken , gelijk wij onzen lof doen opilijgen naar omhoog !
Maar dan moge ook die tijd naderbij zijn gekomen,, dat
alle Genootfchappen der Christenheid één zijn in redelijk
Aaa si
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geloof, één in reine deugd, één in liefde! Verhoor Gij
deze bede, eeuwige Vader! en verheerlijk ook dan, als
wij niet meer op deze aarde wandelen , Uwe trouw aan
onze kinderen en kindskinderen , van gedacht tot gedacht.
Amen."
Uit het medegedeelde kan men genoegzaam den geest
en de 11rekking dezer Leerrede leeren kennen , welke niemand , naar ons oordeel , zonder nut en genoegen lezen
kan, maar die inzonderheid voor de Deventerfche gemeente een hoogst belangrijk, en voorzeker ook hoogst aan
Achter de Leerrede zijn eenige ge--genamfchkis.
fchiedkundige aanteekeningen geplaatst , die de grootfte
ruimte in dit werkje beflaan , en vele nog geheel onbekende bijzonderheden behelzen, door den Heer M 0 LH U Y S E N uit fchriftelijke oorkonden geput , hem tot dat
einde door de Regering der lead beleefdelijk afgeflaan.

Handboek van de Gefchiedenis der Letterkundige Befchaving, door Dr. L. W A C 11 L E R, Hoogleeraar te
Breslau. Vr ij vertaald door N. G. VA N KAM PEN.
Ijle Deel. Oude Letterkunde.
Handboek van de Gefchiedenis der Oude Letterkunde ,

enz.
Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1829. In gr.
8vo. 454 BI. f 3 - 90.

H

et werk , onder dezen dubbelen titel in het licht gekomen , is gefchikt om de aandacht van het lezend publiek in meer dan één opzigt op te wekken. De zaken,
de inhoud , het onderwerp , welke de titel van dit werk
aankondigt , zijn hoogstbelangrijk , en de namen van Schrijver en Vertaler, met welke dit boek prijkt, zijn ongetwijfeld mede veelbelovend. De Heer W A C H L E R is
een Duitsch geleerde van verdieníie ; zijne Parijfche Bloed
waarvan onlangs eene vertaling is uitgekomen -bruil,oft,

L.
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heeft hem gunílig bekend doen worden, zoo wel met
betrekking tot de beginIelen, welke hij volgt , als tot
den vorm en de manier, waarop hij zijne gedachten uit,
en waarin hij dezelve weet te kleeden. De Vertaler, de
Heer N. G. VAN K A D1 P K N, thans aan het .4mJlerdamfche IthenQum tot eenen leeríloel geroepen, dien
het algemeen gevoelen hem voorlang reeds toekende, heeft
zoo veelfoortige regten op de achting, welke hem in geheel het gemeenebest der geleerdheid ondubbelzinnig wordt
toegedragen, dat zijn naam op den titel van een vertaald
boek reeds eene aanbeveling van den oorfpronkelijken
Schrijver zoo wel , als van diens werk, oplevert. Er
zijn zoo vele zaken , welke VA N K AM P E N grondig en
goed verftaat , zoo vele kundigheden , welke hij geenezins á titre precaire bezit , dat er , onzes achtens , voor
hem fchier geene klip bdflaat, op welke zijn letterroem
zou kunnen fchipbreuk lijden. De even nederige als bekwame man ontvange deze welmeenende hulde , welke
ons de alom toegejuichte mare zijner welverdiende bevordering ter penne ingaf!
In de voorrede erkent de Vertaler , dat de gcfchiedenis der
letterkundige befchaving , en harer voortbrengfelen , een
bij uitflek gewigtig gedeelte der algemeene Letterkunde,
en door vele bekwame mannen federt de herleving der
Letteren behandeld geworden is. Doch men bepaalde die
bijkans alleen tot de oude Crick/eke en Latijnfche Letterkunde; waarbij dan, zoo liet zeer wel was , nog ieder volk cie zijne voegde. Maar een algemeen overzigt
van den voortgang der letteren en wetenfchappen bij alle
volken , dit is , zegt de IIeer VAN K A M r E N, nog zoo
zeer een defideratum , dat daarvoor op geene onzer zes
Hoogefcholen een leerltoel beslaat. — Het zij ons ver
om het belang der zaak , hierbij een oogenblik te-gund,
verwijlen. Eerllelijk meenen wij te mogen herinneren,
dat niet alle dingen op eene onzer zes Iloogefcholen
kunnen geleerd worden. Op de Hoogefcholen moet men
liever weinig en grondig , dan veel en oppervlakkig onderwijzen. Ook vindt men welligt hedendaags niemand,
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die geleerd genoeg is , om de ALGEMEENE gefchiedenis der
letteren en wet enfchappen , uit de bronnen geput (niet
nagepraat) , te kunnen leeraren. WV v T T E N B A C H
heeft weleer een collegie gehouden over de algemeens gefchiedenis der wijsbegeerte, en later over de gefchiedenis der kunflen en wetenfchappen (Historia Philofophia ,
Historia Doctrinarism at t!rtium); maar dit was geheel iets anders , dat is te zeggen , het was iets beters ,
dan dit Handboek van w A C H LE R, hetwelk , onzes
inziens , 's mans meesteríluk niet is , en, in weerwil der
fchoone vertaling en belangrijke verbeteringen en aanteekeningen van den Heer VA N it A M P E N, hetzij men hetzelve
enkel als Bene gefchiedenis der oude Letterkunde, hetzij
men het als eene gefchiedenis der letterkundige befchaving befchouwe, altijd beneden het doel zal bevon
den worden, tot welks bereiking de lezer zich beloven
mag, aan de hand van den Hoogleeraar te Breslau te
zullen geraken. Het werk , waarvan hier het eerfle Deel
aan het Nederlandfche Publiek wordt aangeboden, heeft
ten doel , de Letterkunde aller befehaafde Volken, (zie
Voorr. bl. VI.) doch vooral en meer opzettelijk die der
Europefehe, kort, bondig en zakelijk , met inachtneming
van het ken/chat/end karakter van ieder derzelve , bloot te
leggen, met opgave der voornaamile uitgaven van de vermelde werken , waardoor men den boekenkenner en boe
Benen wezenlijken dienst hoopt bewezen te-kenmiar
hebben. De Heer V A N KAM P E N zegt niets te veél ,
wanneer hij den flijl van zijnen Auteur gewrongen noemt,
met zoo veel ineenfchuiving van volzinnen, dat de vertaling alles behalve gemakkelijk, en op fommige plaatfen,
indien zij letterlijk zijn moest , volftrekt ondoenlijk was.
Hij heeft dus getracht , en is in deze poging zeker bij
uitnemendheid wel geflaagd , dit werk door eene vrije
bewerking voor den Nederlandfchen lezer meer bruikbaar
te maken, en gemeend, hier en daar, b. v. bij de Niewr-Platonifche wijsbegeerte , den Schrijver te moeten tegenfpreken ; alsmede , door de vermelding van eenige Nederlandfehe werken , die aan W A C zi n E A onbekend fchijnen ge-
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weest te zijn, aan te vullen. Doch dit Deel zal ook voor
een afzonderlijk werk over de oude Letterkunde kunnen
dienen , voor hen , die geen of weinig belang in de
nieuwere (tellen.
De Inleiding begint niet de omfchriiving (want definitie
of bepaling, zal toch wel niemand aan dezen § i van
dit boek toekennen) van de gefchiedenis der letterkundige befchaving: Zij felt getrouw en in zamenhang
de gebeurde zaken voor, die de ontwikkeling en vorming der menfchehke geestvermogens , ten aanzien van
wetenfchap en kunst , in het licht fellen. (Hier zou
wij , naar den aard der zaak, vorming vóór ontwikke--den
ling plaatfen.) Het komt Recenfent voor , dat de Auteur
de letterkundige niet genoeg van de burgerlijke of flaatkundige gefchiedenis geïfoleerd heeft. Deze ilelt inderdaad
gebeurtenisfen (ree gestas) voor , en zoo heeft ook onze
groote G. j. v os s i u s de algemeene gefchiedenis gedefinieerd; maar de Historia literaria , de gefchiedenis
der letterkundige befchaving , hecht zich niet zoo zeer
aan évënemens , aan gebeurde zaken , als veelmeer aan
de voortbrengfelen van den menfchelijken geest , waar
zich dezelve aan de ruwe onbefchaafdheid ontwor--dor
fleld , en , om alles in één woord te zeggen , de humaniteit gewonnen heeft.
Doch de definitie daargelaten , gaan wij over tot de
flof, welke deze algemeene gefchiedenis omvat. Toege[taan , dat § 2 der Inleiding nr,ch te ruim noch te beperkt getleld is , zal ieder nadenkend lezer moeten erken
dat de Hoogleeraar w A C 14 L E R zijn ftandpunt te-ne,
hoog aangewezen en te laag genomen heeft. Het komt Recenfent, onder verbetering , voor , dat de Schrijver wèl zoude gedaan hebben , indien hij bepaald had , wat hij door
letterkundige befchaving wil verftaan hebben. Want ,
hoezeer liet ontegenzeggelijk waar is , dat de befchaving
van den geest door de Letterkunde zoo al niet te weeg
gebragt, althans allerbijzonderst bevorderd wordt, blijft
het niettemin onbetwistbaar zeker , dat de gefchiedenis
der ontwikkeling van den menfchelijken geest (h. v. zoo
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als c 0 N D 0 iz C E T zich die gedacht en ook gefehetst
heeft) geheel iets anders is , dan de gefchiedenis der letserizurdge befehaving. Er beflaat wel mogelijkheid, om
beide zaam te vereenigen; j o. j o N s t us en de geleerde rr r u r. s i u s hebben getoond die mogelijkheid te begrijpen , en dezelve ook ten deele verwezenlijkt: maar
het is flechts aan weinigen gegeven , den vo1f1rekt nood
voorraad verkregene kennis of geleerdheid te-wendig
bezitten , zonder welken alle pogingen van dien aard op
compilatie en nafchrijverij uitloopen. Men zoude bijkans
cene gefchiedenis kunnen fchrijven van de letterkundige
gefehiedenis. Prof. w n C x LE R heeft ook doen zien ,
dat hij dit zeer wel begreep : de 8 § zijner Inleiding bevat eene fchets van de lotgevallen der letterku?adige geJchiedenis ; maar die fchets is zeer oppervlakkig uitgevallen. Hij zegt, dat de oude klasfifche Schrijvers ílechts
ter loops en in enkele loste Rukken eenige bijdragen tot
de letterkundige waardering hunner gefchrifteni gaven ; en
hierbij worden eenige Grieken en Romeinen zoo wat au
hafr^rrl opgenoemd. Recenfent meent , dat het tiende boek
van Q UI N C T 1 L 1 A N U s voor cie letterkundige gefchiedenis der Clasfaci vrij wat hooger gefehat mag worden,
dan men uit deze vlugtige vermelding zonde opmaken.
De fchriften van s E nT E C A , den Vader, zijn mede hoogst
fchatbaar voor de kennis van de gefchiedenis der wel
bij de Romeinen. De Griekfche Levensbe--fpi•ekndh
fchrijver der tien 1lttifche Redenaars , waarvoor dikwerf,
fchoon verkeerdelijk, P L UT AR C H U s genomen wordt ,
teltact orhitarrrm X. Oratt. Attic. , voorts n ii IL 0 S T R AT U S x n N i v s, de Levensbeschrijver der zoogenaamde
Sophistae en van A POLL ONIUS TYANE us en mee
anderen, hebben bouwftoffen genoeg, om als hoofdbron
h istoria literaria te mogen aangemerkt worden.-nedr
In § 4 worden enige bibliografifche of tot de boekenkennis betrekkelijke Schrijvers genoemd ; maar ook deze
vermelding is ten uiterfte onvolledig. Wanneer toch
T 0 N E L L 1 'S l3ibliog rafca anntica e modern aangehaald
wordt , dan had men den ouden j o v i u s en den lateren
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fierlijken r 1 R A B o S C H I, en diens hitae doctorurm
It&orurn, niet moeten verzwijgen.
In § 8 wordt met lof van r A B RI C I U S gewaagd;
maar WA C H t. E It fchijnt er niet aan gedacht te hebben ,
dat diens Bibliotheca eerst regt bruikbaar geworden is ,
nadat dezelve door j. A. ie R N 11 S TI omgewerkt is. Het
heeft ons ook verwonderd , dat VA N K A M P E N zijnen
Duitfchen Auteur niet teregt gewezen heeft wegens de ver
alsof c. A. uit U MA N N , in 1717 , de eerfle-wandhei,
zoude geweest zijn , die deze wetenfchap gefchiedkundig
begon te behandelen , daar aan onzen grooten , fchoon te
vaak heden vergeten, v o s s I u s die eer ontwijfelbaar
toekomt. Het zal ook velen , met reden , toefchijnen, dat
s T A N LEY en B R fI c K c R, en dat vooral ook de werken van B A Y L it hierbij niet moesten onvermeld gelaten
zijn. Van LA xARrE zegt WAcHLER, bl. 18, dat
hij met de gefchiedkundige voorPelling Aesthetifche beoordeeling wist te verbinden; doch dat hij zich niet kon
verheffen boven de eens voor altijd vastgeflelde palen der
Franfche kunstfchool. Men weet , wat de Duitfchers
onder -lest hei ifche beoordeeling verf{ aan ; maar het had
in dit werk de plaats geweest, om die uitdrukking
(welke vóór B A U aa c A B. T E N , een leerling uit de wijs
Il'olfzaanfèhe fchool , onbekend was , en waarvan-geri
de onbeduidendheid door w ï T T E N B A c n bij meer dan
ééne gelegenheid aangetoond is) te rectiferen. Het is
voorts geen verwijt , dat men aan L A U A n p n behoort
te doen , maar eene ioffpraak , die hem toekomt, wanneer hij cie palen van den goeden knaak feeds geëerbiedigd heeft. De verwilderde , wufte manier van vele Duitfchers en Engel/dien en de nnystieke letterkunde der nieuwe Romantifche fchool zijn onaannemelijk bij goede Critici. Men kan , met eene hoogdravende bewoording , de
veronachtzaming der wetten van het fchoone en ware
noemen , zich boven de palen te verheffen ; maar het zijn
juist die palen , waarvan men met H 0 R A T I U s zeggen
mag : Quos ultra citraque no quit confistere rectum i
Onze overtuiging gebiedt ons te zeggen, dat dit werk
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van w A C H LE R veel te wenfchen overlaat ; doch dit
belet niet , dat wij hetzelve als zeer belangrijk , en den
daaraan door den geleerden v A N K M P E N befleden arbeid als zeer doelmatig aangewend befchouwen. De flistoria literaria is zoo noodzakelijk voor allen, die naar
grondige kennis ítreven, en haar omvang is zoo ruim,
dat elke poging, om die kennis meer verkrijgbaar te maken , toejuiching verdient ; en , daar het fchier onnmogelijk is, dat één mensch het geheele veld der letterkundige
gefchiedenis kunne bearbeiden , behoort men dankbaar te
zijn voor hetgene gepresteerd is , zonder al te naauwlettend te zien op hetgene er aan de volledigheid ontbreekt. Bij eene mogelijke tweede uitgave kan ook nog
menige onnaauwkeurigheid verbeterd worden. BI. 276 b.
v. wordt W 0 L F alleen gedoemd als de beflrijder der
echtheid van eenige der Orationes van c i c E r, o , daar
vóór hem reeds MA RK LA ND dezelve befhreden had ,
doch J. M. G E S N E R als handhaver harer echtheid met
goed gevolg opgetreden was. — Dan, wij moeten eindigen , en doen dit met den wensch , dat de Heer VA N
K A ivM r D N voortdurend lust en tijd moge behouden, om
door zijnen letterarbeid geleerdheid en goeden fmaak bevorderlijk te zijn.
Confsderatiën van Prof. H. W. T IJ D E M A N, te Leyden, over
de Punten van Overweging betrekkelijk het ilkaderniscb Onderwijs. Te Leyden, b ij S. en J. Luchtmans. 18x8. In fel.
44 Bi. fI -2g.

U

it de Dagbladen zijn algemeen bekend geworden de Punten, betrekkelijk het Hooger en Middelbaar Onderwis, ter
overweging voorgeteld aan eene daartoe door Z. M. aange
ílelde Commisue. Het is hier de plaats niet die punten op
te geven, veel minder over dezelve onze bedenkingen en
confderatiën mede te deelen. Uit den aa;d der zaak houden
wij ons geheel en al hiertoe onbevoegd. Het geheele Onderwijs moet naar het wijze plan des Konings tot vastheid worden gebragt. Eene wet, volgens de Grondwet gemaakt,
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moet elk gefchreeuw doen fmoren, hetwelk ook tegen liet
Hooger Onderwijs van vele kanten werd aangeheven.
Met de uiterfte behoedzaamheid, door eenigen als onbe•
flendigheid aangezien en als zoodanig afgekeurd, gaat Ne
Koning in deze belangrijke zaak te werk. Die pun--derlans
ten voor en tegen de beftaande verordeningen op het Akademisch onderwijs, gedeeltelijk ook door misnoegden en
fchreeuwers aan de hand gegeven, moeten eerst bezadigd en
van alle kanten bekeken en overwogen worden. Eene Commisfie, die wel meer lichts zal hebben ontvangen van vege
de Regering, dan die punten zelve ontfieken, moet daarna
den Koning dienen van confideratie. Daarop is Bene andere
Commisfie aangeteeld , om, door deze conderatiën ingelicht,
eene wet op het onderwijs te ontwerpen, welke met gemeen
overleg der Staten-generaal kan worden gemaakt, en verbindend verklaard ook voor alle de Akademiën des Rijks. Wij
zien niet, hoe men met meer wijsheid en omzigtigheid kan
ta werk gaan. IIet fpreekt dus van zelve, dat alles, wat
tot dit gewigtig onderwerp betrekking heeft, vooral door het
gefchreeuw van andersdenkenden in omvrage moet worden
gebragt , om behoorlijk te worden getoetst en overwogen.
Dit alles, gelooven wij, zal ook moeten dienen, om die
voor te dragen wet te verdedigen, wanneer dezelve in de
Staten-generaal min guntlig beoordeeld wordt. Doch juist de
vragen naar alles, wat tot dit onderwerp betrekking heeft,
geven den fchreeuwenden hervormers gelegenheid , om nog
harder te roepen : ontbloot ze, ontbloot ze; terwijl de vrees
vertrouwen voor een groot gedeelte afleggen op-achtigen
onze verlichte Regering, welke, zelfs door het perfoneel
der aangeteelde Commisfën , getoond heeft, niet roekeloos
de goede vruchten te willen vernielen, welke het verbeterd
Akademisch onderwijs, reeds federt ruim veertien jaren, in
ons vaderland heeft opgeleverd.
Dit onderfcheidenlijk werken van het Gouvernement op dit
punt legt dan ook aan iedere Cotumisfie , en aan wien ook
verder die vragen mogten worden voorgelegd , de verpligting
op, niet verder te gaan, dan de hun gegeven lastbrief vergunt. Die vragen zijn aan de Hoogefcholen regtttreeks medegedeeld. Hierin ziet T IJ DE MA N, bl. i , eene edelmoe.
digheid, welke de gelegenheid verfchaft aan de Hoogefcholen
en Faculteiten , om van hunne zijde hunne wenfchen en
bedenkingen mede te deelen. Recenfent ftaat met geene
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Akademie in Benig verband, en weet daarom niet, of die
punten, zonder iets meer, aan alle de Hoogefcholen zijn
gezonden geworden. Doch uit den gang te oordeelen, welkeu
de Koning tot dusverre gehouden heeft, zijn de Hoogefcho]en op dus genoemde interrogatoria gehoord, zonder advies
of confideratie te moeten mededeelen. Dit laatfte fchijnt de
Koning aan zijne Commisfie overgelaten te hebbén , die wel
bevoegd was , zonder anderer confideratíën , den Koning in
deze volkomen te dienen. Door een' man als VAN H E U S DE,
om van de overigen te zwijgen , was elke Hoogefchool in
die Commisfie voldoende vertegenwoordigd; en zijne uit
Brieven over den aard en de Eirekking van honger-munted
Onderwis hebben later bewezen , dat Z. M. in de keus zijner Commisfie zijne mannen regt goed kende.
Vreemd moet liet dus aan ieder voorkomen , dat Prof.
TIJ D E M A N , boven en behalve de antwoorden der Leydfche
Hoogefchool, nog afzonderlijk heeft gemeend te moeten be.
rigten , en dit berigt, of, zoo als hij dat noemt, zijne confideratiën , gezonden heeft aan de Leden der door Z. M.
benoemde Commisfie en eenige andere Staatsperfonen. Flier
heeft alles zoo den fchijn , dat hij of met de gegevene antwoorden der Leydfche Hoogefchool niet tevreden was, of
eenigzins misnoegd is, dat niet hij in die Commisfie is be
noemd geworden, of... maar wij willen niet alles opnoe_
men, wat tegen de gepastheid zijner ongevraagde confideratiën met meer of minder fchijn kan worden ingebragt.
Onze Lezers mogen uit het volgende oordeelen, wat het
meest den Heer TIJDEMAN tot dit gefchrijf bewogen heeft:
„ Bij de verfchillende denkwijzen nogtans en vaak irijdige
„ belangen der perfonen, waaruit die ligchamen (Hooge„ fcholen en Faculteiten) bedaan, behelzen de refultaten dier
,, raadplegingen zoo veel te minder het volledig gevoelen
„ van een' enkelen , als ze zich ftelliger aankondigen als de
algemeens opinie van allen." Was het algemeen gevoelen,
tot hetwelk de rijpe beraadflagingen van allen leidden, niet
voldoende ? Moesten al de Profesforen hun gevoelen behouden en afzonderlijk mededeelen? Bij de beraadflagingen had
't IJ o EM A N zijn bijzonder gevoelen moeten blootleggen , en,
bij afkeuring van liet bijzondere door ambtgenooten, hetzelve niet op- en doordringen. Dit is ons gevoelen, bij
hetwelk wij op meerderen bijval kunnen rekenen, dan TIJDE m A N bij het zijne. Doch laten wij hem verder hooren : „ ik
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„ heb mij dus van den beginne af aan, in eerie zaak van dit
gewigt, de vrijheid voorbehouden, om mijn bijzonder ge
voelen over de voorgeflelde punten afzonderlijk voor te-„
dragen en te ontwikkelen : en ik vond mij te meer daartoe
„ geregtigd en gedrongen, daar ik nopens de meeste dezer
„ vraagpunten eene opinie hebben kan, op ondervinding en
vergelijkende opmerking gegrond. Als Profesfors - zoon ,
„ als Student , en als Docent , en in vriendfchapsbetrekkin„ gen ook op de andere Noord -Nederlandfche Hoogefeholen,
„ heb ik mijn bijna vijftigjarig leven geheten onder de oude
inrigtingen der voormalige federative Republiek, de wei.
felende hervormingsplannen van Koning L O D E WIJ K, de
„ Franfche organifatie van het Onderwijs en de in 1815 ver
meest uit al deze verfchillende beftanddeelen-„nieuwd,
„ gecornpofeerde vormen; terwijl eene reis van twee maanden
„ lang in Duitschland, eenige jaren geleden, mij de Univerfi„ teilen van Gottingen, Berlijn, Leipzig, Halle en Jena aan
heeft doen kennen."
-„fchouwelijk
Alles , wat TIJDE MA N , waarlijk niet zonder grooten ophef,
hier opnoemt, bewijst wel, dat hij op die vragen goed zou kunnen antwoorden. Maar bevoegdheid hiertoe, en tot het openbaren zijner confideratiën, volgt niet volftrekt uit al dat op.
genoemde. Men moet ook afzonderlijk worden gevraagd , en
tot die confideratiën vrijheid bekomen hebben , zal men niet
in eigen , maar vooral in anderer pogen de noodige bevoegdheid bezitten. Voor dit laatfte ontbreekt elk bewijs.
Zullen wij nu op alles letten , wat T ij D E M A N zegt ? Ook
zonder Benige der hoedanigheden te bezitten, welke hij van
zichzelven opnoemt , zouden wij gemakkelijzt in bijzonderheden
kunnen aantoonen, dat zijn bijzonder gevoelen nopens dit
onderwerp nimmer het algemeene kan of zal worden. Doch
dan zouden wij te uitvoerig worden voor ons Tijdfchrift, en
ongevraagd, en dus ook onbevoegd, datgene behandelen, wat
aan de Commisfie van overweging zoo goed en veilig is toevertrouwd geweest. Deze fchuld willen wij niet op ons laden.
Slechts eene en enkele aanmerking zullen wij mededelen. Ons
heeft gehinderd, dat TIJ OEM A N vooral DONKER CUR TI us
zoo dikwerf bij name noemt. Nu en dan fchijnt hij hem ofdeszelfs zoon te vleijen. Dit moet DONKER CIRTIUS zelven
hinderen, die nu, in do Commisfie van overweging gezeten
aebbende , wel zal inzien, dat veel van hetgeen hij elders (*)
(*) Idvijs over de toenmalige Begrooting van Uitgaven,
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over I-Ioogefcholen en Akademiscl onderwijs gezegd heeft,
niet veel meer is geweest, dan enkele expectoratie. En dien
man fchijnt TIJD EM A N aan te zien , alsof hij alleen de wet
zal Rellen. Daarenboven blijkt bijna overal zeer duidelijk,
dat deze Con(ideratiën afkomftig zijn lo. van een' Pro/es/or,
2°. te Leyden , 3 o in de Regten. Meer bijzonderheden noemen wij nu niet op Dit maakt juist deze Confrderatiën voor
de meergenoemde Commisfie minder bruikbaar. Onpartijdig
vindt zich op vele plaatfen belemmerd. B. v, op de vraag-heid
nopens de vervroegde groote vacantie antwoordt TIJDE m AN,
bl. to : „ Te Leyden hopen wij van neen ," zonder dat hij
iets bijzonders meldt, dat meer bepaald op die Ak,demie
alleen kan toegepast worden. En vervolgens fpreekt hij alleen uit het ftandpunt van ,Jurist. Maar misfchien is dit enkel , om die kleine aardigheid Urist, dat moet heeten, dien
men bij het uur betaalt , aan den man te helpen. Insgelijks
is TIJDEMAN van eenzijdigheid niet vrij te pleiten op bl. 6,
waar hij van de fauppresfie van eene der Hoogefcholen melding
maakt. „ Leyden en Leuven zouden, naar ik hoop, wegens
„ hunnen ouden en gevestigden roem ir, de geleerde wereld;
„ Groningen om deszelfs ligging, als Benig punt van 'hoogex
„ geleerd onderwijs in een aanmerkelijk gedeelte des lands,
„ die het zelfs onder NAPOLEON als geleerde fchool ge„ fauveerd heeft, buiten aanmerking blijven." Dus Utrecht,
als in die vreesfelijke dagen f „ Elke der Hoogefcholen ,"
zegt hij aldaar , „ zou buiten twijfel redenen kunnen aan„ voeren , om van die metamorphofe bevrijd te blijven." Maar
dit zegt al zeer weinig. Recenfent heeft te Utrecht geftudeerd , en bij de komst der Heeres CU VIE K en N 0 e L alda:ar , op aanvrage van een zijner Leermeesters, zich aangeboden , om iets.hagchelijks te wagen, daar men dit voor het
belang dier Hoogefchool toen hoogstnuttig oordeelde. Het
bleef toen flechts bij ingewilligde aanvrage. Indien Recenfent bier meer bepaald voor Utrechts Hoogefchool fprak, zou
men dit aan baatzucht geenszins toefchrijven, maar alleen aan
erkentelijkheid voor het aldaar genoten onderwijs. Doch al
de Akademiën zijn Nederlandfche inftellingen , en wel van
Voor hen , die dat nog eens willen en kunnen lezen, diene
de aanwijzing, waar het te vinden is. Bijvoegfel tot de Ne -.
derlandfche Staatscourant ei Dec. 1827. Zie: over Univerf-•
teiten en Hooger Onderwijs , IVde Brief, hl, 28.
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het meeste belang. N APOLEON moge de Akademiën , even
als militaire posten, op eenigen afIland geplaatst willen hebben , welk Nederlander , die door niets wordt verblind , ver
als postjlations , naar uren berekend ?-langtdeAkmië,
Groningen , zoo verre van de twee andere verwijderd, en
met minder ítudenten, al komen er ook eenigen uit Hanover,
voorzien, verzet zich tegen deze ellendige lengtemaat. De bevolking, en wel zulk eene bevolking als de meeste ftuderenden
oplevert ,. heeft hier invloed. Utrecht en Leyden , beide in de
nabijheid van groote Reden, kunnen nevens elkander blijven beftaan, en dan nog met Groningen altijd blijven monlieren. Zal
de bevolking der Zuidelijke deelen des Rijfis , eveneens met
Hechts drie Hoogefcholen voorzien, de behoefte kunnen bepalen voor liet Noordelijk gedeelte? Befaat ook daar meer
dan de helft- der Akademifche kweekelingen uit ftudenten in
de Godgeleerdheid? Zij hebben hun Collegium Philofophicund
en welhaast zoo vele Seminaria als er Bisfchoppen zullen
zijn. Ook deze kosten den lande geld. ivloet dan eene der
Noordelijke Hoogefcholen vallen., omdat men elders dezelfde
behoefte op eene andere wijze vervuld ziet, en daarom op
de Hoogefchool geene Godgeleerdheid wil opdoen? Vernietig eene der NoordelljkeHoogefeholen.. Hoop aldus de ftudenten in ééne fled opeen. De kosten vergrooten voor familien , die de grootfle fommen zelve betalen voor de vorming
harer kinderen tot den geestelijken ftand. Men rekent bui ten den waard, wanneer men gelooft, dat de ftudenten der.
onderdrukte Hoogefchool zich allen op de andere zullen
laten vinden. De vermeerderde kosten zullen evenzeer op
de andere ftudenten werken, en de helft der lludenten, door
vermeerdering van kosten overal verminderd, zal eveneens
ledige plaatfen achterlaten op de collegies van de meeste niet
Theologifche Faculteiten. Op deze wijze zou eene fchoone en
hoogst nuttige inftelling wegkwijnen, welke men naderhand bij
meerdere. kosten niet zoo fpoedig en volkomen zal kunnen
verhelpen. Mag dat Protescantsch Kerkgenootfchap, hetwelk, alleen voor te vormen geestelijken, op de Akademiën
Leyden, Utrecht en Groningen, ten,minfte de helft der kwee
levert, niet verwachten, dat alle die Akademiën,-keling
voor hetzelve te gelijk Collegium Philofophicum en Seminaria,
gehandhaafd zullen worden? De Ultramontaan moge zijne
item weigeren; wij voor ons, het zij met eerbied voor on
zen Koning gezegd, fmeeken hierom geenszins, als slaven,

704

H. W. T7JDEMAN

maar verwachten dit, om niet fterker te fpreken, naar den
geest der Grondwet , als Nederlanders.
Doch wij keeren tot de Confideratién van Profesfor TIJDEMAN terug, en merken alleen nog dit aan , dat dezelve te
veel eene financiele houding hebben. Bijna in elk antwoord
fchijnt PL UT US een woordje, en fomtijds meer dan één
woordje, mede te fpreken. Dit zullen wij niet in al de bij
aanwijzen. Deze P LU T US doet daarom den-zonderh
Heere TIJDE MAN een zwart , en , Gode zij dank ! wij mogen
zeggen, een te zwart tafereel ophangen van de zeden der
meeste jongelingen aan de Akademie. Op bl. 38 teekent
T IJD EM A N den zedelijken toefl:and der jeugd niet gonflig.
Men ziet , dat de ongeregeldheden , die in het laatfte voorjaar
te Leyden zoo treurige, offchoon op zich zelf geheel onverdiende, blaam op die Akademie geworpen hebben, alles hein
te zwart hebben afgemaald. De meeste (zegge: de meeste) ouders en voogden, heet het, geven den jongelingen te veel gelds in
handen. Hierop aast allerlei Toon' van roofgefpuis, dat hen fpoedig verleidt, om , bij gebrek van dat vele geld crediet en
kwade resfources te vinden. In dit ongebonden leven „ fchik„ ken zij zich weldra tot gemak en vermaak , verwaarloo„ zing van collegiën en studie , tot feel en dronl:enfchap."
Hoort nu, Lezer! wat verder volgt: „ Zoo blijven zij eenige
jaren aan de Akademie, — leeren , bij tusfchenpoozen , —
;, of eerst tegen her einde, bij een Repetitor, — zoo veel,
„ dat zij met horten en iooten door de, ons niet min dan
„ hen pijnigende, examina kunnen komen; — verlaten de
„ Akademie en treden de Burger.maatfchappij in, met een
„ ledig of verward brein, gefloopt ligchaam, berooide beurs,
en bezoedeld of vereelt hart. — En dit worden dan, God
„ betere 'r! onze Wetgevers en Regters , de verzorgers on„ zer geestelijke, en ligchaams-, en geldelijke belangen !" Neen,
Heer Profesfor ! uwe expectoratie gaat te ver, ftrekt zich tot
alle Faculteiten uit, en zon eene hervorming voor de Leydfche
Akademie hoogst noodzakelijk maken , indien niet geldelijke
gevoeligheid U hier meer deed zeggen, dan Gij immer zult
kunnen bewijzen. De nanteekening (70) wijst ons op P L UT US en diens, over dergelijke onderwerpen , niet altijd billijke uitfpraken. Neen , Ouders en Voogden ! zulk groot gevaar loopes uwe kinderen of pupillen zelfs te Leyden niet.ons, op die fcheeve voorftellingen van-Kieschdwérout
PL U T us onze Lezers verder opmerkzaam te maken.

CONSIDERATION.
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Het Publiek heeft den Heer T Ij DE nr A N fchadeloos gefield
voor drukkosten, en heeft daarvoor nu het bijzonder gevoelen van dien Geleerde over de bekende vraagpunten. Maar,
cui bono De Koninklijke Commisfe heeft, bij hare overwegingen , van Leyden meer ontvangen , dan zij gewacht had.
Daaronder is iets bruikbaars ; maar her meeste wenfchen wij ,
dat door haar ongebruikt zal zijn gelaten. Profesfor TIJDE MA N , die zelf vreest, (bi. t) dat Velen , ook zulken, die
hij hoogacht , en op wier vriendfchap h ij prijs fielt , zullen
ontflicht zin bij vele zijner Cenfideratiën , zou , naar onze
gedachten, goed hebben gehandeld , indien hij', hetgeen hij
over die Punten gefchreven had , gefchreven had GELATEN,

Belangrijke T.fereelen uit de Gefchiedenis der LifJlrajfël jke
Regtsoefening. Te Nijmegen, b j. F. Thieme. 1829. In
gr. avo. 229 Bi. f 2 .40.

E

lke bijdrage tot het onderwerp, op den titel van het bovenflaand werk vernield, is van het grootlie belang, vooral
wanneer dezelve gefchikt en berekend is ter opheldering van
de Gefchiedenis der LijfltralFelijke Regtspleging of Regtsoefening in ons Vaderland, waaromtrent nog veel met eenen don.
keren fluijer omhuld is ; of wel ter opfporing van de, Loins
zeer geringe, ja bijna onmerkbare bronnen en oorzaken , waaruit zoo vaak de grootfle en affchuwelijkfte misdaden, tot
fchande der menschheid, zijn onrfproten.
Recenfent, van liet gewigt dezer zaak doordrongen, nam
dit werk met gretigheid in handen, en , op den titel afgaande, verwachtte hij een en ander belangrijk tofer•eel, tot het
bedoelde oogmerk bij uitzondering gefchikt. Weinig voldaan ,
echter, legde hij het boek neder; h1 vond in hetzelve bijna
niets ter opheldering der Gefchiedenis van het Regt , of die
van het menfchelijk hart.
De vier Verhalen , in dezen bundel vervat , dragen ten op_
fehrift: De aan/lag van Mittelbron ; Liefde, belang en
wraak; De misdadige Regter, en Maria Lavasfeur. Geen
van dezelve heeft eenigede miníte betrekking totons Vaderland:
ze zijn van vreemden grond op onzen bodem overgebragt,
Het tweede Verhaal, onder anderen , vonden wij onlangs in
eer. Hoogduitsch Jaarboekje. Indien in de Voorrede niet gezegd werd, dat de gebeurcenisfen, in dezen bundel vervat,
sc,xunaseu. :829. No. 16.
Bbb
-
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op gefchiedkundige waarheid gegrond zijn, dan zouden wij
ze veeleer voor romantifche verhalen gehouden hebben; en
aan de liefhebbers van deze Poort van lektuur zal dit boek
alzoo, mogelijk, bevallen. De Schrijver, of Vertaler, heeft
getracht , het fombere en akelige der door hem uitgekozene
gebeurtenisfen , zoo veel hem mogelijk was , op te fieren en
in een bevallig gewaad te kleeden; dit moge hem hier en
daar gelukt zijn , over het geheel echter heeft hij het zeker
niet getroffen. Vermoedelijk is het zijn eerfleling , en dan
mogen wij de gebreken in ftijl en houding eenigermate ver
doch dien onverminderd zijn wij van oordeel , dat-fchone;
wij deze Verhalen , die in geenen deele niet die van c n R c sT E MEIJER en anderen kunnen wedijveren, zeer wel hadden
kunnen misfen. Wij willen dit ons verflag (want tot eene
breedvoerige beoordeeling, wij bekennen dit gaarne, hadden
wij geen lust) befluiten met een kort uittrekfel uit het eerlte
Verhaal (bl. 17) , hetwelk genoegzaam zal zijn , om den lezer met den stijl bekend te maken: „ En, zullen nu de ongelukkigen aan de pijnbank, de ketenen en den dood out,, komen ? Zal het Parlement van 112etz het verfchrikkelijk
„ vonnis van Phalzburg veranderen ? .... Helaas ! de regter
„ verklaart wel, dat hij zonder bewijzen liet vonnis heeft ge„ veld en uitgefproken , en dat de beklaagden, die hij fchul„ dig noemt, niets hebben willen bekennen. „ Het is waar
„ zoo fchreef hij zeventien jaren later (op den 22 Januarij
„ 1787) aan den opperfchout van Sultz : „ Het is waar, dat
ik die zeven lieden, alleen op de verklaring der Joden , ver
heb, en dat naardien ik geene andere bewijzen-„ordel
„ had; en, daar de misdaad in den nacht was gepleegd, het
getuigenis der voormelde Joden noodzakelijk was , alles
„ overeenkomilig de regtsoefening van het Parlement te
„ Metz." — Inderdaad, op den '17 Februarij 1769 beves_
„ tigde het Parlement van Metz, in zijn geheel, het vonnis
van den regter van Phalzburg. — Zoo is het dan gedaan
„ met uwe eer en uwe onfehuld (!) , met uwe vrijheid en
„ uw leven!" enz.

Aanmerkingen op het hoorlel van eenige [keren Leden der
Staten-generaal, tot verandering der Iet op de zamenflelling
der Regterljke Magt en het beleid der Justitie, door Mr.
F R n N F 0 1 8 F R E T s, Ridder der Orde van den Nederlandfch, n

F. F a r TI , A.1 t4IERKI GEN.
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Leertw en Advocaat te Rotteraim. 7e Rotterdam, b ij Krieger
en Comp, 1829. In g, . 8vo. q.2 BI. f : - 6o.
-

D

e lieer Mr. F R ,r N C 01 S F R E T S heeft zich reeds vroeger
bij een paar 'kleine, gefchriften bekend gemaakt , als de voorvechter (ier wet van I S April i 827 , en had daarbij voornanlelijk zich ten doel geheld, om aan te toonen, dat die wet
genoegzame waarborgen voor de onafhankelijkheid der regterlijke magi opleverde; voorts, dat bij hare befirijders overdrevene begrippen daaromtrent plaats vonden. Van dit gevoelen verfchilden al aanflonds de 1-Ioogleeraren DEN T E X
en VA N H AL L , zoo als blijkt uit hunne Bijdragen tot de
Regtsgeleerdheid eis T^etgeving, D. IT. bl. 35I. en D. III.
hi. 427. Doch dit heeft den invloed op de denkbeelden van
den Heer FRETS niet kunnen hebben, om hem tot een

ander inzien te brengen; integendeel fchijnt hij roeping te
hebben gevoeld, of van elders gekregen, om de Heeren
BARTHELEMY, VAN CROMBRUGGHE, DONKER CURTICS en S CH p O N E V E L D , wegens hun voorflel tot het veranderen der genoemde tvet , te beilrijicn. Hij begirt Ine:
te fpreken over het voorflel , met opzigt tot het gezag der
aanftaande regtspleging in het algemeen. Niemand zal zijn Ed.
tegenfpreken, dat de wijze van regtspleging en de bepalingen
omtrent de regterliike bediening (dit is eene ongewone uitdrukking , in plaats van bediening des regts) niet in openbare

minachting kunnen worden gebragt, zonder dat tevens de
regtspleging zelve een groot gedeelte van dien invloed ver
welken zij op den welfland der nsaatfchappij hebben-liez,
kan : want dat voorzeker van alle de gebreken, die in dezelve kunnen bellaan , er geen erger is , dan dat de regtspleging haar zedelijk gezag miste, en burgers omtrent de rigtige waarneming val, hunne regtsbelangen wantrouwen opvatten. Maar fluit de erkentenis dezer waarheid niet in zich
de toejuiching van alle pogingen, welke, terlrijl liet nog tijd
is, aangewend worden, om aan de regterlijke raagt die onaf
te verzekeren , welke de volftrekte voorwaarde-hankelijd
is van de achting en het vertrouwen , vereischt om haar zedelijk gezag op hechte gronden te vestigen? Want alle regtsmagt , die onder invloed van eene andere autoriteit in den
Staat geplaatst wordt, is een ijdel droombeeld ; en regters,
die , bij de uitoefening van hun heilig ambt, aan iets anders
dan aan God en hun geweten gehoorzamen, en •een ander
Bbb a

708

F. FRETS

rigtfnoer volgen dan liet voorfchrift der wet, zijn verachtelijke werktuigen van vreemd gezag, die, wel verre van den
welfland der maatfchappij te beveiligen, den zelven ondermijnen en allengs vernietigen. Het is diensvolgens vreemd
dat de IIeer F RET s, dit alles erkennende, nogtans het voorhel der Heeren BARTIIELEMY, DONI(ER CURTIUS,VAN
CR 0 M 13RUGGTIE en SCHOONEVELD misprijst, en zulks
niet in dien zin alleen , dat hij op den inhoud van hetzelve
aanmerkingen maakt , (want daarop zou Recenfent er ook
hebben) maar dat hij het doen van het voorhel op zich zelve misprijst, nadat hij hetzelve (zie bl. 6) op het eerfile
gerucht toegejuicht had. Doch dit is de Benige inconfeguentie
niet, welke in dit boeksken van den Heer F R ETS de aan
eens opmerkzamen lezers treffen moet. Men heeft-dacht
die elders uitvoerig en bondig genoeg aangewezen. Ons be hek gedoogt niet, deze Aanmerkingen in alle bijzonderheden
door te gaan, Wij zullen flechts bij weinige punten flilfiaan, en in de eerfte plaats de vrijheid nemen te vragen,
wat toch de Heer FRET S bedoeld , gewild of gedacht heeft,
toen hij bl. 8 en 9 fchreef: „ Maar men vergete niet, dat
„ in het Romeinfche Rijk nimmer gedacht is aan regterlijke
„ magt ; het zij dan als eene derde magt in den Staat, het
„ zij als eene gemancipeerde magt, maar die toch altoos en
„ ten aanzien van hare attributen geheel onafhankelijk zoude
„ geweest zijn." — Recenfent vraagt : wat is eene geëmancipeerde magt? Dit vooronderttelt eene magt, die bevorens
in eenen {laat van onderhoorigheid, onder voogdij geweest
is , en onbevoegd was , om onafhankelijk te handelen; en hoe
komt dit denkbeeld te pas bij de regtsoefening der Romeinen ? En hoe is liet mogelijk , van het reggtsambt (dit zal
wel moeten zijn regtersambt) te (preken , zonder te bepalen ,
of men het tijdvak der Koninklijke regering, of dat van het
vrij Gemeenebest, of dat der Keizerlijke regering voor Dogen
heeft? De fleer F R E T S ['preekt, alsof er , van den beginne
af aan , permanente Regtbanken bij de Romeinen geweest
waren ; geheel ongefchiedkundig. De Appel/en , van welke
de Schrijver geen vriend fchijnt te zijn, waren te Rome ,
ten tijde der 'vrije Republiek, een beroep op het volk, en
droegen den naam van P,•ovvcatio ; maar onder en na AUGUST U S , toen de Keizer , als de eenige Volkstribuun , het
geheele Romeinfrhe volk voorgaf te vertoonen , is het woord
appel/are in de plaats van pro vocale begonnen gebruikt te
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worden. BI. 15 zegt de Beer v R E vs t „ Worden dan de
Hoven niet zoowel als de Regtbanken opgerigt ten behoeve
„ van het volk? en is liet geene wezenlijke weldaad voor
„ hetzelve, dat het zijne burgerlijke en onderlinge verfchil„ len onmiddellijk bij den hoogeren regter kan brengen ?"
Maar, welke zamenhang is er tusfehen deze twee ítellingen ?
Zeker zijn de Regtbanken en Hoven om het volk, niet het
volk om dezelve; maar wie zal daaruit het gevolg afleiden,
dat het Bene weldaad voor de burgers is, onmiddellijk bij
den hoogeren regter te regt te flaan ? De Ippellen zijn ingevoerd , omdat de regters menfchen, en dus aan meníchelijke dwaling onderhevig zijn , en omdat het belang der maat_
fchappíj vordert, dat die dwaling zoo veel mogelijk onfcha.
delijk gemaakt worde. Dit nu kan niet beter gefchieden,
dan door een hooger onderzoek, een beroep op hoogeren regter. De onafhankelijkheid der regterlijke raagt is, volgens den
Heer F R G T S , daarin gelegen, dat een hooger (regterlijk)
Collegie geene oppermagtigheid over het lagere zoude uit
Doch dit is geheel extra oleas, of van den weg-oefn.
at. De onafhankelijkheid der regterlijke magt is geheel daarin
gelegen , dat geen Minister, geen Gouverneur en geen Burgemeester op hare uitfpraken invloed uitoefenen ; maar de
eerbied voor die uitfpraken , het gezag der res judicata is integendeel geheel daarvan 'afhankelijk, dat de regtsquestién langs
alle trappen van jurisdictie onderzocht, en door zoodanig
onderzoek tot die hoogte van zedelijke zekerheid gebragt
worden, welke alleen in haat is, om achting, eerbied en gehoorzaamheid voor en aan de beflisfingen van wezenlijk onaf
te verzekeren. —Het komt Recenfeza voor,-hankelijRgtrs
dat de lieer FRET s niet alleen nu, maar reeds vroeger,
blijken gegeven heeft van eene zeer beperkte wijze van zien,
welke hem onbevoegd fchijnt te maken, om over een voorhel , als het alhier behandelde , te kunnen medefpreken.

Schilda. Uit het oor fpronkel ke vertaald.
. . .
. . . Ridendo dicere verum
Q uis vetat ? . . . . . . . . . . . .
HO?LATIUS.

Te Dordrecht, bij J. de Vos en Colnp. 1829.

In gr. 8vo.

236 bi. f 2 - 40.

fcl:ijnt het Pruisfisch 1}adje Scililda dezelfde
Ieern teDuitschland
genieten , welke in ons vaderland ook aan eene zekere
had te beurt valt; het, is de wrijfpaal der fpotters. Voor
Schilda durven wij niet pleiten; maar met onze bedoelde land_
genooten valt niet te mallen, en die gevaar loopt, om geloof te
hechten aan de befchuldiging , dat onze landaard te phlegma_
tick is, hoore Hechts de apologie van zijne vaderhad door
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eenen....., om van het tegendeel overtuigd te worden. Dit
werk is een tegenhanger van het vroegere Schilda , door ons
reeds in onze jeugd gelezen , in hetwelk vooral zulke misfia
en dwaasheden gehekeld werden, waaraan fedelijke over--gen
heden en patriciërs zich fchnldig maakten. Het nieuwe Schilda
is in denzelfden toon geftemd. Het brokfiuk uit S W n NE NE U R G en V A L E N T IJ N's Ovidius doet ons denken, dat het
oorfpronkelijke, waaruit het volgens den titel vertaald is, het
Schildasch, en dat het werk dus eigenlijk echt Nederlendsch
is. De fchrijver heeft het zeer geladen op het houwen van
fladhuizen en andere prachtige gebouwen , op het vervaardigen
van fchepen, zonder in aanmerking te nemen, of de moge
dan niet beílaat, om dezelve in zee te krij--lijkheda
gen, bet graven van kanalen, enz. Tot een proefje geven
wij een uittrekfel uit het Hoofdhuk der Klokken: „Er ontbrak
„ in Schilda nog cenc klok in den grooten toren. Toevallig
„ werd zoodanig eerre klok te koop aangeboden; zij werd
„ gekocht. De klok woog omtrent vierduizend pond, en de
„ plaats, waar zij hangen moest, mag wel zeventig of tach„ tig voet boven den grond zijn geweest. Men bedoor eene
„ premie van honderd gulden uit te loven aan den genen, die
„ het gefchiktfle en minst kostbare middel zou opgeven, om
„ de klok op hare plaats te brengen. Een beroemd werktuig
kundige had zich door herhaalde proeven verzekerd van de-„
» mogelijkheid , om door eene gans van matige grootte een
„ gewigt van vier ponden tot eene aanmerkelijke hoogte te
„ doen opvoeren; hij maakte hieruit de zeer juiste gevolg trekking, dat duizend ganzen te zijnen ook vierduizend
„ pond konden opligten, 'en Helde bij gevolg voor, om liet
„ genoemde aantal vogels voor de klok te fpannen , en hen
„ door middel van brood of eenig ander fmakelijk voedfel
naar boven te lokken. Dit middel vond juist om deszelfs
eenvoudigheid bijval, De duizend ganzen werden derhalve
gekocht; doch men befloot hen eerst behoorlijk af te rig=
ten. De vogels werden gedurende veertien dagen een voor
„ een op de markt , nadat zij te voren eenige uren honger
„ geleden hadden, losgelaten, en dan hond er een man op
„ den bovenalen omloop van den toren, die gans, gans !
„ riep, en een groot Pluk brood in de hand hield. Om der
„ waarheid hulde te doen, moet men bekennen , dat er met
„ dit voorloopig onderwijs menige gans verloren ging; want
„ de meesten vlogen weg. Eindelijk was. men zoo gelukkig
„ geweest er tien volkomen af te rigten, en daar het faizoen
„ intusfehen ver verloopen was , begieep men, dat het ge„ noegzaam zou zijn , deze onder de overige negenhonderd
„ ennegentig te verdeeles; „ want," zeide een der Raden,
„ „ als één gek er velen 'maakt, waarom zou ééne wijze
„ gans er dan ook niet velen kunnen maken ?" enz. Die den
afloop der historie van de klok weten wil , koope het boek.
Tot onfehadelijke uitfpanning durven wij het volkomen aan
-bevln.
„

„

DE WAARHEID IN i:BN NARRENKLEED.
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De I'Vaarheid in een Narrenkleed, of de erei lige fludie der
Romeinfche Gefchiedenis op eene luchtige en fchertfende wijze
behandeld, in den geest van F o it K L 's Boertige Reis door
Europa. In twee Dee/en. Eden Deels Ijle Stuk. Bevat
Regering. Te 's Gra--tendGfchisrKezljk
ven/iage, b ij A. Kloos. 1829. In kl. 8vo 288 Bl. f I -80.

O

ns oordeel over dit Rukje is hetzelfde , hetgeen wij bij
de aankondiging van het eerl'e ceel hebben geveld: weder
dezelfde lompe font in het motto van H OR A TI U s; weder
dezelfde mislukte nabootfing van F 0 K K E. Tot een proefje
diene de aanhef der teefpraak , door welke de vrouwen der
Batavieren, of Katten, de mannen aanmoedigen in den t}rijd
tegen de Romeinen :' „ Tee dan jongens! toe dan, vecht,
„ dat het zoo ram Helt en raast , flaat er op dat het raak is ,
al wat bezijden valt, is zonde ," enz. Of ook het gefprek
tusfchen CALIGULA en den bekenden PIIILO JUDAEUS:
„ P H IL o. Nah ! heeft uwe Majesteit hover honze zhaak
„ gedhacht?
„ CAL I GUL A. ja fmousje ! maar kom , wil je je niet
eerst ontnuchteren? Ik heb daar heerlijke fanfijzenbroodjes.
„ P H I L o. Na,'z ! Sire ! hik bedank uwe Majesteit ;vel z,'seer."
Die daar nu finaak in vindt, koope het boekje, en ver
zich • dat de fchrijver, om de pret langerte doen du--blijde
ren, dit deel in twee Rukken gefplitst heeft, en dat de liefhebbers dus nu nog meer te wachten hebben.

Aglaja. Romantifclae Verhalen. Verzameld zit de Werken
van L. M. FOUQUL, W. BLUMENHAGEN,LordBYRON
en anderen, door M. C. L. Te Groningen , b ij G. Wouters.
1828. In gr. 8vo. 316B1.f3-:
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e ons in dezen bundel aangebodene verhalen zijn , blijkens den titel, van verfchillenden oorfprong, en ook , wat
den inhoud betreft , van verfchillende waarde. De vaart op
den Rijn beantwoordt niet aan de algemeene benaming van
het geheele werk, rosnantifche verhalen, en gelijkt meer naar
het verhaal van een togcje, hetwelk werkelijk op dien «room
gedaan is , en niets romanesks bevat. Gevonden! of Tafereelen uit het leven van een/ge zwaar beproefden , is een fchoon
verhaal. Ouders en zonen en gelieven , die elkander lang
voor verloren op aarde gehouden hadden, vinden elkander
onverwachts weder. Wie hemt niet in met het Plot: „ Ge„ vonden! Is dat hier reeds een zoo zalig woord, — hoe zal
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„ de jubeltoon dan eerst klinken en juichen , wanneer wij
„ voor Gods troon in alle eeuwigheid zingen en groeten:
Gevonden l" De Beeldtenls behaagt ons minder. De oude
boosaardige Blankzwarden tergt zijne jonge vrouw door
zijne mishandelingen tot ontrouw , ítraft daarna haren val
door haar te vermoorden , en eindigt met een' zelfmoord. Wij
vragen : welke is hier de zedelijke frrekkirg? Affchrikking
van de ondeugd? liet is waar, Blankzyarden zou op zichzelf
daartoe kunnen dienen; maar de verfchoonende wijze, op
welke de echtbreuk hier voorgeteld, het beminnelijk licht,
in hetwelk de overfpelige vrouw en haar verleider geplaatst
worden , bederven weder, wat het eerstgenoemde karakter
had kunnen bevorderen. Voortreffelijk is anders de hier gegevene les: „ Niet de booze inborst alleen doet den mensch
„ tot misdaden en ellende vervallen ! Men/clielrke z;vakheid
„ is de moeder der meeste zonden, en brengt zelfs engelen
„ ten val 1 Daarom hoede de mensch zich voor toegevend.
held jegens zichzclven, en beware zijn hart en zijne zin_
„ nen voor de tirannij der gevaarlijke minuut ï" Met genoegen
lazen wij de BrokJukken uit het Dagboek van een' invalseden
Bidmeester, die doer zijn gezond verfland, zijn weldadig en
vergenoegd hart , niettegen(iaande zijne zesendertig jaren
zijnen lammen arm en houten been, de brave echrgenoote,
welke hem ten deel viel , waardig was. In het Geloof wordt
bij 'den jongen ilippolyt, wien onverdiende armoede had ter
nedergedrukt, door het befuur en de hulp van den eerwaar
Heliodoor, de gezonken moed weder opgewekt, en hij-digen
op de edele kunt}enaarsbnan met het beste gevolg terugge.
voerd. Door de hartelijke -en overtuigende wijze, op welke
hier het geloof aan het goede en wijze der Voorzienigheid,
ook wanneer zij ons opoffering en ontbering oplegt , aange..
prezen wordt , beveelt dit verhaal zich zeer aan. Maar het
heeft ons verbaasd , aan het einde van dezen bundel het flak
te vinder: de Gampy . Juist niet omdat liet verhaal op een
bijgeloovig volksfprookje gegrond is, — romanfchrijvers hebben dezelfde vrijheid als de fcbilders en dichters, -- maar om
het doei- en zoutelonze van herzelve , ontdaan van den
fchoonen dos , waaraiede liet door bet dichterlijk talent
van eenen B v r, ON getooid is; terwijl wij het aan niets an_
ders dan aan eene echt Engelfche grilligheid kunnen toefèhrijven, dat men zijne bekwaamheid misbruike tot op$ering van zulk een ellendig vertelfel. Wenscht dus de anders niet onbekwame vertaler van dezen bundel dank te ver
bij den Nederlanc'fchen lezer, hij zij in het vervolg er-dien
op uit, om , bij het overbrengen van vreemde voortbrengfels
op onzen bodem, wat zorgvuldiger kaf en koorn te onder
-fcheidn,s
alleen het laatfe aan te voeren.
-
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bij J. Immerzeel, Jun.
457
Pichler, (C.) Quintyn Mesfys. Nijm. bij J. F. Thieme. 14$
Vriendfchappelijke Brieven. Nijm. bij J.
F. Thieme.
512
Pietersz , (J.) De verdienflelijke Onderwijzer \Telmoed.
Brusfel , bij Brest V. Kempen.
547
Prins, (f.) Leesboek over de Bijbelfche Gefchiedenis.
Iiie en IIde St. Amfi. bij W. Brave.
474
Proeve van Navolging. L eyd. bij 1I. W. Hazenberg, Jun.
1.13

Q.
Quetelet , ( fl.) Gronden der Sterrekunde. Ifie St. Amft.
bij G. Portietje.
240
Volks - Sterrekunde. Brusf 1, bij Trest
v. Kenapen.
247
R.
Radijs, (4.) Tweede Viertal Leerredenen. 's Hertogenb. bij II. Palier en Zoon.
654
Rapport van de Commisfe tot de Rivierafleidingen.
's Hag.
565
Reddingier , (l. G. Bijbelfche Gefchiedenisfen, enz.
Iiie St. Gron. bij J. Römelingh.
io6
Regten van den Vorst op het Onderwijs. Amíl. bij J.
C. Sepp en Zoon.
187
Reis in Polen en Rusland. Amfi. bij J. C. v. Kesteren.
631
Rijkens , (R. G.) Leerfchooltje voor Kinderen. Gron.
bij R. J. Schierbeek.
38
Rinteln , (K. van) Zestal Leerredenen. Rott. bij de
Tamed. J. 41lart.
652
Roggen , (G. H.) Nieuwe Leerwijze, 's Hag. bij J.
Immerzeel, Jun.
307
Röntgen, (G. M.) Verhandeling over de Stoombooten.
Utr. bij J. flltheer.
S91
Rooijens , (G. J.) Oratio.
645
lOEREESCH. 18-29. No. 16.
C ee

R E G 1 S T E R.

Rorf, (Mirj) De oude Vrijster en de getrouwde Vrouw.
II Deelen. Leyd. bij C. C. v. d. hoek.
679
Rotsgalmendc Rekelzang. Kamp. bij de Erven fl.
1 alckenier.
555
Roy, (J. J. le) De Mensch befchouwd, enz. Delft,
149
bij de Il'ed. J. fIllart.
--- Bedenkingen aan . J. Kinker. Delft, bij
de Lhcd. J. /!hart.
149
,

;

S.

Salzmann, ((;. G.) 1)e Hemel op Aarde. Derde Druk.
678
Leeuw. bij G. T. N. Suringar.
Sander (f. C. A.) en . J. G. Liernur, Christendom en
Reg zinnigheid. I'le St. Arnh. bij C. A. Thieme. 197
Scheltema , (. j.) Gefchiedenis der Hekfenprocesfen. Haarl.
573
bij V. Loosjes.
——
— Reintje de Vos. Haarl. bij :' . L oosjes.
612

Schilda. Dordr. hij ,J. de Vos en Comp.
709
Schmid, : 11. C. De Kersavond. Amft. bij ten 3rink
08
en de Vries.
-- De waarde der Kleinigheden. Amfl.
bij ten Brink en de Tries.
39
Rofa van Tannenburg. Haarl. bij de
Wed. f1 Loosjes , Pz.

39

Het Bloemkorfje. Haarl. bij de Wed.
t1. Loos/es, Pz.

39

— Euílachius. Amft. bij ten Brink en
550
de Fries.
Schmidt, T. M. von; Mijne Krijgsgevangenfchap in
Frankrijk. Haar]. bij de ll/ed. 2. Loosjes, Pz. 268
Schuil, (P. S.) Het Leven van Julius Agricola , door
C. C. T acitus. Dordr. bij J. de 'Vos en Comp. 57
Ernst en Luim. Dordr. bij Blusfé en
v. Braam.
404
Scott, (LTS) Godsdien flige Redevoeringen.
Rott. bij
L. Vermeer.
156
---— Ridder Peveril van den Bergtop. IV Deelen.
Amft. bij J. Radink.
269
--^. Het Leven van Napoleon Buonaparte. Vde ,
VIde en VIIde D. (in 2 Stukken.) Dordr. bij I3lusfé
529
en v. Braam.
Senden, (G. H. van) De Nagedachtenis van T. !. Clarisfe plegtig gevierd. Gron. bij J. Oomkens. 239
Sidons, `C.) De Vereenigde Staten van Noord - Amerika.
Leeuw. bij Steenbergen v. Goor.
219

R E G I S T E P.

Siege;9neek, (di.) j. C. Tratticr- Zie/nis in eerie Redevoerim gefbhetst. IIaa1'1. hid sic Eryt'n F. JJol t1 2_76

Snijders , (.%. val; Bedeiikinget,. !\iiddeib. bij de Gebr.
408
Abrahams.
Sommer , (J. G.) Tafereel vats het I feel - Al. Iiie D.
66o
Amfl. bij Gebr. Diederichs.
Spindler, (C.) De Bastaard. III Deelei. Haar, bij de
Erven F. .Bohn.
4544
De Doode en zijne Bruid. Haar]. hij de
Erven F. Bohn.
554
Stael, (1,aron van) Brieven over Engeland. Dordr. bij
132
• J. de Vos en Comp
Staring , (fl. C. IFr) Nieuwe Gedichten. 's Hag. lij
J. Immerzeel, Jun.412
Stuart , (M.) Nagelatene Leerredenen. IIId
e D. 's Hag.
en Amfc. bij de :;ebr. v. Clef.
97
IVde D.
465
Stukken bij de viering van liet Sojarit netlaan der Neder]. IIuish. Maatíchappij. Haarl. hij V. Loos/es. 7;
Swart, (N.) Spreuken van Salon io. Iife St. Delft , bij
B. lJruins.
476
.

T

.

Tafereelen voor jeugdige Lchtgenooten , enz. Amíc. bij
Schalekamp en v. d Crampel
37
(Huifelijke) in Romantifche Verhalen. Rott.
bij Menfing en v. IPestreenena.
456
(Belangrijke) uit de Gefch. der Lijf(ir. 'Regtsoefening. Nijm. hij J. F. T1iie ;ne.
705
Taylor, ;^I.) Merkwaardigheden van Amerika. Amf'. bij

G. J. A. Beiyerinck.

687

Teen/ira, (117. D.) Vruchten mijner werI.zaamh eden ,
enz. Iíle D. Gron. ij I!. EcX^ho^f,, IIz.
-53
Tegengift op het Li .beralisme van den Baron van Zuilen
van Nijeveld. Utr. bij j. Altheer.
25
Thiele, (J. C. V. De Kluizenaar in St. Peters5urg.
Haar]. bij de Wed. A. Loos/es, Pz.
678
Thompfon, (G.) Reizen enz. in het Zuiden van Afrika.
I!Ie D. Gron. hij LTl v. Boekenen.
253
Thine, (C. T.) Oude en nieuwe Zeden. Blijfpel. Amfl.
bij JL iTestes°;;gang en C. v. Holst.
,24
Tiellandt, (11/. I I_ j. Baron van ï7%estreenen van) Korte Schets der Boekdrukkunst. 's ; lag. en Amf'. bij
de Gebr. V. Cleef.
449
T jdeman , (If. Lig.) Confideratiën over het Akademisch
Onderwijs. Leyd. 'bij S. en J. Luchitnians.
6g3
-

,

,

-

Ccc 2

REGISTER.
Tzfchirner, (H. LC'.) Levensgefchiedenisfen van merk
Zelfmoordenaars. Leeuw. bij Steenbergen v.-wardige
Goor.
79
Brieven Dev. bij I. J. v. d.
-- - ---Sigtenhorst.
597
U.
Uilkens, (j. d.) Landhuishoudkundige Almanak. iS29.
Gron. bij J. Oomkens.
44
V.
t'elde , (C. F. van der) De WeJerdoopers. Amft. bij
J. C. v Kesteren.
548
Verenet, (L. F.) Charles. Amfi. chez S. Delachaux
etc.
94
Verhalen en Schakeringen. Gron. tij G. dl7o.tters. 640
Verhandeling over de Verantwoordelijkheid der Ministers. 's Flag. bij A. v. Hoogjlruten , ,Jun.
139
Verhandelingen (Natuurkundige) van de Hoil. Maatfch.
der Wetenfch. te Haarlem. XVden D. ede St. en
XVIden D. ifte St. Haart. bij de Lamed. A. Loos293
jes , Pz.
XVIden D. 2de St.
387
------ (Nieuwe) van het Haagsch Genootfchap ,
voor 1827. 's Hag. bij de Erven J. Thierrij en C.
Menjing en Zoon. 373 en 513
ter nafporing van de Vetten enz. onzes
Vaderlands. Vde D. Gron. bij LTS Zuiderna.
583
her Mehr, (J. L.) De Troonbeklimming van Noured
68 i
din. Amff. bij J. v. d. Hey en Zoon.
Verílag van de Commisfie te Groningen. Gron. bij J.
122
Oomkens.
— van de in 1826 te Groningen %vaargenomeneliek439
ten. Gron. bij .% Oomkens.
I/idocq , Gedenkfchriften. Ifle , Ilde en IIIde D. Armli.
bij Gebr. Diederichs.
319
hover, ; C. van der) Wandelingen in en oin AmI erdam. Am1I. bij J. C. v. Kesteren.
633
Volksgeest (Over) en Burgerzin. Leyd. bij C. C. v. d.
482
hoek.
Vreede, (P.) Karakterfchetfende Tafereelen. II Deden.
410
Breda , bij F. B. Hollingerus Pijpers.

REGIS

T ER.

W.
Waarheid (De) in een Narrenkleed. Ifle D. 's Hag. bij

459
ILien D. ifte St.
711
!t'achler, (L.) Handboek van de Gefchied. der Letterk.
Befchaving. I(ie D. Haarl. bij de Erven F. Bohn. 692
Wageninge , (P. J. van) Onderrigting wegens het
Magnetisch Somnambulism us. Rott. bij T. J. Wijnhoven
IIendrikfen. 297
lt'alsh , (R.) Reis van Kenflantinopel door Turkije ,
399
enz. Amft. bij C. J. <d. Beijerinck.
\Vat is te denken en te verwachten, enz. Leyd. bij D.
664
da Mortier en Zoon.
Wederlegging der Verhandeling over de Verantwoorde
406-lijkhed.Arn
bij C. A. Thieme.
%Vesteik, (J. V.) Idnotatio. Lugd. Bat. apudJ. C. Cijf55
veer.
—
--- Disputatie Literaria. Lugd. Bat. aped
55
J. C. Cijfveer.
[Filhelmi , (K.) De Apostelen en eertce Be lijders van
fezus. Amft. bij ten Brink en de Fries.
329
Wilmfen , (F. P.) Eereprijs voor de Jeugd. Amfl. bij
ten Brink en de Fries.
461
\Vindsma, (R.) Friesch Blom - koerke. Snits, by F.
686
Holtkamp.
[Fifelius , (S. I.) Staatkundige Verlichting der Neder..
landeren. Twsee.'e Druk. Brusfel , bij Brest v. Kempen.
536
Gefchicd- en Regtskundig Onderzoek.
Brusfel ,bij Brest v. Kempen.
544
A. Kloots.

-

X.
Xenophon, Habrokomes en Anthia. Gron. bij M. Smit.
362
IJ.
IJneema , (j. 117) W. Muller's Griekenland. IIde of
laats 'c_ Twaalftal, Amtl. bij G. S. Leeneman v.
d. Kroe en J. TI: IJntema. 144
Ijey , (A.) Leerrede ter gedachtenis van Prof. T. /l.
Clarisfe, Gron. bij J. Oomkens. 239
z.
Zoë, of de ligtzinnige Vrouw, enz. AmI. J. A. Laning.
682
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I.

VAD ERL AN II SCIIE

LETTEROEFENINGEN,

voor
1829.
II.

V.ADERLANDSC11L'
LETTEROEFENINGEN,
voer

1829.
I.

VA DE ,LANDSCHE
LFTTEROEFENiNGEN
voor

1829.
Il.

MENGEL

WERK,
VOOR
1829.

V A D E R L A N D S C H E
L E T T E R O E F E N I N G E N ,
O F

T I J D S C H R I F T
VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
WAARIN

DE

BOEKEN'EN SCHRIFTEN,
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D A G E L I J K S

E L D E R S
DIG

IN

ONS

V A D E R L A N D

U I T K O M E N ,
T E V E N S

E N

O O R D E E L K U N -

E N

V R IJ M O E D I G

V E R H A N D E L D

W O R D E N .

B E N E Y E N S

MEN
tot Fraaije

G-E L

WERK,

Letteren,
Kunften en
betrekkelijk.

T W E E D E

JVetenfchappen,

STUK.

VOOR

ï 82g.

MENGELWERK.
Tc

G.

S.

AMSTERDAM,

LEENEMAN

bij

V A ND E R KROE

en
J.

W.

IJ JSf Ï E M A ,
1899,

I N H O U D
VAN

BET

M E N G E L W E R K .
O c h e t s eener Gefchiedenis des Slavenhandels. BI. i
Iets over de Krankzinnigen en de behandeling van de
zelve. Door j . S M I T S , j z . , Rentmeester van het
N

Stads Krankzinnigen-

en Beterhuis te' Dordrecht.

15

Bijzonderheden, Holland ondeF LODEWIJK. N A P O L E O N
betreffende.
26
De Dood , van A L I - Pacha van Janina»
Volgens R .
WALSH.

33

De Engelfche Opium-eter.
De Togt naar Moréa. - r - Dichtftukje.

35
40

Den Heere Mr. s. D E W I N D , in antwoord op zijne
aanmerking, dat hij federt lang geen vers van mij ge
zien had. Door Mr. A . r . S I F F L É , te Middelburg. —
Dichtflukje.

43

De Hond van Liverpool.
47
De Portugees aan Don M I G U E L , bij het ronddeelen van
Eerekruifen, Puntdicht.
48
Schets eener Gefchiedenis des Slavenhandels.
(Vervolg
van bl. 14.)

49

De Haringtogt.
Nog iets over den Jaculator.

60
Medegedeeld door c . T E N

HOET , J . Z .

•

6l

Bouw- en Beeldhouwkundige Gedenkftukken van het oude
Egypte.

62

Iets, over Scheepvaart onder water.
64
Bijzonderheden, Holland onder L O D E W I J K N A P O L E O N
betreffende. {Vervolg van bl. 33.)
66
De Oorfprong der Hervorming van het Krijgswezen in
Turkije.

7a

Verraad van O D Y S S E U S
Roemrijke Val van lp/ara. 74
De Chinefche Schouwburg.
75
De Stem van het Geweten; een Voorval uit de Gefchie
denis van Denemarken.
78
Iets, rakende den vermaarden Fluitfpeler D R O I J E T .
83
VOLTAIRE en de Aartsbisfchop van Toul.
•
&4
Een paar koddige Stalen van despotieke Liberaliteit. 85
Ter waarfchuwing van Pleitzieken.
85
Opmerkelijke Getuigenis, rakende de Jezuiten.
86
Wie zal Keizer zijn ?
86
v

Ontzettende Berekening van Franfche Ellende.
87
Ontvangften der voornaamfte Parijfche Schouwburgen in
Hechts twee' maanden. (Nov. en Dec. 1828.)
87
Antwoord aan niijnen Vriend N . N . , over zeker Gefchrift van deze onze dagen. Door Mr. s. 1. z., W I S E LIUS.

DichtJiukje.

Bij het einde van 1828. Door Mr.

88
DichtOO

A . BOXMAN.

Jlukj.Cs

•

Op een' onwaardigen Staatsdienaar. Puntdicht.
92
De. invloed der lmifelijke deugden op het geluk'der. Maatschappij en van de Wereld. Door H . V A N L O G H E M . ,93
Iets tot Karakterkennis van Keizer N I C O L A A S I,
103
De Ondergang der Janitfaren.
105
GÖTHE'S vroegfte Leeftijd (1749—1765) gefcbetst door
H. DÖRlNC.

.

112

De, Aardbeving te Lima.
115
Bijzonderheden, Hólland onder L O D E W I J K N A P O L E O N
betreffende. (Veryolg van bl. 7 2 . )
,
116
Proeve eener Vertaling uit de Cecilia van E R N S T S C H U L Z E ,
door w.. H . W A R N S I N C K , B Z .
120
Franfche Kloosters.
126
Oordeel van C A T H A R I N A D E II over de Turken.
127
Zeldzame Aankondigingen de Courant van
Louisville,
in Misfoim,
vóór eenigen tijd, geplaatst.
128
De Proef,

Eene Perzifche

Anekdote.

Wreede Straf eener fchuldige Echtgenoote.
Anekdote.

128

Eene

.

ware
129

Afgrijfelijk Patriotismus.
Vriendfchap. D o o r j . B R E S T E R ,

130

A Z . Dichtftukje.
130
De Indiqanfche Wediiw. Eene Vertelling.
Door j . w .
IJNTEMA-

132

Schets eener Gefchiedenis des Slavenhandels. (Vervolg
bl. 6 0 . )

141

Uittrekfel uit eenen Brief, rakende den Heer
RÏNG.
GÖTHE'S
H.

van

JOHN BOW157

vroegfte Leeftijd ( 1 7 4 9 — 1 7 6 5 ) gefchetst door

DÖRING. -

(Vervolg

Bijzonderheden, Holland
betreffende.

(Vervolg

van bl. 114.)

onder

LODEWÏJK

163
NAPOLEON

en ftot van bl. 120.)

168

Schrikkelijke Ontdekking, door een' Walvischvaarder, in
den jare'1775..

-

Lord B Y R O N op het Eiland Gros/a.
Bezoek bij een' Turk van aanzien te Orfah,
den Bijbel.
VOLTAIRE en'de Pagie van F R E D E R I K II.

174
176

het Ar in
178
180

De Varkendief.
Mijn Uitftapje naar Madura. — DichtJlukje.
Heldenfpraak.
Schets eener Gefchiedenis des Slavenhandels.
en Jlot van bl. 1 5 7 . )

180
181
• 184
{Vervolg
,

185

Befchrijving en Afbeelding van een brilvormig Werktuig
ter verhelping van het Scheelzien, uitgedacht door
A.

G.

Med.et
(ihir.
Doeior,
van Gezondheid bij de Armee, tc
2.01

V A N ONSENOORT ,

Eerfte -Officier
Utrecht-

Nog een Voorbeeld van verregaande Dweeperij in NoordAmerika.
GÖTHE'S
H.

204

vroegfte Leeftijd ( 1 7 4 9 — 1 7 6 5 ) gefchetst door

DÖRING.

{Vervolg

en (lot van bl. 1 6 8 . )

207

Iets over Ier land.
• 212
Gevangenneming eener Rooversbende, ten gevolge van
onvrijwilligen Doodflag.
,
215
Iets wegens het Amjlerdamfche Schaakgenootfchap. 2 1 7
Aan mijnen Vader, bij het wederkeeren der Lente. Door
A.

D E JONG ,

GTZ.

Dichtjlukje.

aa8

De Pacha en de Mnfti. Dichtjlukje.
230
Vraag en Antwoord.
231
Anekdote, rakende den jongen N A P O L E O N , in.Holland
. 'overleden.
232
Roekelooze Eerzucht.
232.
Het wijze en weldadige onzer onkunde van de Toekomst.
Eene Leerrede, over Pred. V I I I : 7 . Door G . H .
a

HEIN ,

Predikant

te Kampen.

233

Iets over de Natuurlijke Gefchiedenis der
Door J . v . D . H .
HUGO D E G R O O T .

Krokodillen.
242

BILDERDIJK..

248

Brieven, over de zoogenoemde Verdediging van Prins
M A U R I T S van Oranje van Mr. c . M . V A N D E R K E M P te
gen A D R . S T O L K E R , door den laatstgemelden. No. I. 253
Wat ftaat o n s , Nederlanders,
thans te, doen, nu wij
Begraafplaatfen hebben in het opene veld ?
262
De vuuripuwende Berg op de Sandwich-EiVinden.
269
Generaal J A C K S O N , Voorzitter der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika;
naar een Uittrekfel uit het Dagboek
eens Reizigers.
275
Kordate Godsdienftigheid in Noord-Amerika;
volgens
COOPER.
Don

276

MIGUEL.

277

Onfeilbaar Middel, om. zich van zijne Crediteuren te
ontdaan.

Een waar Voorval.

'

c.78

I

K

II

0

U. D.

De Zon. Door G . G R A V E , j s a . Diehtftukje.
$79
Levensfchets van M r . D A N I E L H E R M A N N U S B E U C K E R
ATxDREiE.Door Mr. j . w. D E C R A N E , Oud-Hóogherdar

te Franeker.

.

'

- 281

Fragment uit eene onlangs gehoudene Predikatie over
M A T T H . XXV11: 15—20.
301
Brieven, over de zoogenoemde Verdediging van Prins
M A U R I T S van Oranje van Mr. c . M . V A N , D E R K E M P
tegen A D R . S T O L K E R , door den laatstgemelden. N o . II.
3°3

lets over het aanbelang der Luchtinblazing bij fchijndood
ter wereld komende Kinderen. '
316
Bevolking, van China.
316
Belasting op de Suiker in Engeland.
317
Iets uit eenen Brief des Heeren c H A M P O L L I O N uit Nubië.
3*7

De Octobermaand te Rome.
'
319
Gedenkt te'
fterven!
320
l^ene Procesfie te Florence in 1 8 2 7 , door eene Dame,
als Ooggetuige, medegedeeld321
De Schoenmaker van den nieuwen Paus. Eene echte
Anekdote.

•

311

De beleefde Cipier. Een waar Voorval.
Aan Arist. Door Mr. p . R . F K I T H . Dichtjlukje.
Vlugtige Uitboezeming, ter herinnering aan Mifs
SON.
Door j . w . J J N T E M A . Dichtflakje.
Don

MIGUEL.

.

322
323
SMITH-

326
328

Eenige Gedachten over den aard", de waarde en ftrekking
der befchrijvende Dichtlainst. *
329
AAKON E E R L I J K , en zijne fchrandere tegenwerping tegen
het Christendom. Door den Eerw. j . G . C . K A L C K 1 1 0 F F , te Laren,
bij Zutphen.
345"
De vuuripuwende Berg op de Sandwich-Eihnden.
(Ver
volg en /lot van bl. 2 7 5 . )

352

Drie Brieven, tusfchen den Heer j . F . W I L L E M S en den
Baron D E S T A S S A R T onlangs gewisfeld. Medegedeeld
doorben Heer A . J . V A N D E R A A , te Antwerpen. 36a
Op de,Baden te Karlsbad,
in Bohemen. Naar het
Latijn van L O B K O W I T Z . Door Mr. A , F . S I F F L É , te
Middelburg. — Dichtjlukje.'.
De Tweelingen. Eene ware Gebeurtenis.

De Rcgtvaardige nooit verlaten.

'

Een Huifelijk

367
370

Tafereel.
373

Bij het lezen van het beklag eens Franschmans,
wegens
het door de Mode te Parijs ingevoerde. gebruik der
Tabakspijp. Door j . V / . I J N T E M A . Puntdicht.
376

I

N

H

O U 1>.

Redevoering, over de treffende en kerzame overeenkomst,
welke er in menigerlei opzigt beftaat, tusfehen de Wereld
der Kinderen en der volwasferie Menschheid. Door Mr,
H . j . H . M O D D E R M A N , Advocaat te Winfchoten.
377
Iets in antwoord op een Fragment eener onlangs gehoudene Voorlezing.
397,
Brief van den Heer'jOHN B O V V R I N G , te Londen, aan
den Redacteur der Vaderlandfche

Letteroefeningen.
399

Drie Brieven, tusfehen den Heer j . F . W I L L E M S en den
Baron D E S T A S S A R T onlangs gewisfeld. {Vervolg en
flot van bl. 3 6 7 . )

.

402

Verflag van geheime Genootfcbappen irf China.
408
De Franfche Policie.
411
Iets, over het vermogen der Vliegen en andere Infekten,
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DES SLAVENHANDELS.

Cüit het •werkiMhtorïsck-Pkilofopkifche Darftellung aller Ver.
andentngen des Negerftlavenhandelt , enz. Door A . B Ö T N E .

II Deelen.)
I J o e verfchrikkelijk de flayenliandel ook wezen moge,
kan men echter niet ontkennen, dat dezelve in alle tijden
beftaan hebbe, en dat de meesf. verlichte volken zich aan
deze pnmenfcTielijkheid hebben fchuldig gemaakt. Hét
fchijnt zelfs, dat deze handel van het begin der maatfchappij af beftaan heeft j de oudfte gefchiedkundige berigten ten minfte maken daarvan reeds gewag. M o Z E S
leeft o n s , dat A B R A H A M Haven hield, die hij gekocht
had (Gen. XVII; 2 3 , 2 7 ) . De zonen van J A K O B »
zich van hunnen broeder willende ontdoen, verkochten
hem aan Midianitifche
kooplieden, welke hem weder in
Egypte verkochten (G '
XXXVII: 2 8 ) 5 het frhïjnt
dus, dat te dien tijde de handel in flaven in'het Oosten
reeds bekend en algemeen was. De bevelen van M 0 z E s ,
betrekkelijk de flaven , doen ons zien, dat de Hebreers,
na hunnen uittogt uit Egypte, reeds een groot aantal bezaten , en dat zij dezelve kochten en verkochten. De
Profeet E Z E C H I C L ( E Z . XXVII: 13) fpreekt van de
ftad Tyrus^sds
van eene beroemde flavenmarkt; en onderfcheidene plaatfen in de Odysfea bewijzen vrij duidelijk, dat, ten tijde van H O M E R U S , de 'Egyptenaren
en Phentciêrs algemeen bekend ftonden, als handel drijvende in flaven. Men weet, dat de Pheniciêrs kundige
en werkzame zeelieden waren; en men heeft alle reden
om te gelooven, dat hunne koöpvaardijfchepen zich niet
enkel tot het drijven van koophandel bepaalden, maar dat
zij ook van tijd tot tijd het beroep van zèeroovers uitoefenden, en^nannen, vrouwen en kinderen van de kusten, welke zij bezochten, wegnamen; ondernemingen,
en
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I.

A

waartoe het^root^a^ntalteilaftflen,'!)^!)^ en golven vdn
de Mjddelljn^fche zee bijzorfdër giimftig Ws. Eene menigte phatfen Wj - d e - ^ d e ^ è b ^ e r s - k u n n e n deze oaderftelling bevestigen. De Grieken* Carthj(gers en Romeinen hadden* om zoo te fprèken, gèheele legers van Haven ; zij' verkregen •* dezelve 'Bïeest in den oorlog ^ dewiil
de "bewoners 'van de overwonnene "fteden gewoonlijk in
flavernij gebragt werdén. Hét is blijkbaar, dat hieruit
een zeer drokke handel in flaven moest geboren worden,
gedurende de'Republiek en onder de eeffte Keizers. Het
Christendojn hrajjt in Het 'Rómethfphe rijk eene groote
verzachting in het lot der flavea'te weeg; maar na dén
val van, Rome zien wij de flavernij wéder te vóorfchijn
komen. Toen de oude Germanen geerie andere bezigheid
kenden dan de jagt en den oorlog, hadden zij geene flaven , daar M hifcne gevangenen in dén ftrfjd ombragtén.
Maar tóen zrj "hunne bosTcnén begonnen weg te ruimen,
hunne woeste, vélden hv yrücbthUre Tandén "te heïfehépp e n , e n eene, menigte nieuwe behoeften'hadden ïéérerikénn e n , begrepen z i j , dat het beter w a s , hét leven aan hunne gevangénen te laten, en hén ter bebouwing van het
land en ter! uitoefening van "nuttige handwerken té'gebruiken. Van toen "af waren er flavenmarkten in vele
fteden, vaiv Duitschland,
vooral in d i e , welke aan de
Noordzee gelegen waren. Deze handel fchijnt zélfs vrij
aanmerkelijk geweest te zjjn, 'daar , in de" toltarieven der
Frankifchc Koningen., de" regten ,'wélKe 'voor'dén"'doorvoer van flaven moesten.betaald wbrdéri, even ^oö bepaald zijn-als die der overige koopwaren. Dezelve' Was
vooral zeer levendig van 'de vijfde tot de negende eéttw.
De Scilayen en 'Wenden (*) hadden zich vpornamelijkvan
denzelVen meester, gemaakt. 'Zij kochten vele flaven in
Duitschland en Bohemen, en verkochten ze aan de' Rtisfen, welke 'dezelve tot naar'Roh'jlójniin%$ël zonden, " Lat e r , onder de Keizers uit het' Sakjifchè huis , werden de
Selayifehe volken, uit het noorden van
Duitschland,
r

5

;

(

r

(*) Zié.övfer dé woonplaat» Öezer vörkeö,
Vaél. Hist. Ifte Ö. bl. 273, 274. Fert.

W J V G E N A A.P,

welke het Christendom weigerden te omhelzen, in flaveraij gebragt door hunne overwinnaars, welke Christenen waren, eh zij werden alzoo door geheel Duitschland
verfpreid.

In

Engeland,

Frankrijk

en Italië

beftond

dè flavernij nog algemeen in, de negende en tiende eeuw.
D e lieden Bristol

,Lyon,

Verdun

en Rome hadden groo-

te markten, waar duizende Christenflaven van allerlei jaren en kunne te koop werden aangeboden, en dikwijls
overgeleverd aan Moorfche koopers. Reeds toen, echter, was
ideze handel het voorwerp van hevige tegenkantingen; de
-Ge&hiedenis heeft ons de namen van vele Kerkvoogden bewaard, die te dien tijde zich met kracht tegen dit wreede
misbruik verzetteden, als de H . W U L S T A N , Bisfchop
ymWorcester,
A G Ö B A R D , Bisfchop van Ljon,
en de
-H. A N S C H A I R . E , eerfte Aartsbisfchop van Hamburg.
Door hun voorbeeld aangemoedigd , namen de verlichtfte
«n braaffte leden der geestelijkheid hunne geestelijke wapenen o p , om de flavernij te -beflrijden, verklaarden kiezel-'
ve onbeftaanbaar met de voorfchriften van.riet Evangelie,
-en bevalen het vrijlaten der flaven als een verdiëHftelijk
werk a a n , gefchjkt om hun de gunst van God te doen
verwetven. Hun prediken was niet zonder goed gevolg,
en da> flayenbindel verdween langzamerhand uit de noordelijke deelen van Europa;
maar met de zuidelijke was
het zoo niet gelegen: daar bepaalde de geestelijkheid zich
tot. het afkeuren van het gebruik om Christenflaven te
hebben, maar verzette zich niet tegen het houden van
zoodanige, welke Muzelmannen
waren. De verovering
van Spanje door de Afrikaanfche Mooren, hunne lange
err bloedige oorlogen met de Christenbewoners van dat
Koningrijk, hunne veelvuldige invallen in
Frankrijk,
hunne gedurige ftrooperijen op de kusten van Italië, hadden de Christenen en Muzelmannen
zoodanig tegen elkander opgezet, dat men van weerzijden alle die genen
in flavernij bragt, Wélke te arm waren om zich los te koopen. Verre van teruggehouden te worden door godsdienftige beweegredenen, zagen de Christenen eene weidaad
in het in flavernij brengen van de ongeloovigen, welke
' A 2

in hunne handen vielen. Ook zag,anen. toen op de markten vanMaiië
en Frankrijk v&$v(,\}Mikzelmpnfche flaven
te koop- aanbieden,- dan -tegenwoordig Ciiristenflawertröp
markten in de Barbarijfche ftaten. Deze ftaat van zaken
duurde tot aan de zestiende eeuw; e n , wanneer men in
aanmerking neemt, dat men toen de Mooren met de.Negers verwarde, en dezelve befchouwde. als behoorende
tot.-dezelfde foort van menfchen en hetzelfde geloof belijdende, begrijpt - men ligt de gemakkelijkheid,, waanmede K A R È I„ V , gezworen vijand van.de MoorenM
Jlfyika,
de invoering van Neger - flaven in. zijne Amèrikaanfehe
volkplantingen toeftond. — Dit was de OOPi'prong van den handel/ .
;

;

De Europeanen,
echter, waren niet de eerden , welke
in Afrika -den ,flayenhandel hebben ingevoerd; deze. hiibaarfche. handel was er reeds vele eeuwen bekend, vóór
dat de Portugezen tn
Spanjaarden
handelsbetrekkingen
hadden met • dit werelddeel, E D R I S I , een voornaam
aardrijkskundige van de twaalfde eeuw, leert o n s , in zijne befchrijving van Afrika $ dat- de fteden: Tocrur * Sala, Berifa en Gana, aan den Nijl gelegen, in zijnen
tijd groaten handel dreven, en dat z i j , behalve vele andere waren, ook menfchen verkochten.' Hij voegt er bij,
dat de bewoners: der genoemde fteden menigvuldige invallen deden in het land Lamlam,
ten .zuiden van Tocrur gelegen, en deszelfs bewoners weghaalden, em dezelve vervolgens op de markten van Marokko eh de
Barbarijfche ftaten - te verkoopen.
VitiAbys/inieCprekende, verhaalt hij -, dat de Arabieren - daar verfchillende
koopwaren aanbragten , en daarvoor goud en flaven terugnamen. I B N A L . V A R D I , een ander Arabisch fchrijver, verzekert, dat de inwoners van
2&rigitane(mxZan~
gabar),
aan de oostkust, van. Afrika.gelegen,
hunne
onderen aan de bewoners van Otnam verkochten. De
Venetiaanfche
reiziger c A D A M O S T O , . die- de kusten
van westelijk Afrika , ongeveer in het midden dér vijftiende eeuw, bezocht, zag daar groote Arabifche karavanen, welke zich naar Tombutto of Tomluctou begaven,
A

c

v

en naar vele andere fteden van MidSel - Afrika, om daiar
zijden* ftoffen tc brengen, welke te Grenada en Tunis
vervaardigd waren, alsmede zilveren vaatwerk en paar
den , welke zij tegen g o u d , peper en flaven ruil
den. L E O de Afrikaner,
een geleerde Moor uit Gre
nada , geboren in de laatfte helft der vijftiende eeuw
welke langen tijd de ftad Fez bewoonde en een groot ge
deelte van Afrika doorreisde , verzekert, dat de bewo
ners van Barbarijen met die van Nigritia. handelsbetrek
kingen begonnen hebben tegen het einde der tiende eeuw,
en dat van toen af de handel in flaven er een gedeelte
van uitmaakt^. Hij haalt het koningrijk en de ftad Tombutto of Tombuctou aan, gelegen in de nabijheid van een'
der armen van den Niger,
als grooten handel drijvende
ten tijde, dat hij dezelve bezocht (ongeveer in 1 5 0 0 ) ,
en verzekert, dat het opperhoofd van dat land dikwijls
z$ne naburen aantastte, om gevangenen te maken, waar
mede hij de paarden,en koopwaren betaalde , welke hem
de Arabifche karavaneri verkochten. Hij- fpreékt :even
zoo van den Koning van Bornou, en noemt de ftad.Gago, 400 mijlen zuidoost van Tombuctou--gelegen,
als
eene :der beroemdfte flavenmarkten. Deze verichillende
getuigenisfen ftellen het beftaan van den flavenhandel in
Afrik% buiten twijfel, en zulks op een tijdftip, zeer
verre vóór dat de Europeanen den handel in Negers be
gonnen hebben; en wij weten door de nieuwere reizi-gers, dat nu nog deze handel zeer levendig is in onder
scheidene gedeelten van Afrika,
met welke de Euro
peanen weinig of geene betrekking hebben. Ieder jaar
brengen talrijke karavanen uit Nubië,
Dongolo,
Darfour , Bornou , en andere binnenlandfche provinciën van
Afrika,
zwarte flaven, beftemd om de markten van Cai
ro,, Siout, Esneh enz. te voorzien, waar Turkfche en
Arabifche kooplieden dezelve komen kbop'en; en de mid• delen, waardoor deze karavanen zich de ongelukkige
.flagtoffers van hunne begeerlijkheid veifchaffen, doen in
wreedheid niet onder voor die, welké*de Europefche Ne
ger - handelaars gedurende drie eeuwen gebruikt hebben»

Offchoon voor het overige dè Europeanen zich niet
te verwijten hebben , dat zij den Afrikanen heteerst den
flavenhandel hebben doen kennen, kunnen zij zich echter
niét vrijpleiten van het verwijt, van aan dé^en handel
eene veel gröoteré uitgebreidheid gegeven tehebbem De
jneeste Europefche volken hebben in denzelven min of
meer 'gedeeld; maar de Portugezen waren de eerftefn
Men weet, dat, in den loop der vijftiende eeuw, de nijverheid van dit volk zich voornamelijk tot ondernemingen
ter zee bepaalde. De Infant Dón -H E N D R I K , zoon van
Koning J A N I en broeder van Koning Ë D Ü A R D , een
voor zijneii tijd: zeer verlicht Vórst en een vriend der
wetenfehappén, hield zich daarmede met veel ijver bezig.
Ieder jaar bemande hij verfcheidene fchépen, beftemd om
ontdekkingen op de westelijke kust vm Afrika te doen,
welke vóór hem flechts tot kaap Bojador, onder den zesent wintigften graad-N. breedte gelegen, bekend was. Hij
had dé Officiëren^ Tyelke over-déze uitrustingen het bevel haddeny getóst, zich van eeritge- inboorlingen meester
te maken, en dezelve naar Portugal te brengen. Zijn
voornemen was,~ van hen berigtén in te winnen over
dezö onbekende ftreken, en zich daarvan te bedienen,
cint met" hunne landgenöotèn vriendfehapsverbindtenisfen
aan,te gaan,- welke eenëngeregeldënkoophandel zouden
kunnen daarftcnen, Misfchien ó ó k hóópte hij' dezelve als
werktuigen te kunnen gebruiken, gefchikt 0 * die Hëidehfche volken te békeerén enden Christèltjkeri godsdienst
in Afrika in te voeren; een ontwerp , dat hem na'aan
het hart lag. — Dit was geefie gémakkelijftëia&k; overal i waar de Portugezen voet aan land zettederir; vlügttëh
de inboorlingen verfchrikt in het binnenfte des lands. Na
vele pogingen zonder gevolg, maakte een dezer zeelie1

den,

AtPHONSo
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1440 tot op «30 mijlen van kaap Bojador dóórdrong', tien
inwoners gevangen,- allen' Muzelmannen vanMooriet,'i of
Arabisch ras. Drie van h e n , welke waarfchijrffijk tót de
vernjogéndfte gedachten van het land behóórden; boden
aan,.zich los te kööpen. Don » E t f o k I K zond hén

ivcar hun vaderland terug, en hunne bloed ve-rwanten^bragten daarop, terftond aan de Portugezen,
voor hunnen
verkoop, eene aanzienlijke hoeveelheid ftofgoud en tien
Neger-flaven
uit Guinea afkomftigfr en dit waren de
eerfte., Negers, welke men in Portugal zag.. Door dezen
goeden uitflag aangemoedigd , begonnen de Portugefche
zeevaarders het bedrijf van zeeroovers uit te oefenen,
nu, eens des nachts aan de kusten komende, om de ongelukkige inwoners in hunne hutten te overvallen, dan.
wieder töt in het binnenfte des lands 'doordringende, om
gevangenen te maken, welke zij naarPortugal voerden en
als flaven verkochten , ten zij zij de hoophadden.eejnen grooten losprijs te bekomen. Het gevolg hiérvan w a s , dat de.
enkele verfcbrjning van een Portugeesch fchip op de kusten fchrik verfpreidde en alle inwoners'deed vlugten. Deze geweldenarijen, echter, hadden een ander doel, dan
Don H E N D R I K beoogde; ook gaf hij (Jrenge orders,
Om dezelve te doen ophouden. Langzamerhand flaagde
men ih het daarfteïlen van eenige vriendfchapsbetrekkingen met de inboorlingen; en in 1456 vond de Venetiaanfclie reiziger A L V I R I O D A C A D A af O S T O op. het eiland 4rguin* niet verre van, de vitte Kaap
Portugefche kantoren, welke, eenen regelmatigen handel dreven
met de Moorcn van den Senegal, en hun koorn, ftoffen
en andere koopwaren yerfchaften, waartegen zij ftofgoud
en Neger-flaven
ontvingen. Déze handel breidde zich
uit» naarmate de. Portugezen hunne ontdekkingen verder
voQttzettedenj dezelve werd levendiger, toen Koning
£ A N- .II' bezit van. Guinea had genomen (in 1 4 8 4 ) , en
toen b|j er het fort,^;. George del Mina had doen bouwen,, beftemd om dê, vastigheden van zijne onderdanen
op dwe Jjust te befebermen. Deze handel was echter nog
zeer, heDerkt, aangezien de Portugezen alleen zwarte flaven, gebruikten in hunne bezittingen op de kusten van
Afrika» welke niet zeer aanzienlijk waren, en ook de
andere Eurapffche ftaten dezelve nog nie,t kochten; maar
de ontdekking van Amerika deed den flavenhandel weldra, zeer uitbreiden.
t

Ongetwijfeld bragt de zucht ter vergrooting van het
veld der menfch'ëlijke kundigheden C H K I S T O P ^ I O R U S
C O L U M ' B U S tot het ondernemen der gevaarlijke" togten,
waarvan de ontdekking Üer niéuwe wereld het "gevolg
was. Ongelukkig geleken de gelukzoekers, welke met
en ra hen zich derwaarts bégaVën, hem niet. De gouddorst .beheérscbte hen uitfluitend, en verdoofde in hen
élk gevoel van menschlievendheidj ook werd hunne aankomst in het andere halfrond voor desZelfs bewoners eenè
bron yari onheil en rampfpoeden. Men weet, dat de
Spanjaarden

op hét eiland Haïti,

of Si.

Domingo,

hünné eerde vastigheden hadden, en dat hun vóórnaam fte doel was hét .bewerken der goudmijnen, welke het
eiland bevatte. Déze arbeid vórderde veel meer handen,
dan de Span/aarden zelve konden te werk ftëllén. Hoe
nu dit gebrek te verhelpen? Zij waren niet verlegen
met liet. uitdenkéri van middeieb hiertegen. Het land'
met alle de bewoners als hunne wettige verovering-iiefchouwende, "dwongen zij dé 'inboorlingen, om in de
mijnen, te'werken j'èn hét Spdaiïfchc Gouvernement wettigde, dit geweld','door den'^ouVeröeut Vaji Haïti te
magtigen, onV alle' de Indianen tüsfchen" hem en zijne
Officieren te vxrdeelen, welke dezelve vervolgens aan Me
volkplanters fót zekeren prijs verhuurden. Dëyermóeijenisfen van h e t werken in de mijtién welke de krachten dezer
van natuur zwakke mehfchén te boven gingen,'de wanhoop van zich aan hun. vreedzaam lot ontrukt te zien
én onderworpen aan de willekeurvan ivreede meesters , en de. mishandelingen, waarmede ttierf heftoyfrfaa.d'<f e , dedeij hen, bij duizenden omkomen.' 'la', weinige jaren
yermihder-de de bevolking óp ëénê'ontzettende wijze. 'Volgens'den waarheidlievenden R o B tt & T s d N , bevatte hét
ejjarjd Haïti, bij de eerfte ontfchèping van C O L Ü ' M ?,us', omftreeksi eéri millioeh Ifiwoïiérs J vijftieïr 'jaren
later", .in 15Ó8, waren' er flèchts óöböq, 'en ha de tel-,
ling van den .Gouverneur A L B U Q U E R Q Ü B (*) niet
meer dan 1 4 0 0 0 !
c

?

(*) Aan A L B Ü Q U E R Q U E werd een groot gedeelte der
magt gegeven, welke te vpren C O L U M B U S gehad had.

De Indianen,
echter, hadden, federt de. oprlgting
der Spaanfche vastigheden,. Ijverige vrienden gevonden in de Döminikaner-monniken,,
welke gekomen waren met het oogmerk, om hen tot den Chrïsteiijken godsdienst over re halen; Deze (lelden alles in het w e r k ,
óm het lot van déze ongelukkige inboorlingen te verzacht e n ; zij verweten hunnen lamhjenooten, op eene nadrukkelijke wijze, hunne wreeoneïd; zij befchuldigden die
genen van goddeloosheid, wélke de Indianen als flaven
behandelden, en gingen zelfs foms zoo verre , van hun de
kerkgeregten te weigeren: maat. alle hunne pogingen leden fchipbreuk op dé fchandélijkaMjegeerlijkheid der volkplanter sen de berrioeijingen der Franciskaner -'monniken,
welke, mïsfchien uit naijver, zich' die zaak dér Spari/darden aantrokken, en ftaande hielden, dat de volkplanting
niet konde bloeijén, zoo de inboorlingen niet geheel en
al van haar afhingen. Door middel Van deze redenen gelukte '.het h u n , eert Koninklijk Beflüit t$ verkrijgen,' (leunende op de bédisfmg van'eene vergadering van* (joden Rcgt.sgeleerdcn, welke de flavernij der Indianen voorftelde als overeenkom (Hg met Goddelijke en menfchelijke
wetten , êrt als het eenig krachtdadig middel, om déze
Heidenen.tot het Christendom te doen overgaan ( * ) . 'De
Dömihikanen
lieten zich hierdoor niet affchrjkli'gn; een
hunner, B A R T H E L È M I D B L A S C A S A S , ' begaf zich
naar Spanje
de herroeping'Van het béfluit te verwerven. F E R D I N A N D geftorven zijndezonder.ietsbeflist
te hebben,'wendde zich L A S C A S A S fQt den Kardinaal
x i M E N É S , met het beheer van het Koningrijk Spanje
Zie, oyer dit en het te voren gezegde, R O B E R T S O N , .Gefchiedeniz van Amerika, Ifte D. bl. 3 3 4 , en qver.de pogingen van L A » C A S A S , waarvan ftraks gefprokén wordt, ibid.
bl. 339 en volgg. Vert.
••(*) Voóf dit befluic was er een ander geweest, tea voordeete der Dtminikanen, hetwelk de Indianen tot een vrij volk
verklaarde. Zie R O B E R T S O N , Ifte D. bl.
ea volgg.
Ven.

belast,, onder den titel vari.Regent,.tot de. aankomst van
dèn [ipl^l%.^£x,^n'i
.. 'Op zijne bede benoemde
x Ï M £ N , g . s . 'eene .pónu$sfij!yQorzien,: van-zeer uitgeftrekte 'yo|N9G^,Vw^fcicli' naarj de. plaats zelve, moe^t
begeven ,J,Ömpardjen jte h.opren', en tusfehen h.en."te befllUféh, , N a een lang,,en wijdlo.opig onderzoek,, overtuigde, zien déze ^óramisïie,, 4at» aangezien :höp„kieine getal Spdnjdarde'q, ,ófy Haïti gevestigd,.de bewerking der
mijnen/ eft de. bebouwing van den grond de hulp. der Indtö^fl.,nop^g^ hadden,,, en.dat d|ze .zonder.ftelligen dwang
nooit zouden werken; dat bij,gevolg, wilde men.de volkplanting niet geheel en al verlaten, en.,fyapfa, van de
voordeeien bero.oven, .w.elkéhetzelve daarvan tr,plc, men
de v^é,eling (fj d^lpdianeh.
en hunne flayernjtj moest
handhay,e^.,..2ij oor3eel(ïé,. het echter gevoegelijk, eenige
verordeningen te maken , (frekkend^ om'het lot: der Indiane.n.jjt .Verzachten " en te "beletten ,. dat men hen met
w ^ oyerjaadde, p^'^^anjtóölnge^ ^^ïeéd^'tiï^rgaao.
..De^éj.n^nag.vQl^d , L ' , A S .
S A S geenszins,, wijl hij,
niet enkel, verzachting., jn 1jet, lot 'der Inidjjopert Verlang».
dej, maaf| bievrijding;van de flayeriy. IJijkeerde ,dus naap.
Spanje terug , omzijne Verzoeken te hernieuwen, en vond
deyiafflrifcbe
Ministers 0 ) " ygn K A R E L w # „genegen
<j>rn h"ej^.;a'ah té b ^ j ^ ' ; ; t y ^ ' ' ] ^ b m e f t t ê wérdra', dat
de. m^#^3fjkheiQ, Qni aan, de volkplaritingyan StyDomingp.
^"y$$XD$
MÖöl''
té férfcbaffën, hetzij voor
1

f

:

f

J

?

7

y

?

i;

:

;

:

1

- {*sj,<- Verdeelingea, 'repariimehtilt, werdefr dfcs - gettoeratö,
otadötJ aW' indianen «tifcfetodr 'in' partijen VördeöTd, èn flaVe»
Werde». «ah, dé loiaderiïhflidene Spanjaarden, welk&.zich tedien tijde in Amerika bevonden; zie R O B E R T S O N , t. a. pl.;
arsjnetfécVah- eenige gHnftêfinge& ia Spanje yin O B - E R T S Ö N ,
T5t.3&. 'f ern
r

0 ) Dat K A R E I . V fteeds van Flaamfche, Hovelingen om-,
ringd w a s , dat hij te hunnen opzigte vrij wat eenzijdigheid
kcesreflte,: ao dat "ziaifcs den Spanjaarden zeer ia dé pogen
flttk',::iè ttie de Gefehiedem's van dien t$d* iefcend; -ifle •
GeJWittitnii van K A R E t, V ; IHde.D.;bl. 5 7
en 70. 'Veru

het bewerken dat mijnen, hetzij voor het kweeken, vanhet fuikerriet -,hetwelk een aanzienlijke tak van nijverheid
geworden w a s , altijd een o4wverkomelijke hinderpaal jegen hét welgelukken zijner pogingen zijn zoude. De
Indianen door vrije Spanjaarden
t&> doen vervangen,
was naauwélijks mogelijk; de Spanjaarden ,.welke naar
St. Domingo gingen, waren allen foldaten of gelukzoekers, gelokt door de hoop om fchatten te verzamelen,
zonder vele moeite aan te wenden , en geenszins genegen,
om hunnen kost; te winnen door zwaren en aanhoudenden
arbeid. De Moor en en Neger- flaven, welke L A S C A *
S A S in vrij grooten getale in Spanje z a g , en waarvan
zelfs verfcheidene van daar naar,St. Domingo gezonden
geweest waren, - fchenen hem, daarentegen , zeer gefehikt
daartoe; te. meer daar zij baarbhjkeUjk fterker, enge^.
fqhikter waren, om vermoeijenisfea door-te flaan, dan
de Indianen* ,Hij ftelde dus aan het SpaanfcHe Gouvernement voor-.; om in. Haïti eea- vrij' aanzienlijk getal Negers
van Guinea in te voeren, om de handen der Indianen te
kunnen misfen,wdke eindelijk geheel zouden uitflerven,
indien men hen bij voortduring tot eenen arbeid gebruikt e , welke, ontwijfelbaar hunne krachten te boven ging.
4

f

5

x

Het fchnjnt bij den eérften opflag zeker vreemd, dat
een man, wfens redenen en daden welwillendheid en
liefde tot grondbeginfel' hadden-, eenen' raad konde geven, welke in zichzelven zoo laakbaar en in de gevolgen zoo fchrikkelijk was. Evenwel, wanneer, men in
aanmerking neemt i eensdeels den bijzonderen toeftand
van L A S C A S A S , anderdeels de voorpordeelen, zijner
eeuw, zijner natie en van zijnen ftand (voorooijdeelen,
boven welke hij- zich niet had, weten te verheffen); kan
men dit vréémde eenigzins begrijpen. L A S C A S A S was
naar St. Domingo gezonden geworden, om de Indianen
tot het Christendom te bekeeren; hierdoor befchouwde
hij zich als geroepen, om hes bijzonder te befchermen;
getuige van hun lijden, ftelde hij in hun lot een veel
levendiger,, belaag, dan in dat der Afrikanen.
Daarenboven hadden de zoo zaehte Indianen den Spanjaarden
it

;

riimmër 'eenig Invaad;'jgec&suir;'-infegöBèeeï'Ha&Iói zij hen,
bij hunne. eerfte ontfchcping op 'hun"''eiland, vriendfcliappélijk ontvangen, en"hün alle Mogelijke'hulp vëfc
fehaft.-'Heri in ketenen; te klmkeri vóór hunnt gastvrijheid -was zich fchüldig; te maken aan' d£ gïootfte ondankbaarheid; Dé vraag, echter, veranderde van natuur
fèn'Ópzïgte 'der N*$ersy
welke L A S C A S A S , even
sis zijne tijdgehoöteh mét 'dé Mooren verwarde. Deze
ftarérij Mt^medarieri
j en bijgevolg gezworen vijanden
van alwat Christen - was ; zij behoorden tot een genacht,
dat weleer Spanje verixreestetd h a d ; dat gedurende eene
reeks van eeuwen tegen de Spanjaarden
krijg gevoerd
had, en hetwelkbij - voortduring in vnandfehap met hen
leefde. Zq zelve wareri gewoon, de'Christenen, welke
in hunne handen vïélèh, tót 'de hardftV flavernij te doe-*
menj "dé Spanjaarden
oefendén dus eene 'regtvaardige
wraak, door, bij den aïbèid^van hunne voH{pïa'ntingeh ;
Wegers te gebruiken, wéBcé, van eene iterlcere natuur
zijnde, beter dé vermoeijenisfeh konden ' v e r d u r e n , ' ë h
daarvan minder zouden lijden, dan de Indiamm
Zoodanig
warén, naar alle waarfchijrilijkhéid, dé redeneringen van
LAS
C A S A J j en de redenen, welke hém bewogen tót
het geven van eenen raad; dié de verfchrikkelijkfte gevölëeö had voor de ongelukkige bewoners van
Afrika,
en flië' den Indianen wéinig baatte; want deze bleven,
tóettegénftaande deinvbeföig van' Négert in de volkplanting'van St. Domingo; beroofd van hunne vrijheid,
e n , gelijk É A S C A S A S voorfpeld had j verdween Mm.
geflkcht op de eilanden dermate, dat men er thans geené
ovéFbfijöels"' meer van vindt.
. ,
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:
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Had het Spaansch Gouvernement zich weinig genegen
betoond', om de welwillende inzigtén van L A S C A S AIS ,
betrekkelijk te Indianen), te onderfteuneny het'nani daarentegen^ 'gretig zijn voorftel aan, tett
optfgt£ 'dsrWegèri
r

torn Guinea.

De Raadkan Koophandel van

Seviïilwerd

belast mét hetzelve té onderzoeken, keurde het met eenparigheid -Van ftémmen goed, regelde de voorwaarden,
w a a « ^ deze nieuwe invoer moest gefiihiêtfèn, en bei

paalde op 4000; het: getal Neger-s * dat men Jaarlijks,, zoude invoeren op de eilanden Su Domingo,
Fernan,d:i/io,
St. Jan en Jamaica , alwaar de vootnaamfte Spaanfclke
vastigheden beftonden. Terzelfder tijd verleende de Koning aan een' zijner gunftelingen,, den Markies D E L A
B R E S A - , het uitfluitend voorregt van dezen nieuwen
tak van handel voor den tijd van acht jaren, en deze verkocht hetzelve wederom aan Genuefehe kooplieden voor
eene fom van 25000 dukaten. Van de gïfte van .dit
voorregt af, ,in 1 5 1 7 , dagteekent de wettige en geregelde daarftëlling van den flavenhandel. Reeds bij den aanvang had dezelve een gewenscht,gevolg; .de volkplanters
.bemerkten weldra,, dat één Neger zoo veel werk konde
doen als vier Indianen;
ook zochten •zij dezelve met
zoo veel y v e r , .dat die, wejke óe.Genuezen verfchafteO;,
niet voldoende, waren. De Portugezen
trokken hun
voordeel uit deze omftandigheid en voerden er in tegen
de wet; hunne vastigheden in de Koningrijken Congo en
Angola en op de kust van Guinea hadden hen met den
flavenhandel reeds gemeenzaam gemaakt, en maakten hun
de middelen gemakkelijk, om vele Negers uit het binnenfte van Afrika
te bekomen. Bij het eindigen van het
voorregt der Genuezen,
belastten zij z i c h , om aaa de
Spaanfche eilanden de Negers te verfchaffen, welke zij
noodig hadden, en federt voorzagen zij bijna uitfluitend
alle de Spaanfche volkplantingen gedurende meer dan
eene eeuw. Zij verloren dit voordeel eerst h u 1 6 4 0 ,
federt de omwenteling, Welke het huis van B R A C A N Z A
op den troon van Portugal, plaatfte, en eene langdurige vijandelijkheid tusfehen de beide volken dee^,ontftaan. Voor het overige hadden de vastigheden der Portugezen 'va. Brazilië
veel meer, Negers noodig dan de
Spaanfche volkplantingen. De bewpners van dat land,
meer gehard dan die der eilanden, lieten zich zoo,gemakkelijk niet ten onder brengen; zoodat men van den
beginne aan er. op bedacht moest zijn, om Negers te
gebruiken tot het bebouwen van den grond, Daarenboven maakte de nabijheid der kusten van Afrika de
?

/
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SCHETS EENER GESCHIEDENIS DES SLAVENHANDELS.
1

Invoering der^ flaven -té>ge1ijk gemallkè4iJK«i' -eh voordeèliger; vermits e r ; gedurende den'korten overtógt van
Coag&'&ax• •B.io"-Janeit>6•"^tieéf»n$gdèf'•dï&wainen, dan
wanneer tóen dezelve 'tot St. Domingo vètifóéim moést,
of wel naar Mexico en Péru.
Ook zochlen de flavetihandelaars hunne •"beïïekkingen aan ^dtóe z4Jde^ en deze
handel werd zoo. -levendig* Idaty fegeri hét' eindea der
zestiende eeuw, 'Èrezili'è van deprist'van- Angola alleen meer dan '28obo Negèrf ontving.'; (Zie T ü R N E R 'S
Voyage,"-' in.•%-A<^v¥^H'- '€oUüfii»h. "éf'Voyages,
f.
:

:

IV. p . 1243O
Gedurende dé gëhèelë-z^
der
zeventiende eeuw waren de ^rrugèzvii^
'Ptti too te zeggen, meesieir van '/den flaVenhandei,/öp dfe markten,
welke •i^ép'-'üé^a^P>i/^/eAè
eHahièn hadden, kwamen
de overige vólkèn^iHvèn kóppen, ^ ï a r ' z f j dezelve niet
onmiddellijk van; dè/kusten-vfa \Afiï&
konden' bekom e n , welke de 'T-ortitgtzen
m e t naijver bewaakten.
Later werden zij genoodzaakt, dë voordeden van dezen
handel met de Bt^fcAM- 'èa %t 'ffofh^erritdeelen;
en eindelijk- blééf htm -niets over, dari hefr voorzien van
hunne eigene volkplantingen.
De Spanjaarden,
nimmer vastigheden gehad hebbende op de kust van Afrika,
zijn altqrï in^dé noodzakelijkheid geweest', middelaars'te gebruiken, óm zich de
•flaven te verfbhaffén, wélke zij Vóór hunne volkplanting e n noodig' hadden. 'De Genuezcn\, Portugezen,
Engelfchen'; tloilahdirs
en. Franfchen waren beurtelings
d e g e n e n , welke'er ;heri vari voorzagen. Het Spaanfche
Gouvernement, dezen "handel als zeer winstgevend be.fchouwende, verhüurdrtlé monopolie daarvan aan Vreemde inaatfchappijen,' die van haif voorregt gebruik"maakt e n , om hare flaven aari dè Spadhfèhe Volkplanters 'te
verkoópen tot zeer hoogc. prijzen; 'èrt in ' dit opzigt,
zoo als in vele andere, keerden de handëlsbefluiten van
liét hof van Madrid
ten nadeele vair deszelfs eigene
onderdanen.
J
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EN DE BEHANDELING

Door den'Weer j . s

ta«T'sy'jz>.'j
i

van het 'Stnd.i
'iBeierhuis te

Krankzinnig'tn-- tn'
'Der'drbcht.

l ï e t is eene gegronde aanmerking,' dat in d'hs vaSderlattd de ongelukkigen, welke in eenen ftaat Van krankzinnigheid verkeeren, in' de méeste 'gedichten- wel van
het noodige verzorgd en gotd-verpteegd wórden,-''maar
dat men hier' tnïnder, dan iri ariderë landeny proèven
neemt, otii dezelve, langs 'verfthtllendé wegen; van
hurme krafftzifmighéid , iridiëri-mógelijk, te hërftéllen.
Ik htb nrij' voorgefteïd,' 'dë oorzaak daarvan op te
fporen, en 'tevens' te onderzoeken, in hóe vëfréëit de
genezing van die ongelukkige' lijders, in het algemeen
genomen, "werkelijk vertraagt of verhindert.
De krankzinnigheid is eene kiekte', 'welke uit zoo Vele
verfchillende oorzaken ontflaat en zoo vele bijzondere
wijzigingen' heeft, dat de geneeswijze derzeive eene ftudie op zichzelve i s , die nietj'dan nadat men zich véle
jaren op dezelve heeft toegelegd j en dan hog zeer móeijelijk en «itoos met wisfélvalligen üitflag, beoefend kan
worden.
•
In ons vaderland, alwaar de meeste Krankzinnigenhuizen , 'althans-die voor ónvermogeriden , onder de zoogenaamde Codshuizen geteld -wórden, die öf-ttit-bijzondere fondfen, of door bijvoeging vart'fiibfidtön -van
wege de gemeente beftaan, 'is-^de geneeskundige behandeling dier ongelukkigen -aan ëéh' of meet Geneeisfeeeïen
toevertrouwd, wélke, daar 'zij tevens de geneeskundige
praktijk in de ftad zelve uitoefenen, aan zoödaiiigtgefticht niet bepaald verbonden zijn, en óók hunnen tijd
te weinig vrij hebben, om dagélrj^fché 'proefnemingen
op dezelve te*kunnen doeriy ï«aïé»zelfs al döbtëftüren
dier geftichten-daartoe ten••voilé-Kónden en wïïden-inédewerken. De geneeswijze hl die huizen-bepaalt zieh <kis
veelal tot de toediening van inwendige geneesmiddelen,
;
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werkende op het zenuwgeftel, volbloedigheid, wormen
en dergelijke, zonder dat echter hierbij uit het oog ver
loren^ wordt, om ook krankzinnigheid uit.min duidelijke
oorzaken geneeskundig, te behandelen; hoezeer altoos
door middelen, welke, indjen zij al geene heilzame ge
volgen voortbrengen, echter uit hunnen aard onfchadelijk zijn en den jzieke aan..geene verergerende toevallen
blootftellen.
Dan,, het is niet zoo zeer die .geneeswijze, waarvan
men in , de meeste ..geftichten voor krankzinnigen de
heilzame uitkomst hunner herftelling.verwacht; maar het
is voornamelijk eene goede» zachte eg, doelmatige be
handeling van die ongelukkigen, welke men . veelal als
de beste geneeswijze hefchouwt, en die ook ongetwijfeld
de meeste gelukkige uftkomften heeft opgeleverd.
Sedert een tijdvak yan vierentwintig jaren mij-in het
beftuür over zoodanig géfticht bevindende,, acht ik mij
bevoegd, om over deze zaak bij ondervinding iets te
mogen zeggen. , Jfc werd daartoe te meer genoopt door
de recenfiën van het uitmuntend gefchrift van den.,Heer
G t r i s L A I N , Med. Doctor te Gent, Traité'fur
F'ali
enation mentale et fur les Hospices des aliénés,
t

in 1 8 2 6 ,

in %wee deelen, uitgegejen; een werk, hetwelk ik reeds
kort na de uitgave met zeer veel genoegen en belangfieih'ng gelezen had, en waarvan mij de beoordeelingen,
te vinden in dit tijdfchrift voor 1 8 2 7 , N o . I X , .en in
den Recenfent,

ook: det.Recenfenten

van 1828,, No. I I I ,

dan ook zeer welkom waren.
In laatstgenoemde recenfie wordt de yerfchuldigde lof
toegekend aan den Heer c u t s L A I N over zijne wijze
yan behandeling van het onderwerp; een lof, waarme
de, ik mij gaarne vereenig: dan het jammert mij, dat
men in dezelve: he,eft, ingevoegd, dat die ongelukkigen,
welke, tot de minvermogenden behooren, meestal op. eeae
R U W E wijze inde Krankzinnigenhuizen behandeld worden.
Deze uitdrukking, welke geenszins met de kieschheici
Overeen te brengen i s , die in andere deelen van deze

recenfie doorftraalt, wekte ten hoogde mrjne opmerking,
daar eene zoodanige behandeling niet in het karakter
onzer Natie ligt, die te veel voor ongelukkigen gedaan
neeft en nog dagelijks doet, om op die wijze eene vlek
te worden aangewreven.
Het is niet een enkel Krankzinnigenhuis; het is zelfs
niet dat, hetwelk hier ter flede bedaat, op hetwelk ik
het oog h e b ; maar onder de menigvuldige gedichten
van dien aard, welke ik in Holland heb bezigtigd, trof
ik er nooit één a a n , alwaar de ongelukkige lijders op
eene ruwe wijze behandeld worden. Het fpreekt van
zelve, dat m e n , vooral in de behandeling van razende
en gevaarlijke krankzinnigen, voorzorgen gebruiken moet,
ter voorkoming, dat zij zichzelven of anderen mèt kunnen fchaden; dat men verpligt i s , fommigen in afzonderlijke vertrekjes op te fluiten, anderen door lange en
geflotene mouwen, of lederen riemen, het vrije gebruik
van hunne handen te benemen; dan deze voorzorgen
zullen toch wel niet onder de ruwe behandelingen kunnen
geteld worden, en meermalen heb ik de ongelukkigen
beklaagd, die langen tijd, buiten die gedichten, in
eenen daat van razernij bij hunne betrekkingen waren
behandeld geworden, en of in hunne beddeden of op
hunne doelen waren gebonden geweest, wegens de min
doelmatige wijze, waarop zij vóór hunne plaatfing elders waren behandeld, zonder nogtans deze ruwere behandeling aan eenige onmeêdoogendheid toe te fchrijven,
maar alleen als een natuurlijk gevolg van mangel aan betere middelen, die alleen in een gedicht, voor krankzinnigen bedemd, kunnen gevonden worden. Neen!
de Natie, waartoe wij behooren, neemt teveel deel in
het ongeluk harer medemenfchen, — zij bewijst dit in te
vele gevallen, dan dat zij in dit ééne op eene zoo onverdiende wiize zoude kunnen miskend worden.
In andere landen van Europa treft men oneindig minder gedichten van liefdadigheid, minder wees- en armenhuizen , minder gast- of ziekenhuizen, en minder gedichten voor krankzinnigen aan. Meestal vindt men < in de

groote Staten fommige uitgebreide geftichten van dien
aard jn de hoofdplaatfen of bij enkele voorname fteden;—
hier (in Holland) ,zï)ii zij meer algemeen verfpreid en
naar die mate ook veelal op eene-kleinere fchaalingerigt;
en ik wil niet ontveinzen, dat het bij mij zeer twijfelachtig i s , welke van die beide foorten de voorkeur verdient.
Tot het daarftellen van eene meer uitgebreide geneeswijze dier ongelukkigen zijn zeker de groote infiellingen
meerder* gefchikt; zij worden veelal ten koste van den
Staat daargefteld, hebben grooteren omvang, vaste en
inwonende Geneesheeren , badhuizen, ftort- en drupbaden, draai- of wentel-werktuigen, fchommelzakken en
andere inrigtingen, om proeven van onderfcheiden aard
op de lijders te kunnen nemen, waarvan een kleiner gel u c h t , dat gedeeltelijk uit fondfen ad piosufus is daargefteld, of ten koste, van 'de gemeente wordt onderhouden, de uitgaven niet beftrijden kan. Dan daarentegen
kan weder,in een gefticht van .minderen omvang, op den
zedelijken toeftand der krankzinnigen meer oplettendheid
aangewend worden; het beftuur heeft diar een meer .vaderlijk toevoorzigt,en daalt meer tot die kleinigheden af,
die fomtijds in grootere de genezing in den weg ftaan,
daar de herftellmg, gelijk ik meermalen heb ondervonden,
dikwijls wordt te weeg gebragt door het involgen van
geringe toegeeflijkheden, die in eene beperkte inftelling
kunnen opgemerkt en ingewilligd worden, en in eene
grootere niet te verwachten zijn: want, offchooh i n een
uitgebreid Krankzinnigenhuis meerdere oppasfers .voorhanden zijn en de verzorging even regelmatig gefchiedt,
kan met geene mogelijkheid de m a n , welke het oppertoezigt heeft, zich dagelijks zoo zeer met alle ongelukkigen bemoeijen; en ikhoudehet daarvoor* dat de binnenvader (of zoo als hij anders mag genoemd worden), van
dergelijk'gedicht ten hoogfte een getal van 80 tot 100
ongelukkigen onder zijn moeiielijk beftuur kan en moet
hebben, zal hij niet verpligt zijn, de kleine zorgen geheel op zijne onderhoorige oppasfers te laten aankomen,
welke,," aan minder- verantwoordelijkheid onderworpen , zich
r

belden op die menschlievende wijze van hunnen pligt
kwijten, indien zij dit niet onder het oog van hunnen
meester doen.
Wat men dan ook ten voordeele van zoodanige uitge
breide geftichten moge zeggen , zoo geloof ik , dat klei
nere geftichten even goed, zoo niet beter, aan het oog
merk , de oppasfing en verzorging der
krankzinnigen,
en ha aanwenden van de noodige middelen ter
hertel

ling van dezelve,
kunnen voldoen, en dat alleen in de
zoodanige, welke thans beftaan, van zulke verbeteringen
in de inrigting, de voeding en behandeling, en vooral
van die aanwijzing in de genezing moet gebruik gemaakt
worden, als waartoe het werk van O U I S L A I N aanlei
ding geeft; en dit echter met de noodige voorzorg, daar
wij ook in hetzelve zien, dat men werktuigen heeft uit
gedacht , om die ongelukkigen te herftellen, welke even
barbaarsch als gevaarlijk zijn, en de wasdoeken fchommelzak wel eens een voorbeeld heeft opgeleverd, dat
men den ongelukkige, in plaatfe van herfteld, dood in
denzelven.gevonden heeft. (Zie G U I S L A I N , Ilde D . ,
DI.J264.)

De Heer G U I S L A I N geeft een algemeen overzigt
van de geftichten voor krankzinnigen en de behandeling
derzelven, zoo in ons vaderland als elders; vermeldt
een aantal nieuwe proeven, vooral in Frankrijk,
En
geland en Duitschland daartoe uitgedacht, en een groot
getal Geneesheeren, die zich onledig gehouden hebben,
om dezelve op die ongelukkigen te nemen. Onder de dui
zend en één geneesmiddelen , aldaar opgegeven, zijn er
een groot aantal, tegen welke zich G U I S L A I N ver
klaart. Zoo wordt, onder anderen , het Dierlijk Magnetismus door hem geheel verworpen; Electriciteit en Galvanismus hebben maar zeer enkele gelukkige uitkomften
opgeleverd; van een aantal inwendige middelen zijn de
verdoovende Opium en de Belladonna veeltijds van zeer
goed effekt bevonden; van de rotatoirs
(dra-aimachines)
van verfchillenden aard hebben fommige proeven goede
B a

uitkomften, andere daarentegen een' veel verergerden toefland te weeg gebragt, enz.
Ik heb noch het oogmerk, noch de bevoegdheid, over
deze geneeswijzen te fchrijven; maar ik wil enkel de uitkomften , die zulks op de herfielling dier ongelukkigen
gehad heeft, nagaan', en die vergelijken met de herftellingen in het gefticht te dezer ftede, alwaar tót nog toe
geene dergelijke proeven zijn genomen, en de herftelden
hunne beterfchap alleen aan eene doelmatige behandeling,
liefderijke z o r g , e n , waar het nuttig fcheen, toediening
van inwendige geneesmiddelen, te danken hebben. Ik heb
daartoe genomen een overzigt over delaatfte tien jaren,
en daarvan de volgende Tabel opgemaakt:
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Onder de herftelden zijn niet begrepen d i e , welke, zonder genezen te zijn,
weder zijn ontflagea.
even min alt iriê
krankzinnigen, welke
in dit tijdvak naar
elderi zijn verplaatst.
en zich aldaar nog in
denzelfden ongelukkigen toeltand bevinden.
V

1

Het getal der herftelden ftaatdus tos dat der ingekomenen als 41 tot 100.
Het getal der geftorvenen tot dat der ingekomenen als
21 tot 100.

Wanneer men nu de refuitaten van de herftelde krankzinnigen in andere inrigtingen, door den Heer G U I S L A I N opgegeven , inziet, bevindt men:
In Frankrijk,
è la Salpetrière en Bicètre te
Parijs,
en in twee bijzondere Inftituten te Dubuisfon en tPEsquirol, van 1802 tot 1813 , over 4427 krankzinnigen,
1984 herftelden; is 49 van de 1 0 0 ; dus 8 meerder dan
boven.
In Engeland,
Bedlam en St. Lukas te Londen, te.
Tork, het Kwakers-Inflituut, Montro/e,
Nottingham,
Exeter,
Glasgow en Manchester,
van 32744 .krankzinnigen, 12254 herftelden; dus 37 van de 1 0 0 , of 4 minder dan boven.
In Dttitschland,
te Berlijn, in 1 8 1 6 , volgens B A R R O W , omtrent 50 herftelden van de 1 0 0 , hetgeen p meerder dan bij ons zoude zijn; dan deze opgave, flechts
over één jaar loopende, kan tot geene voldoende vergelijking verftrekken.
Te Wurzburg,
van 1802 tot 1 8 2 3 , van 528 ingekomenen, 292 herfteld; zijnde 55 van de 100, of 1 4 meerder dan bij ons.
En in Nederland,
waartoe ik de opgave van eenige
geftichten in of bij de hoofdplaatfen der provinciën gekozen h e b :
Te , Brugge , van 726 krankzinnigen, 333 herfteld;
dus 4 6 van de 1 0 0 , of 5 meerder dan bij ons.
T e Amjlerdam,
van 778 krankzinnigen, 322 herfteld i
dus 40 van de 1 0 0 , of 1 minder dan bij ons.
T e Maastricht,
van 115 krankzinnigen, 46 herfteld;
dus 40 van de 1 0 0 , of 1 minder dan bij ons.
T e Gent, van 608 krankzinnigen, 208 herfteld; dus,
34 van de 1 0 0 , of 7 'minder dan bij ons.
T e Antwerpen,
van 482 krankzinnigen, 167 herfteld;
dus 34 van de 1 0 0 , of 7 minder dan bij ons.
Te Gheel, van 401 krankzinnigen, 102 herfteld; dus
25 van de 1 0 0 , of 16 minder dan bij ons.
Uit welk overzigt blijkt: 1. Dat het getal der herftelden in evenredigheid het grootfte is in Duitschland;
zipi~

de te Wurzburg en Berlijn dooreen ruim 52, van de 100.
2 . Dat daaraan volgt Fï ankrijk,
alwaar de herftelden
tot de krankzinnigen ftaan als 49 tot 100. g. Dat 'mÈngeland de minfte herftellingen van krankzinnigen plaats
hebben; zijnde maar 37. tot 100. 4 . D a t , in ons vaderland, het gefticht te Brugge', in Vlaanderende
meeste
herftelden heeft opgeleverd, zijnde 4 6 van de i o o ; dat
het gefticht te Dordrecht
op hetzelve volgt, zijnde 4 1
van de 1 0 0 ; en dat, van alle de overige opgenoemde
plaatfen, te Gheel liet minfte getal krankzinnigen herfteld
zijn, als'Zijndemaar 25 van dé 100.
Wij willen daaruit echter hi et-afleiden , alsof deze uitkomst altoos aan eene betere of mindere behandeling zoude zijn toe te fchrijveri; andere oorzaken kunnen daarop
even zeer. invloed hebben. Men zoude de reglementen
dier Inftituteh, en dé voorwaarden van opneming in dezelve, alle moeten nazien en tegen elkander vergelijken ,
om de oorzaak vanhet verfchü te kunnen vinden. In Duitschland beftaan'géftiehten, zoo als b . v. te Siegbürg,
(en
wefligt is dit te Witrzburg op denzelfden voet) waar men
geene andere krankzinnigen opneemt, dan dezulken, welke
nog maafwemige''maanden'in dien ongelukkigen ftaatzijn
geweest. Daar nu-de ondervinding leert, dat bij dezen de
herftelling doorgaans "beter gelukt, dan bij die, welke
vele jaren in dien toeftahd verkeerd hebben, volgt daaruit natuurlijk , dat in dié Inftituten in evenredigheid meerdere herftellingen te wachten zijn , dan in die, waar allen zonder onderfcheid worden opgenomen.
OokTchijnt
het mij t o é , zoo wel naar het gering, aantal der lijders,
als naar de zeer aanmerkelijke kosten van verpleging, in
de Duitfche geftiehteny dat- dezelve alleen voor meervermogenden beftemd 'zijn; terwijl in onze Godshuizen de
aanneming zich tot alle klasfen der Maatfchappij uitftrekt.
Frankrijkren
Engeland leveren te dezen gehéél" ftrijdige uitkomften op. De oorzaak daarvan ligt misfchien
in den verfchillenden hèerfchendën Godsdienst in die beide landen. Het is door ' c u i s i . A I N zeer 'juist opgemerkt, dat onder de belijders van het Protestantendom

veel meer menfchen gevonden worden, die, door overfpanning van godsdienftige denkbeelden, in verstandsverbijstering vervallen, dan men onder de volgers van den
Roomschkatholijken eerdienst, welke minder infpanning
en nadenken vereischt, aantreft. Vanhier,. dat dan ook
Schotland de meeste krankzinnigen van die foort oplevert; en, daar deze verdandsverbijsteriiig zeldzamer herfielt , is het zeer mogelijk, dat daarin het verfchil van de
herftelde krankzinnigen in deze beide landen te Zoeken is.
In de Krankzinnigenhuizen in ons land , alwaar men
die uit den behoeftige» dand der gemeente meestal om
niet verpleegt, en die van andere gemeenten tegen een
zeer matig kostgeld opneemt, worden dezelve ontflagen,
zoodra zij zoo verre herfteld zijn, dat zij zonder gevaar
aan de Maatfchappij kunnen teruggegeven worden.. Dit
brengt het belang of van het Godshuis, of* van de armenkasfen mede, welke niet zelden van zeer geringe
middelen voorzien zijn. T e Gheel, alwaar een groot gedeelte der bevolking van die plaats door de herberging
en verzorging van krankzinnigen beftaat, en. dezelve in
geen gedicht of gebouw vereenigd zijn, belemmert een
omgekeerd belang de te vroege flaking. Éeide heeft zijn
vóór en tegen. Het is buiten twijfel verkeerd, de lijders , welke in beterfchap toenemen, hunne Vrijheid te
hérgeven, vóór zij geheel hèrdeld zijn; daat zij meermalen , doof te fpöedïg in aanraking te komen met perfonén
of zaken, die tot hunne ongedeldbéid aanleiding gaven ,
éven fpoedig weder indorten. Vanhier, dat zelfs in beroemde Duitfthe inrigtingen bevolen i s , alle bezoeken
van bloedverwanten of vrienden zeer fpaarzaam toe te
ftaan. Daarentegen kan en moet de Voortdurende bewaking en verzorging op eenen reeds herfteldert mede nadeeligen invloed hebben en hem zeer afmatten; terwijl het
hemzelven weder in den waan brengen k a n , dat anderen
zijne aanhoudende ongedeldheid opmerken, offchoon hij
zelf die niet gevoelt, — een denkbeeld, dat niet misfeft
kan, weder nadeelig op zijne vermogens te werken. Beide uiterden moeten dus worden vermeden.
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Men is vrij algemeen van gevoelen, dat de meestmogelijke vrijheid aan de krankzinnigen moet gegeven worden ; en op dien grond berust ook de bijzondere aanprijzing van de behandeling dier ongelukkigen te Gheel, dpor
den Heer G U I S L A I N in het Ilde Deel, bl. 178, voorgedragen. Hiertegen ftaan echter vrij groote zwarigheden
over, zoo als de verkeering van de beide fekfen, die hierdoor niet kan worden voorgekomen, en zeer nadeelige
gevolgen en onaangenaamheden, zoo voor den lijder, als
voor zijne aanverwanten , opleveren kan; het misbruik van
fterken drank , waartoe de ongelukkige vervallen kan en dikwijls zoo gaarne vervalt; de verkeering met menfchen
van zedeloos of onbehoorlijk gedrag, en dergelijke. Wij
voor ons zouden geïooven, dat de plaatfing in een ruim
en luchtig gebouw, dat van wandelplaatfen en tuin is
voorzien,,in.hetwelk men, zich eenige kosten getroostende , gelegenheid tot werkzaamheden en uitfpannïngen
geven kan, en waar mantien en vrouwen van elkander
gefcheiden zijn, verreweg de voorkeur verdient. Ook
bewijst de Tabel van Gheel voldingend, dat de zoogenaamde vrijheid, welke aldaar genoten wordt,-geen' gunfligen invloed op de herftelling heeft, daar zij het minfte
getal herftelden in evenredigheid oplevert; terwijl ook de
opgave der fterfgevallen aldaar ( 2 9 van de 100 in 14
Jaren) grooter i s , dan de evenredigheid in de geftichten
te Brugge,

te Gent en te Dordrecht

in hetzelfde tijdvak.

Ook moeten wij ons verwonderen, d a t , als een blijk
Van de gezondheid aldaar, wordt aangevoerd, dat de rekening des Apothekers aldaar, wegens geleverde genees-»
middelen, nooit de fom yan 500 franken in het jaar te
tpven ging; daar bij ons de geneesmiddelen in de laatfte
10 jaren te zamen maar / 6 6 7 - 2 0 bedragen hebben, zijnde dus dooreen niet, meer dan / 66 - 73 voor ieder jaar
(of minder dan de helft in evenredigheid van het getal
der beide inrigtingeii),, waaronder ook de geneesmiddelen
voor de gecónfineerden om wangedrag en de bedienden
begrepen zijn.
Offchoon ik er verre af ben, om zelf iets te willen
doen,-of anderen aan teraden, dat den voortgang der

wetenfchappen konde belemmeren, of zelfs het goede
niet dankbaar zoude willen opmerken, dat door zoo
vele nieuwe uitvindingen en inrigtingen wordt voortgebragt, — zoo geloof ik echter, dat het niet aan de
hooggefpannen verwachting zoude beantwoorden, indien
men, in dezen het voorbeeld van Frankrijk en Engeland
volgende, geftichten in ons land daarftelde, in welke
eenige honderden, ja zelfs duizenden krankzinnigen vereenigd en verpleegd werden; maar dat het daartegen,
zeer nuttig zijn kan, om in debeftaande Kranzinnigenhuizen verbeteringen, naar de voorfchrjften van den Heer
G u i S L A I N , in te voeren, en die geftichten, op eenen
minder bekrompen voet, ook tot genezingsgeftichten t e
doen ftrekken, opdat daardoor de herftellingen, zoo
mogelijk, nog vermeerderd en in verhouding met die van
het naburige Duitschland gebragt worden , in welk land
toch-mede de beste refultaten in geftichten van 80 tot 100
lijders zijn ondervonden; terwijl anders welligt de on
gelukkige lijders aan de zorgvuldige en vaderlijke behan
deling onttrokken zouden worden , die zij irt minder groote inftellingen tot heden genieten.
Eindelijk moet ik hier nog bijvoegen, dat het mij, zoo
wel als vele anderen, toefchijnt, dat het wenfchelijk ware,
dat de Krankzinnigenhuizen niet meer tQt vërblijfplaatfen
van perfonen gebezigd wierden , die om wangedrag, voor
eenen zekeren tijd, in dezelve worden geconfhieerd. De
finantiéle toeftand der gemeenten is de oorzaak van deze
vrij zonderlinge zamenvoeging in de meeste geftichten
van dien aard geweest, daar elk dier inftellingen afzon
derlijk een veel grooter getal oppasfers zoude vereifchen,
dan nu in beide, te zamen vereenigd, worden gevorderd.
Misfchien ware het zeer goed, om fommige dier beftaande inftellingen tot Krankzinnigenhuizen en andere tot Ver»,
beterhuizen te doen ftrekken. Tot de eerftén konden bij
voorkeur de grootfte localen, met de ruimfte tuinen of
plaatfen voorzien, genomen, en dezelve van een behoor
lijk getal oppasfers worden voorzien, ter vervanging van
die perfonen;, tiit de mindere klasfen der Maatfcbapp
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pfj, in hetzelve om wangedrag; geplaatst, welke dikwijls
;

tot oppasfers van de krankzinnigen worden gebezigd, of
wel andere dienften verrigten, die ten nutte van het ge-

fticht verftrekken.
'
"Mén ftellé-zich echter ook deze zwarigheid niet te erg
voor; want, terwijl aan die geconfineerd'en dé middelen
berièm'en zijn, om hun verkeerd gedrag , voort te zetten en er dus van diezijde reeds weinig vrees voor
verleiding- ó f het geven van ilechte voorbeelden beftaat,
móet ik oók openhartig bekennen , dat- ik meermalen- heb
verbaasd geftaan over het geduld, de liefde en z o r g ,
Waarmede de^ ongelukkige lijders, niet fléchts door de
v r o u w e n m a a r zelfs méérmalen door de mannen, welke
in het Godshuis te dezer ftede om wangedrag geplaatst
Waren,' werden behandeld en opgepast, eri hetwelk mi}
overtuigd"heeft, dat, hoe laag de mënsch ook gezonken
z i j , hij altoos nog éen gevoel van medehjden voor ongelukkigen hééft'overgehouden.
^
i

;

:

BH/ZONDERHEDEN Ü I T E E N NIEÜWÜ1TGEKOMEN

F R A N S C H WERST,'

H O L L A N D O N D E R LODEWIJK N A P O L E O N B E T R E F F E N D E .
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„ ï ï e t Franfche werk, waaruit wij hier eefi aantal kleine en,
eëni£e grootere, meer én min belangrijke ftalen ohtleenen,
werd gefchreven door eenen Franschman, door ffaatkundige
en maiatfcbappelijke betrekkingen op het tóoneel der gebeurtenisfen geplaatst, van wélke hij ooggetuige was. De Lezer,
vertrouwen . w i j , zal in die ftalen beurtelings wetenswaardige; eti lachverwekkende, bijzonderheden aantreffen, jmeeten<|eels. elders niet, of niet alzoo, voorhanden, De Schrijver fchijnt een man, met fchrander en onpartijdig oordeel begaafd, en alzoo meermalen, gelijk men fpreekt, den fpijker
Óp dén kop flaande; doch tevens, gelijk nagenoeg alle zijne
landgenöoten, van tijd tot tijd, nopens óns land en landaard, m de zonderltrigftë misvattingen vervallende, welke
niet zeldefi vermakelijk zijn. De Vertaler,"zich flechts ééne.

enkele maal eene teregtwijzing vergunnende, heeft zich voorts
opzettelijk van alle aanmerkingen-, waartoe anders veelvuldige gelegenheid-zich aanbood, onthouden. — Geene kans ziend e , om in hei vöetftoots medegedeelde eenig 'verband te
brengen, zij de Lezer nog verwittigd, dat elkö nieuwe regel
eene op zichzelve ftaan'de bijzonderheid ofopmèrkïng vervat."

T

* * *
oen L O D E W I J K de kroon van Holland aannam, wilde hij
van den titel - van Comtétable van Frankrijk afftand doen,
buiten twijfel om zicli des te Béter geheel aan de 'belangen
zijner onderdanen te wijden. N A P O L E O N bemerkte zijn
voornemen, en noodzaakte hem, deze hooge Waardigheid te
behouden, welke, zeide hij, hem zijne pligteh jegens den
Keizer der Franfchen voorhoudende, hem gedurig zou herinneren, dat hij flechts onder diens vergunning en befcherming Koning was.
.
Men heeft, betrekkelijk Leidens ramp, in /fr//*»*/beweerd,
dat het fchip met buskruid beftemd was, om het. in den
Haag te doen fpringen, eh wel bepaaldelijk, öm "het paleis
van Koning E O D E W U K mede in de lucht te laten vliegen.
J O S E P H B O N A P A R T E , oudfle broeder van N A P O L E O N ,
was nog niet op den troon van Spanje geplaatst, toen de
Keizer aan L O D E W I J K een voordel liet doen, om de Hollanders te verlaten, ten einde oVer de Spanjaarden te komen
regeren ( * ) . L O D E W U K weigerde het Heilig; en deze weigering vermeerderde grootelijks de achting en liefde der Hollanders voor hunnen Koning, die hun zoo treffende blijken
gaf van voorkeur' en belangftelling.
'•(*) Brief van

NAPOLEON

aan den Koning van Holland.

„
i? Maart, 1808.
„Mijn Broeder! — De Koning van Spanje, K A R E L IV,
fceeft afftand gedaan. Het Spadnfcke volk roept luide om
mij. Zekerlijk zal ik geen' duurzatnèrf Vréde met Engeland
hebben, dan door eene groote beweging op hét vasteland
tê veroorzaken. Ik heb befloten, een' FranfchenTtirfs op
den troon van Spanje te plaatfen. De Hollandfche lucht is
niet goed voor ü ; en bovendien, Holland kan zicti, na zijnen val, niet weder verheffen. Het zij er vrede kome of
niet, bij de geweldige veranderingen in de wereld, is er
geen middel voor hetzelve, om zich ftaande te houden. Bij
deze gefteldheid van zaken denk ik aan u voor den troon

Frankrijk, in Heiland eene geheime en welgeregelde politie
willende hebben, droeg aan zekeren G A T E A U den last o p ,
om vooraf «P het-land zelve de noodige kondfchap te dien
tiinde op te doen; en deze flhnroe fpoorhond zocht zoo listig
jtijn doelue bereiken, dat hij, onder een fchoonfcbijnend
voorwendfel, tot den Koning zeiven wist te naderen, die
echter, daar hij zijn oogmerk bevroedde, hem niet terftpnd
In yerlegenheid wikte brengen, door ,hem te ontmaskeren j
maar L O D K W I J K nam zoodanige maatregelen, dat die politie
Jjiet tot ftand kwajn, oïTcboon de zendeling van Parijs reeds
yelé lieden, aan zich had verbonden, ja zelfs perfpnen, die
\n ondêrgefqbikie bedieningen aan het Hof des Konings geplaatst waren..
Wat moeite men ook deed, om het tegendeel te beweren,
K A ff o L E O N liet zich niet overtuigen, maar hield v o l , dat
geheel Holland befmet was met eene laakbare zucht voor de
Engelfchen, en hij noemde Koning L O D E W J J K den eerfien
Imokkelaar.
Het ligcbaamsgeftel van L O D E W C T K was tamelijk fterk geweekt ; maar federt geruimen tijd hadden rheumatieke pijnen
zijne regterhand verlamd,, en hij ging kreupel aan de gevolgen van eenen val Van het paard. Desniettegenftaande had
de Koning van Holland, die werk maakte van zijn toilet,
eene zeer goede ^houding, en overtrof in- welgemaaktheid
zijne broeders.
_ Overal gelijken de Hovelingen elkander. Zedelijk karakter
ontbreekt hun. De veelvuldige wrijvingen, die zij ondergaan, misvormen hen en doen hen onkenbaar worden. Men
r

van. Spanje. Antwoord, mij ftellig, hoe gij over dft plan
denkt, -Indien ik u tot Koning van Spanje benoem, laat gij
u« de' keuze welgevallen? kan ik op u rekenen? Antwoord
mijten ëerfte flechts met een paar woorden: „ i k heb uwen
brief van dett . . . . ontvangen; „ik antwoord ja"- en dan
verwatht i k , dat gij doeni zult, wat ik zal' willen; offchfijf
ptf'n^ hetgeen dan wil zéggen, dat gij mijnen voorflag niet
aanneemt, Schenk aan niemand in dezen uw vertrouwen,
en, fpreek, bid i k u , tot niemand, wie hij ook.zijn moge,
van den inhoud dezes briefs; want eene zaak moet reeds
haar volle beflag hebben, eer men laat blijken, er aan gedacht te hebben.
(Geteek.) N A P O L E O N . "

zou de Hovelingen bij de Joden kunnen vergelijken; zonder
een volk uit te maken, zijn zij nogtans overal dezelfde.
Van Holland beftond, na de inlijving, niet meer, dan de
bodem. Daar vond de zucht naar overweldiging zich be
perkt. De veroveraars kunnen de luchtsgefteldheid van een
land niet doen verwisfelen, den aard van den grond niet
veranderen, den loop der rivieren! niet fluiten of verleggen,
noch den volksgeest geheel vernietigen; maar alles, behalve
dit, moet voor hunne eerzucht onderdoen.
De opbrengst van vijftig ten honderd van de koloniale
waren, tijdens de vereeniging met Frankrijk in Holland gtvonden, behalve zoo vele andere belastingen, had de ver
trekken van den Grootmaarfchalk in het Paleis te Amjlerdam bijna geheel gevuld met klinkende munt. Deze ver
bazende menigte gelds werd openlijk in vaartuigen, op eene
in het oog loopende wijze, vervoerd naar Antwerpen, en
van daar verzonden naar Parijs.
Wélk een bedroevend
fchouwfpel voor de Hollanders, hunne fchatten, de vruchten
hunner vlijt en nijverheid, zoo met fchepen te zien weg
voeren naar den vreemdeling! En evenwel vernam men
geene klagien!
Sommige Hollanders, welke niet tot hét gemeen behoor
den, zeiden, (ter gelegenheid van een kostbaar vuurwerk,
op J i ' w - N A f O L E o N te Amjlerdam afgeftoken*) dat het be

ter ware, tweehonderd ongelukkigen gedurende een jaar te
onderfteunen, dan eene groote menigte menfchen voor eenige oogenblikken vermaak zonder eenige nuttigheid te verfchaffen.
De hoofdftad van Holland is Hechts honderdtwintig mijlen
van de hoofdftad van Frankrijk gelegen; maar let men op
het onderfcheid van zeden en op het karakter der bewoners,
zoo.fchijnt de afftand wel duizend mijlen te zijn. De Natuur
heeft tusfchen twee elkander zoo nabij zijnde volken een
zeer fterk geteekend verfchil daargefteld. Eene koele ge
aardheid heerscht blijkbaar bij den Hollander. Zijne gelaats •
trekken duiden zekere vastheid aan, die ligt het voorkomen
van ftijfhoofdigheid heeft, maar zich gewoonlijk openbaart
op dezelfde beftendige wijze. De Hollander gaat regt toe
tot zijn doel; hij laat er zich niet van verwijderen. Zijn
geduld komt alle beletfelen te boven. Hij is een voortreffelijk vriend, wanneer hij dengenen, dien hij aan zich verpligten wil, beproefd heeft. Hij bemint het vermaak; maar

hij gaat tot hetzelve, geljgk hij zich naar zijn werk begeeft,
en zijn gelaat, dat bijna altijd'zekere ru.st teekent,.-doet
zelden zijne gevoeligheid blijken; nogtaos is hij zeer beleefd
en zeer liefderijk.
De Conferiptie, door Koning L O D E W J J . K als onmogelijk
in Holland befchouwd, en 'even verderfelijk gerekend als het
vernielen der dijken, kwam het werk (der vereeniging met
Frankrijk') bekroonen, verflagenheid öjidef. alle ftandén der
maatfehappij verfpreidende, en die génen der Hollanders,
welke- de vereeniging van hun land.met Frankrijk toegejuicht
hadden, zuchtten, even als alle andere huisvaders.
Indien D E C E L L E S , Graaf van het Franfche Keizerrijk,
weder Baron, geworden, gelijk voorheen, thans Afgezant van
het Koningrijk" der Nederlanden bij den Heiligen Stoel ter
gelegenheid 'van een .Concordaat, aan het Hof van Rome niet
meer aantrekkelijke eigenfehappen, waardigheid eri bekwaam
heden medebrengt, dan * hij iri zijne prefectuur toonde; in
dien hij op de puinhoopen van het Kapitool zijne fpotac/ttige
ruwheid niet heeft afgelegd, is het te vermoeden, dat de
Regering geene reden zal hebben, om zich te verheugen
over de hem toevertrouwde zending. — Indien Mevrouw D E
G E N L I S , , g r o o t m o e d e r van Mejufvrouw. D E V A L E N C E ,
echtgenoote van den Heer D E C E L L E S , het beftuur over de
opvoeding van dezen had gehad, zou zij buiten twijfel, een.
zoo weinig beminnelijk karakter hebben zoeken te verbeteren.
Toen men het .Stadjuiis van Amjlerdam bouwde, -wis Hol
land dikwerf het tooneel van burgerlijke onlusten, en om
wijze redenen heeft men bij het optrekken van dit groote
gebouw, waarinde bewaarplaats van onmetelijke.rijkdommen
moest zijn, niet zoodanigen ruimen ingang willen maken,
waardoor ook eene oproerige menigte te gemakkelijker, bij ge
legenheid, zou ^hebben kunnen binnendringen. De hoofd
ingang beftaat uit negen kleine portalen, derwijze vervaar
digd, <lu de ruimte van elk. derzelven juist groot genoeg
|s", ;om er een ftuk kanon te plaatfen.. Negen kanonnen,
welbediend uit. het binnenfte van het Stadhuis, zouden-een'
ge wapenden opftand, welke het plunderen der aldaar bewaar
de fchatten ten doel had, gemakkelijk in bedwang kunnen
houden.
Volgens eene waardering, tegen het einde van Winter
maand 1810 gedaan, werd het huisraad van het Paleis te
Amjlerdam gefchat .op 467,691 gulden. De vier andere Pa-

leizen (op het Loo, te Utrecht, Zoestdijk en Haarlem') kun
nen er wel voor 600,000 bevatten.
Delft is, zegt men, het vaderland van H U B E R T N O O T ,
fchepper van het Treur- en Herdersdicht bij de nieuweren.
Zekere V E N N E K E R S , te Amfterdam, koopman in turf en
hout, de levering van brandftof bij den Gouverneur hopen
de te krijgen , noemde denzelven (in zijn verzoek) Prins der
Excellenties. In een klein verzoekfchrift aan den Gouver
neur, waarin zekere B O S C H alle mogelijke titels van den
Prins zocht op te fommen, meende,, zoo het fchijnt, de ver
zoeker , in plaats van denzelven Due de Plaifance te noemen,
zich meer in zijne gunst in te dringen met hem te begroeten
als Due de Complaifance (Hertog van gedienftigheid).
Toen N A P O L E O N te Breda kwam , werden hem de neu
tels der ftad door den Maire aangeboden. De Keizer kende
deszelfs ftaatkundige denkwijze, fchopte met den voet tegen
het bord, waarop de neutels lagen, zoodat ze op den grond
vielen, en zeide op een' zeer norfchen toon: „ Pak u weg!
„ bewaar uwe fleutels, om de poorten te openen voor uwe
„ lieve vrienden, de Engel/b/ien; ik heb zé niet noodig, om
„ in uwe ftad binnen te komen, waar ik meester ben."
N A P O L E O N had, gedurende zijn verblijf te Utrecht,
verfcheidene perforeert laten noodigen, om met hem en de Kei
zerin het middagmaal te houden. De Keizer, na geruimen
tijd te paard gezeten te hebben, gevoelde vermoeijenis, en
begaf zich te bed, zoodra, hij was teruggekomen. Toen
men hem kwam aanzeggen, dat alles gereed öond, liet hij
aan zijne gemalin boodfehappen, dat zij zich zonder hem aan
tafel moest zetten met de genoodigde gasten.
M A R I A
L O U I S A ging naar hem t o e , en gaffcem hare verlegenheid
1 te kennen, wanneer zij in gezelfchap zou zijn met zoo vele
deftige perfonen, tot welke zij niets wist te zeggen. Ver
geefs ! N A P O L E O N hield vol e n de Keizerin was genood
zaakt, te gaan eten zonder den Keizer. Tegen het einde van
het tweede geregt kondigde men de komst des Keizers aan.
Hij verfcheen in een' morgen jas en op kamermuilen.
Het volgende voorval gaf aanleiding tot eene menigte valfche geruchten., tot duizend ongerijmde verhalen. Overal,
waar N A P O L E O N zich bevond, uitgezonderd op het flagveld, droeg de Kamerdienaar zorg, dat er fteeds een bad
in gereedheid was; en te dien einde gebruikte hij een' keu
kenjongen , welke niet anders te doen had, dan het water al
tijd op zoodanigen graad van warmte te houden, als men
K

wist,

dat voor den Keizer paste. Te Utrecht had N A P O de benedenflaapkamer Van zijnen broeder i O D E W I J K
betrokken, naast welke de badkamer was. Toen de Keizer,
na zijné aankomst, des avonds zich te bed begeven had ( * ) ,
maakte de knaap, offchoon, even als zoo vele andere hofbedienden, afgemat van vermoeijenis en nat van den regen, het
bad in gereedheid, en legde zich daarna ter ruste in een vertrekje ttaast de badkamer. Des nachts wil hij, om eene behoefte , welke hij te dier plaatfe niet voldoen kon, naar buiten g a a n m a a r hij weet den weg niet. Nog half in flaap,
bemerkt hij èene deur, draait de kruk zachtjes om, treedt
binnen, en zoekt al tastende een' anderen uitgang. Hij lloot
tegen eeti' ftoel; op het gedruisch, dat hij maakt, vraagt
eene forfche ftem (het was de hem welbekende ftêm des Keizers): „ Wie daar?" De knaap , in de uiterfte verlegenheid
wegens zijne dwaling, geraakt geheel in verwarring; zijne belemmerde tong kan geen woord uitbrengen. In de donkerheid
tast hij rond, en loopt tegen ander huisraad aan, terwijl hij
te vergeefs weder door de deur zoekt tiit te gaan, waar hij
is ingekomen. De Keizer herhaalt zijne vraag, én wel op
hoogeren toon; Verbeeldt zich, dat men hem op béd wil
overvallen; fpringt e r a f , en grijpt, tot zijn verweer, een
zwaar zilveren zakuurwerk, dat altijd aan het hoofdeneinde
van zijn bed lag. Het gelukt hem, den ongelukkigen jongen bij den kraag te grijpen, die meer dood dan levend was,
e n , naar het vermoedert des Keizers, bij zijne ontwaking uit
den eerften flaap, eenen aanflag op zijn jeven fcheen in den
zin te hebben. N A P Ó E E Ö N t o e p t , fchreeuwt, vloekt; op
het gerucht, dat hij maakt, fchiet ^de Kamerdienaar t o e ,
brerigt licht, en vindf den Keizer der Franfehen, ten naastenbij als een vuistvechter, met een* armen duivel, die, met
eene forfche hand bij dé keel gegrepen, zonder zich te durven verdedigen, vruchteloöze pogingen doet, om zich uit de
handen vari zijne tegenpartij los te rukken. Den Kamerdienaar volgde de Kamerheer, voorts de Aide -de - camp,'de
Grootmaarfchalk, de Prefectvan het Paleis, kortom, in een
oogenblik was het geheele Hof op de been. Vóór dat men
de ware toedfagt.der zake wist, waren velerlei gisfingen, de
eene onwaarfchijnlijker dan de andere, over dit voorval gemaakt. Men had, zeide men, N A v O L E O N willen opligten ;
men had hem zoeken te dooden; maar hij had den fluipLEON

C*)Op zijne reizen waj elk Logement hem w e l , mits geen ftraaltje licht»
*i}n« (tapkamer koude *innendri«gen; ie\U' geeo nachtlampje duldde hi}.»' —
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moordenaar gefmoord. En inderdaad, had hij wapenen ge
had , hij zou hem door de herfenen gefchoten hebben, die
hem zoo onzacht uit den flaap wekte, doch tegen wien hij
nu niet anders doen kon, dan hem eenige (lagen op het hoofd
toebrengen met $jat dikke horlogie, waarmede hy in de ver
warring zich had gewapend tot zijne verdediging.
(Het vervolg hierna.')
DE DOOD VAN ALI - PACHA

VAN

JANINA.

(Uit eene nieuwe Reis in Turkije van tl. W A L S H , behoorende tot de Ambasfade van Lord S T R A N G F O R D . )
D e dood van A L I is op verfchillende wijzen, doch meestal
onnaauwkeurig, verhaald. Ziehier (verkort) de echte bijzonder
heden, ontleend uit den mond van den Reis-Efendi, alsmede
van ooggetuigen.
A L I had, als geheimen Agent, die hem van alles, wat
er voorviel, heimelijk verflag deed, te Konjlantinopel een'
Albanefchen Turk geplaatst ; maar, hem van verraad verden
kende, befloten, zich van hem te ontdoen. Twee andere
Albanezen kregen last, hem te vermoorden; maar, op zij
ne beurt wantrouwend geworden, konden deze zendelingen
hem niet dan voor een vender te fpreken krijgen. Onder
fchijn van hunne brieven voor hem te zoeken, grepen zij hei
melijk naar hunne pistolen, losten die op hem, en kwetften
h e m , zonder hem te dooden. Van dezen aanflag, dien een
der afgezondenen met het leven, boette, werd der Porte berigt gedaan, die zich de zaak aantrok, en dezelve te baat
nam, om een' firman uit te vaardigen, bij welken A L I werd
vervallen verklaard van zijn bewind, en hetzelve aan zijnen
vijand opgedragen. Hij weigerde aan dit bevel te gehoorza
men; e n , op raad van nALBT-Effendi werd een leger tegen
A L I afgezonden, en hij, door H o u R C H I D - Pacha, ten laatfte zoo zeer in het naauw gebragt, dat hij zich genoodzaakt
vond, eene wijkplaats te zoeke^i in de fterkte van Janina,
met ongeveer 50 hem getrouw geblevenen. Dit was een ge
bouw van drie verdiepingen : hij zelf, met de zijnen, befloeg
de hoogfte; zijne fchatten, die onmetelijk geacht werden,
waren geplaatst op de tweede; terwijl de eerfte vol was van
kruid en andere brandftoffen, dusdanig verdeeld , dat zij, op
een' enkelen wenk , te gelijk konden losbarden. II o u RCHID,
van alles ondeirigt, deed hem weten, dat zijn
MENGELW.
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voornemen, om zieh met al zijne fchatten in de lucht te
doen fpringen, hem bekend, maar dat hetzelve nutteloos
U'as, naardien, zoo hij weigerde zich onvoorwaardelijk over
te geven, hij, H O U R C H I D , zelf onmiddellijk het kruid zou
komen in brand (leken. Deze bedreiging verfchrikte den grijsaard; en de zucht tot het leven zegepraalde, in het oogenblik zelve, dat hetzelve voor hem van geene waarde meer
konde zijn. Na eenige onderhandelingen kwam men overe e n , dat A L I .met zijn' kleinen volkshoop Je vesting zoude
nritoen,, en zich begeven naar een eilandje in het meer nabij
de ftad, om aldaar de bevelen des Sultans té verbeiden. Hij
werd aldaar ontvangen met al de eere, aan zijnen rang van
Pacha en Gouverneur verfchuldigd. Verfcheidene Pachas van
minderen rang kwamen, fchier eiken dag, hem bezoeken. Op
den 5 Februarij maakte ook de Gouverneur van Morea, M OH A M E D - Pacha, bij hem zijne opwachting: zij hielden een
lang en geheim mondgefprek, en wederzijdfche vriendfchap
greep tusfchen hen plaats. M O H A M E D , aan A L I gevraagd
hebbende, waarmede hij'.iem voor zijne tafel konde dienen,
verzocht de grijsaard, na zijne religieuze bezwaren te dezen
te hebben doen gelden, hem om zekerefoortvan verfterkenden
wijn, welke hem dan ook beleefdelijk werd toegezegd. Na
een allerminzaamst onderhoud ftond de Pacha van Morea
o p , om affchèid van A L I te nemen, en beiden wedijverden,
als 't ware, in vriendfchapsverzekeringen. Naardien zij gelij.
ken rang hadden, rezen zij gelijktijdig van de fofa, op welke [zij gezeten waren. De Pacha van Morea, heengaande,
groette plegtftatig, zich' zeer laag buigende; die van Janina
desgelijks; maar, vóór hij zich konde oprigten, trok M O B Ar
M E D zijn (lagzwaard, en ftak hetzelve met zulk eene kracht
A L I in de borst, dat het hem het hart doorboorde, en hij
dood voor zijne voeten nederviel! Zijn moordenaar, met het
bebloede zwaard in de hand, verliet terftond het vertrek , en
verkondigde, dat A L I opgehouden had te beftaan. Eenigè
foldaten uit het gevolg van M A H O M E D ftoven bjnnen, e n ,
na het hoofd van A L I van het ligchaam te hebben gefcheiden, vertoonden zij hetzelve, zegepralend, aan het volk, als
dat van een' verrader. Diens foldaten , na een' korten, maar
krachtigen wederftand, werden overweldigd; en z i j , die aan
het bloedbad ontfnapten, voegden zich bij de overwinnaars,
uitroepende:
Leve de Sultan en diens Vizier H O Ü R C H I O Pacha.'" — Dit was het uiteinde van A L I - P a s k a . Deszelfs
n

moordenaar handelde volgens Heilige orders van het Turkfche
Gouvernement, hetwelk zulks openlijk erkende, en M O H A M E D met de grootfte eerbewij zingen overlaadde.
Het hoofd van A Ï . I werd op den 24 Februarij op de plaats
van het Serail voor het publiek ten toon gefield. Dooreen'
Janitfaar verzeld, begaf ik mij mede derwaarts. Als Pacha,
werd zijn hoofd niet op de poort van het Serail gehecht,
maar geplaatst in eene kom, op een' lagen marmeren pilaar,
waar het ('t zijn de woorden des Schrijvers, Lezer !) volmaakt geleek op het hoofd van J O A N N E S D E N D O O P E R .
Boven hetzelve was een gefchrift, zijne befchuldiging vermeldende. Een Bostandgi flond ter zijde, met een' ftaf in de
hand. — De Turken zijn zeer bedreven in de kunst, om de
dus ten toon gefielde hoofden te prepareren. De uitwendige
vorm, de trekken, de gelaatsuitdrukking zelve weten z i j ,
tot zekere mate, te behouden , of liever te herftellen; gelijk
dan ook die van den bernchten A L I - Pacha van Janina allezins kenbaar, en zelfs al het karakteristieke bewaard was
gebleven.

DB E N G E L S C H E OPIUM - E T E R .

(Uit een Engelsck werkje, dezer dagen uitgekomen.)
uitwerkfels van het opium zijn bronnen vakgenot en
van foltering. In beiderlei opzigt worden dezelve levendig
befchreven.
Een geweldig rheumatismus in het hoofd gaf den Schrijver de eerfte aanleiding tot deze gevaarlijke gewoonte. In
minder dan een uur tijds, zegt hij, welk eene verandering
werd ik ontwaar, welk eene omkeéring der inwendige wereld! welk eene vlugt van den geest naar de etherifche gewesten ! De volkomene verdwijning der fmart was niets, in
vergelijking van het vergezigt der hemelfche vermaken, dat
zich op eens voor mij ontfloot. Ik had een algemeen geneesmiddel ontdekt tegen de kwalen der menschheid, en het geheim des geluks gevonden, door zoo vele wijsgeeren vruchteloos gezocht. Voor een penny kon ik van nu af aan koopen
en bij mij dragen, hetgeen mij in geestverrukking opvoeren
en het reinfte geluk kon verfchaffen!
De foort van dronkenfchap, door het opium verwekt, verfchilt te eenemaal van die, welke de wijn veroorzaakt. Het
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eerstgenoemde brengt den geest in een' (iaat van kalme en
zelfs ernftige genieting, in dezelfde hooge mate gedurende
acht of r.ien uren aanhoudende. Alle de zielsvermogens fchijnen alsdan eene buitengewone ontwikkeling, met behoud der
volmaaktfte harmonie tusfchen dezelve, te ontvangen; de
edele gevoelens,de welwillende aandoeningen verkrijgen meer
levendigheid en uitgebreidheid; alle gemoedsbeweging houdt
o p ; alle wanklank verdwijnt; de ziel. fchijnt tot hare oorfpronkelijke natuur terug te keeren, en zich als van zelve te
verheffen tot het kalm en helder gewest, waar het licht der
zuivere kennis draalt.
In het eerst nam ^ik flechts eenmaal in de drie weken het
laudanum , en doorgaans des Donderdags of Zaturdags. Op
die dagen zong G R A S S A R I , eene vermaarde Italiaanfche
zangeres. Ik bleef niet in gebreke, mij alsdan naar de Ope
ra te begeven, nadat ik mijne dofis had ingenomen; en gee
ne taal is vermogend, om het overheerlijk efFekt te befchrijven, dat Se" muzijk nu op mij deed. Elk ftuk, elk koor
fcheen, als op een rijk tapijtwerk, mijn geheel voorgaand
leven voor mij ten toon te fpreiden. Alle gebeurtenisfen ver
toonden zich aan mij, niet door eene daad van het geheu
gen , maar als doo* tooverije; dezelve fchenen mij te eenemaal in muzijk herfphapen, en deze gedaantevyisfeling ver
geestelijkte dezelve als 't ware, en gaf haar eene tint van
verheffing en heerlijkheid, welke alle pijnlijke herinneringen
verwijderde.
Op andere tijden liep ik Londen\door, peinzende over de
menfchelijke natuur, over het lot deq rijken en derarmen, over
de kontrasten van het gezellige leven, alles van den fchoonften kant befchouwende , en mij zoo gelukkig voelende, dat
de uren ongemerkt voorbijvlogen. Maar, wanneer mijne ver
rukking den hoogden trap bereikte , ontvlood ik het gedruisch
en zócht de eenzaamheid, om mij, geheel op mijn gemak,
in oriuitfprekelijke mijmerijen en zalige gezigten te verdie
pen. Meermalen gebeurde het, dat ik bleef zitten aan een
vender, van waar zich de zee en de ftad Londen aan mijn
oog vertoonden, van den opgang der zon tot aan haren on
dergang, zonder het minfte verlangen te gevoelen, om,van
plaats te veranderen. Alsdan fcheen het mij toe, dat ik het
beeld des heelals voor mij zag. De ftad Londen ftelde de
aarde voor, met hare fmarten en graven; maar ik zag haar
flechts in de verte en gelijk eene herinnering. De nooit ge.

Hoorde kalmte van den Oceaan bood mij het afdrukfel mij
ner zielsgefleldheid. Ik zweefde ver boven het gewoel van
het leven; de onrust, de gemoedsbeweging, de geheime be
zwaren , welke het hart ter nederdrukken , alles was verdwe
nen; het was een rustdag van de ellenden der menschheid.
De vreugden en de hoop van het aardfche leven waren ver
zoend met het graf, en de vordering in kennis fpoedde zich
als van zelve en zonder vermoeijenis voorwaarts, gelijk de
Herren zich aan den hemel bewegen; en boven dat alles
eene diepe kalmte, geenszins het gevolg van een' Haat van
vadzigheid, maar van het evenwigt van onmetelijke en tegenftrijdige krachten: het was eene beurtelingfche onbegrens
de werkzaamheid en eindelooze rnst.
Gedurende acht jaren, van 1804 tot 1812, maakte ik een
matig gebruik van het opium, en mijne gezondheid leed er
hoegenaamd niet onder; maar in 1813 werd ik eene groote
gevoeligheid van de maag gewaar, die mij verpligtte hetzelve
dagelijks te nemen; waarna de dofis fpoedig zoo zeer toe
nam, dat ik, nog Vóór 1816, eiken dag tot 320 greinen gebruiktei Thans veranderde hét tooneel, en begon het opiumlijden.
Het eerfte verontrustende verfcbijnfel was eene verhoogde
prikkelbaarheid, alsmede eene zonderlinge geneigdheid van
het oog, om zich. allerlei foort van beelden te fchilderen; en
omftreeks het midden van 181? werd deze gefteldheid voor
mij eene ware foltering. Des nachts, wakker te bedde lig
gende, zag ik lange procesiiën, bij wijze van lijkftaatfie, mij
voorbijtrekken, of kroonlijsten, op welke eindelooze gebeurtenisfen gebeeldhouwd waren, beftendig van een' fomberen
en plegtigen aard.
Bovenal was in mijnen ziekelijken toeftand opmerkelijk, dat,
naar gelange deze fcheppingskracht in het oog toenam, eene
foort van fympathie plaats greep tusfehen de gezigten , die mij
wakende en in migne droomen verfchenen; zoodat alle de
beelden, welke ik vrijwillig opriep, onfeilbaar in mijnen
flaap wederkeerden. Wat mij het meeste kwelde, was, dat
ik mij niet konde onttrekken aan het te werkflellen van dit
vermogen van het oog. Zoodra ik mij in het donker bevond,
veranderden alle mijne gedachten en herinneringen in zigtbare
verfchijnfels; vervolgens, door eene mij noodwendig toefebijnende verbinding, keefden deze nog flaauwe fchetfen in 'mij-,
ne droomen terug, maar alsdan met zoo krachtige en febit-

terende verwen, dat dezelve voor mij iets ondiagelijks verkregen.
' Alle mijne droomen gingen verzeld van een' onbefchrijfelijken indruk van fombere zwaarmoedigheid en een' onuitfprekelijken angst. Eiken nacht daalde ik neder in bodemlooze
afgronden, in grenzenlooze duisternis, zonder Hope van-daar
weder uit te geraken; en deze indruk duurde zelfs voort na
mijn ontwaken. ïk verwijl daarbij niet langer, omdat ik in
de menfchelijke fprake niets vind,in ftaat om te befchrijven,
wat ik daaronder leed.
De denkbeelden of de zin van ruimte en tijd werden op
de zonderlingfte wijze aangedaan. In den droom zag ik landfchappen en gebouwen van zulk eene uitgebreidheid, dat geen
menfchelijk oog dezelve konde omvatten. De ruimte fcheen
zich uit te zetten en aan te groeijen tot in het oneindige.
Maar hetgeen mij den grootften angst veroorzaakte, was de
ontzettende lengte van den tijd. Dikwijls verbeeldde ik mij,
in den'loop van een' enkelen nacht, tachtig, ja honderd jaren geleefd te hebben; nog meer, ik had fomwijlen, als 't
ware^, • de duidelijke aanfchouwlng van een' duur van een
millioèn jaren, die over mij waren voorbijgegaan.
Lang geleden, bij het befchouwen van de Romeinfche oudheden door P I R A N E S i , hoorde ik door den Heer c o L C R I D G E een ftel teekeningen van dien kunltenaar befchrijven,
zijne droomen voorftellende gedurende eene koortsijlhoofdigheid. In eene dezer teekeningen zag men een onmetelijk
Conisch gebouw, bevattende eene menigte werktuigen, radens en kabels, katrollen en hefboomen, de werking eener
groote kracht aanduidende, om een' magtigen wederftand te
overwinnen. Langs de wanden verhief zich een trap, en
op denzelven zag men P I R A N E S I , met drift omhoog (tijgende. Nog eenige treden, en de trap nam op eens een einde.
Daar moest P I R A N E S I of ftaan blijven, of in dén voor hem
geopenden afgrond nederftorten. Maar, de oogen opheffend e , zag men, hooger, een' tweeden trap, op welken men
wederom P I R A N E S I aanfchouwde, met' dezelfde infpanning
opklimmende; nog hooger, al weder een' derden-trap en
een' derden P I R A N E S I , en zoo vervolgens, tot dat deze
aaneenfchakeling zich verloor in de donkerheid van het koepeldak. — Met een gelijk vermogen van oneindige nieuwe
voortbrenging arbeidde, of liever worftelde, mijn geest in mijne droomen.

Op deze wonderen der bouwkunst volgden, gedurende eenigen tijd, beelden van meren en groote oppervlakten van helder water.' Dezelve vervolgden mij dermate, dat ik mij ra-het
hoofd zette, dat ik eene herfenwaterzucht had; maar eindelijk veranderde derzelver karakter, e n , in'ftede van ftille'
meren, als fpiegels fchitterende, zag ik niet anders dan woedende zeeën en verbolgene oceanen. Thans begon datgene/
wat ik noemde de foltering der menfchenaangezigtén; 'foltering , die mij meer of min tot aan mijne herftelling is bijgei
bleven. De ontfteldé wateren fchenen mij op eens als geplaveid met een oneindig getal van menfchenaangezigtén, naar
den hemel gekeerd, met de meestmogelijk verfchillende uitdrukking van verdriet, woede en wanhoop. Alle'deze aan»
gezigten rezen, daalden, wentelden met de golven ; ik voelde
mijzelven door den ftorm geflingerd, en mijn fchrik was onbegrensd.
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Eindelijk moet ik nog verflag doen van een' droom, die
mij, bij het ontwaken, de haren als te berge deed ftaan, én
uitroepen: „ N o o i t wil ik meer flapen 1" — Deze droom dan
begon met eene muzijk, welke ik meermalen in mijne dröoi
men hoorde; eene muzijk, die iets buitengewoons aankondigde en deed huiveren. Derzelver plegtige en eentoonige
harmonie verwekte het denkbeeld van een* ontzaggelijken
optogt, of van den marsch van ontelbare legérs. Een verschrikkelijke dag was gekomen, dag van cri/is en beflisfenden ftrijd voor de menfchelijke natuur, in het duister gehuld
door, eene geheimzinnige ekiips, gefolterd door eene vreesfelijke bezoeking. Eene onmetelijke worftelkig, een veldflag, een doodftrijd had ergens plaats, ontwikkelde zich als
een fomber drama; maar ik wïst niet, waar-,'hoe en waardoor. Het belang, dat ik in de zaak (telde, was te ondragelijker, daar ik derzelver natuur, oorzaak en waarfchijn'.ijke
uitkomst niet kende. Gelijk zulks dikwijls in den droom gebeurt, waarin wij altijd het middelpunt van alwat er voorvalt uitmaken, fcheen het mij t o e , dat ik het vermogen
bezat, om die vrltkomst te beflisfen, en dat ik hetzelve tevens niet bezat. Ik gevoelde, dat ik het zou hebben, indien
ik de kracht had van het te willen; maar jk werd als verplet door een' geweldigen last, waarvan ik «iet vermogt mij
te ontdaan. Ik' bleef dus werkeloos. Nu naderde de crifis;
de worileling werd flerkër; alles vlood in allé rigtingen;
men hoorde het gedruisch van ontelbare vlugtenden. Ver-

volgens verfchenen duisternis. en Uchtftralen, te midden van
welke ik menfchehaangezigten .zag zweven: .de gelaatstrekken
van die ik het liefst op aarde,had vertoonden, zich' aan-mij,
en all.es was verloren ; een enkel, oogenblik flechts was ons
vergund},men moest voor altijd fcheiden. Nu volgden handdrukken en hartverscheurende mikken, en van alle kanten
hoorde men. herhalen: ^ Vaart wel voor eeuwig J Vaart wel
voor. eeuwig l .
•Eindelijk nam de Schrijver, zijne kwaal van dag tot dag,
Ziende toenemen, het/vaste béfluit, van het opium afftandt'e
doen; en dit gelukte hem, hoewel met voorbeeldeloos lijden.
Hij begon mat van lieverlede de gewone giften te verminderen,, en bragt.bet. alzoo tot 12 greinen per dag. Welhaast
•werd,ook,deze .hoeveelheid nog mee* verkleind, en gedurende verfcheidene maanden bepaalde hij zich tot 180 droppels
laudanum. Nu beproefde hij het, beneden de 100 droppels
te blijven. Eindelijk kwam hij tot 60, vervolgens tot 2 5 , en
zoo tot nul; waarna,,njj£ allengskehs zijne vorige gezondheid
herkreeg.
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D E T O G T K A A R M O R É A.
Ludimus an ferio loquimur?

"VVat ftpft ge op vroegre heldendaan,
Gijy driekleur van den {Jal!
...
Al mogt ge op Memphis tempels flaan
En Acre's reuzenwal; j
Al woeir, gij ftatig van den trans
Der Piramiden néér:
De witte vaan draagt hooger glans;
Zij duldt geen wonden meer 1
Gij vloogt door heel Europa heen,
Met zege en, bloed bevracht;
Van Keizersvest en Koningsfteên,.
Woeit ge in ontzetbre prapht;
Wat muur of heir een rijk omfchans',
't Lag open voor uw' moed:*
Toch draagt de witte hooger glans;
Zij duldt geep.druppel bloed!

DE T O G T NAAR

MORBA.

Zij ftormde op 't grijze Navarijn,
Met reuzenmuur omwald ,
En i—' fchoori er duizend Turken zijn —
Geen enkle Fr&nschman valu
Weg dad mét uW bebloeden krans,
Gij, driekleur 'van voorheen!
De witte vaan, met reiner glans,
Duldt breuk iri ana noch been!

Naar Coron trekt de dappre (loet,
En hakt de poort £an twee: —
De Turk, verdomd ^oor zoo veel moed,
Helpt zelf een handje meê.
Waar zijt gij, tiotfche driekleur! thans,
Omzwart van pulverfmook?
De witte vaan draagt zilverglans,
Daar zij geen buskruid rook!

Nu vliegen zij op Modon los,
Langs muren van arduin;
Daar valt een deen met hol geklos,
En butst eens hopmans kruin.
Wat or/hefll — maar kocht ge ooit-een fchans,
Gij, driekleur! dan voor bloed?
De leiievaan draagt hooger glans;
Zij deukt flechts bol of hoed'!

Patras fluit fier hare ijzren poort:
Maifon roept woedend: „ Laadt {"
De PaCha heeft naauw't woord gehoord,
Als 't fort reeds öpendaat.
O , poch dan op uw' doodendans,
Gij, woeste driekleur, niet!
De lelievaan draagt hooger glans;
Zij wint reeds vóór zij fchiet!

Moréa'SI flor. alleen ftaat pal>
Maar 'f. Ftansch kanon fchiet bres j
B e V;ejdhe£r;rijdt, door d'open waL,
De vest in. per kales;
Geen, Turk fchoot weer van muur of trans.
Doorfcho&B.. driekleur, taan I;.
De lelievlag draagt-booger glans;
Geen kogel fchoad heur.baan!

Athene wenkt; haa in 't, verfcbiet:
Daarheen-roet flaande, trom!
Maar 't koppig England duldt.het niet,
En — ijjings keert zij om.
Gij* trotfcbe driekleur des Tirans!
Gaaft ge ooit om vloek of beê?
De leljevaaö draagt zachter -glans Op d' ©effteo wenk gedwee!

Naauw w.appe*t zij op vreemden boom,
Of 't heimwee buigt haar neer;
Voqr Turken heeft zij vrees noch fehropm ,
Voor Btitfcbe vloten meer#
Gij, driekleur aan des Corfers lans,
Waart t'huis op heel deze aard'!
De lelievaan -draagt hooger glans;
Ze isi'fJiefst bij eigen haard!

O , vlet daar lang, in volle pracht,
Op Zefirs vlerkgefuis!
Verfmaad een' krans, met moord bevracht,
En houd u ftil in huis!
En — moet het eenmaal aan den dans —
Hoezee ! dan zingen wij:
p i e lelievaan met zilverglans,
Geen makker duif dan zij!
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J a ! ik verdien t verwijt van traagheid. — Hoe veel weken
Zijn eerder dan ik wist nu reeds voorbij geltreken,
Sinds ik den laatilen toon uit dees mijn citer dwong,
En 't huwlijk van een' Vriend met vrij wat vuur bezong!
Mijn hart was toen vervuld van vreugde. Willig ftroomde
Mijn feestlied , als een vloed, dien dijk noch dam betoomde:
Slechts uit het harte welt de ware poëzij,
En niet de dichter, maar zijn zielsgevoel is vrij.
Het (laat niet in mijn magt, mijn Zangfter te bevelen
Mij aan te blazen; en — een zielloos lied te kwelen,
Is tijdverkwisting, die noch U noch mij behaagt!
't Is echte poëzij, waar Ge uwen Vriend om vraagt.
Zoo 's Hemels adem zijne fnaren niet doet trillen,
Van hooger' invloed moet hij dan niet beuzien willen;
En vat hij, op verzoek, de dichtpen in de hand,
Dan ook erkenne uw Vriend, dat hij geen citer fpant;
Hij late zijn vernuft flechts onbelemmerd fpelen,
En zijn prozaïsch rijm zal niemand dan vervelen.
Geen liedren hef ik aan : ik fchrijf U flechts een' brief.
Mijn Vriend ! ik bidde U : neem 't geringe zoo voor lief!
Doch is 't wel zóó gering? — Men voerde in vroeger jaren,
Wanneer men voor den disch had zoeken zaam te garen
Alwat de tongen ftreelt, die eigen malle taal
Tot zijne gasten; zij verhieven dan 't onthaal
Met zoo veel' ijver, als de gastheer dat verkleende:
Maar—gast, en gastheer fprak, wat geen van beiden meende.
Het fchrijven van een' brief is geen geringe taak:
Soms kost het drupplen zweets en geeft ons geen vermaak,
Althans zoo vaak men naar den inhoud nog moet zoeken,
En dus de doffe (teelt uit halfvergeten boeken,
Uit nieuwspapieren, of uit praatjes in de buurt.
Er dient in waarheid wel een Muze toe gehuurd ,
Om fierlijk over niets flechts ééns in 't jaar te fchrijven!
Die niet verzinnen kan; mag hier wel achter blijven.

Hoe ' | zij 1 ik fchrijf een' brief, maat zoek nog naar de ftof.
Ik wacht op mijn gefchrijf geen* onverdienden lof.
D E W I N D I wij zullen nooit elkaar hoovaardig makent
Gij fpreekt gelijk Gij denkt.— Mögtmijn gefnap U fmaken!
Triumf! ik vond den tekst. — Herinnert Gij U nog
Dien avond, toen de Tijd, doorliepen in bedrog,
Ons al te ras ontkwam, eri wij zoo nuchter keken,
Omdat een nieuwe dag gereed ftond aan te breken ?
Herintiert Gij U nog, hoe Biets ons dwazer fcheen ,
Dan de ingenomenheid, ach} van zoo riiehigeen*,
Met eigen früaak en keus, in *t onderzoek der waarheid
En 't malen van het fchoon. *t Is, of met middagklaarheid
Dit bleek aan' menigeen', dat juist de wetenfchap
Of kunst, die hif verkoo*, den hoogden eeretrap
Bekleedt in 't heiligdom- van '$ menfchen geestverlichting.
Een koddig flaaltje of zes ftrekke TJ en nu) tot (lichting!
Gij kent dien denker, voor het fchoon der knnften koud
En voor bet menschdom dood, die zich onledig houdi
Met (leeds te tuten op zijn lijnen of zijn hoeken,
£ n foms het vierkant van den cirkel zit te zoeken?
Hem is de Wiskunde al zijn zaligheid op aard';
Alle andre wetenfchap it hem geene aandacht waard.
Maar ach! hij heeft een reeks geduchte tegenvoeters.
Hij vindt hen in dien drom van doorgeleerde wroeters
In d' opgedolven Grieksch • Latijnfchen letterfchat,
Die jaren fuffen, om uit Plato dit of dat,
In 'sWijsgeers echten zin, te ontwikklen, op te klaren,
En als een groot geheim aan 't nienschdom te openbaren.
„ Waar Griek of Romer zweeg, ddar ftaat de Rede (til,
„ En wee hem, die iets meer van eenig Wijsgeer wil!'*
Te denken als een Griek, ziedaar hun hoogde dreven;
En niet in Neerland, maar in Attica te leven,
(Ten minde naar den geest) dit is hun wensch,hun heil.
Geen Juiste Wetenfchap heeft deze vreugde veil;
En heel de Wiskunst met haar zusters en haar telgen
Zijn doornen in hun oog.
;
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Laat vrij hun taal u belgen,
o Mathematicus! een derde treedt daar aan.
Met parkementen en met Charters overlaan:

Zoo gij in 't ftrijdperk treedt, ook hij zal met u twisten.
Hem raakt het waarlijk niet, wat Griek of Romer wisten,
Noch wat men heden weet. Matheus, Algebra,
Ja zelfs de Rekenkunst deelt, in zijne ongena.
Eén wetenfchap alleen houdt daag hem opgetogen;
Op naauwlijks leesbaar fchrift flaat hij de ftrakziende oogen
Des Lands Gefchichten, uit het Handfchrift opgegaard
En in het licht gefteld, zijn al zijne aandacht waard.
Hoe lacht die kwant hem u i t , die met Penfeel en Verwen
Vernoegd en vrolijk leeft, en liever nog zou derven,
Dan zich verpijnen in die boeken, waar zijn kunst
(Gelijk de losbol waant) geen voedfel vindt. De gunst
Der jonge fchoonen was hem nimmer onverfchillig:
Door geldgebrek genoopt, is hij tot werken willig;
Bezielt paneel of doek, betoovert en bekoort,
En grijpt de fchijven zaam, en trekt naar Rome voort.
Hij fpot met alwat leeft van zwanefchacht of veder,
En ziet meêdoogend op den Toonkunstmeester neder.
Maar deze fchat zijn kunst ver boven allen fpot
Verheven; hoort in haar de demme van een' God,
Die in het lijden troost, de vreugde leert te fmaken,
En voor het echte fchoon met reine ziel te blaken.
*t Is alles maat en toon, waar hij bij dag aan denkt
En in den nacht van droomt. — Alwie zijn herfens krenkt
Met doode talen of met cijfers en figuren,
Of op het mengfel van zijn verwen zit te turen,
En zich een' fchepper noemt, wanneer zijn ftout.penfeel
Het heerlijkst ideaaï doet leven op paneel:
Verdaan zij geen Muzijk; geleerden, kundenaren
Zijn, naar zijn fnoeven, dan ten halve nog barbaren.
Een Dichter hoort dat woord, en, met een' grammen zin,
Stelt hij 't orakellied der wraakprofeten in :
„ Wijkt, ongewijden, wijkt! Ons is het Rijk der aarde:
„ Voor ons is ' t , dat de vlijt een' fchat van kennis gaarde.
„ Verdomme , wie de magt der Poëzij miskent,
„ En de eer der Godheid, die ons aanblaast, immer fchendt!
„ Geen kleuren mengen wij, maar — fchilderen met woorden.
„ De Toonkunst drageroem, maar — op bezielde akkoorden;
„ Koud zijn haar klanken , zet de geest der Poëzij
„ Geen vuur, geen leven aan die doode galmen bij.

„ D.e Dichtkunst tooit haar hoofd met palrnen en -laurieren:
„ Haar moet de Wetenfchap als Schutgodesfe vieren;
„ En welk een Kunst er ooit de harten fchokt en dreelt,
„ 't Is de aam der Poëzij, die in de trekken fpeelt
„ Van ieder meesterduk, waarop de wereld Haarde.
„ W i j pionderen 't heelal: ons is het Rijk der aardei"
Ja, Dichters! waarlijk, ja! gij plondert onbefchaamd....
Maar neen! gij plondert niet , wat gij in leening naamt.
Erkent uw boekfchuld aan den echten waarheidzoeker!
D e fchatten , die hij vond, zet hij op hoogen woeker,
Zoo gij de ónkenbre munt bij 't menschdoni gangbaar maakt.
De geestdrift, die zoo grootsch in uwen boezem blaakt,
Bezielt alle andre kunst, die, van gelijke waarde,
Geen minder fchepping, dan uwe eigen fchepping, baarde....
Geleerden, Kundenaars! ftaakt uwen dwazen drijd;
Rukt uit uw vrije borst den angel van den nijd;
Verbroedert u bij 't licht door Wijsgebeerte ontdoken,
En laat voor haar alleen u aller altaar rooken!
Mijn Vriend! Gij, die met mij die wetenfchap (*) vereert,
Die ons de wetten van ons wezen kennen leert;
De grenzen en den aard bepaalt van onze kunde;
Wat pligten God gebood, wat regten Hij vergunde:
Als U de Muze der Gefchiedenis bekoort,
Doch andre Zanggodin mij lokt in blijder oord;
Wij zullen om die keus niet met elkander twisten,
Als zoo veel dwazen, die van fchoon-noch waarheid wisten,
Dan in dien eigen vorm en in dat eigen kleed,
Waarin dat édel paar zich aan hen kennen deed.
Één zucht naar 't hoogde goed verbindt de welgezinden:
Dat wij van deze zucht ons deeds doordrongen vinden!
Verfchillend zij ons pad, het eigen zielsgevoel
Geleidt ons op den togt naar 't eigen heerlijk doel.
Volmaaktheid !...fchittrendbeeld,blijfons voor oogen zweven!...
Mijn Vriend! zij wordt ons deel aap 't einde van ons dreven.
Middelburg,

6 October 1828.
(*)

A. F .
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E e n pachter te Liverpool bezat een' moedigen en vernuftïgen hond; maar tevens behebt met een gebrek, dat, ten
minfte in honden, onverfchoonlijk is: het haperde bij hem
aan goede beginfelen. Van tijd tot tijd verdwenen er jonge
lammeren uit de fchaapskooi van den landman. Aan wolven
viel hier niet te denken: want deze vindt men in Engeland
niet. In het eerst kwam de herder in verdenking; maar weldra werd de fchuldige ontdekt, en ontving de welverdiende
kastijding. Zich niet beterende, werd nu de herhaling van
het misdrijf zóó zwaar geftraft, dat de misdadiger, op de
plaats zelve, waar hij hetzelve had gepleegd, voor dood liggen bleef. Hij fleepte zijn zwaar gewond ligchaam naar een
naburig kreupelbosch ; en , terwijl men hem dood waande en
vergat, waren intusfehen zijne wonden, ten gevolge van zijn
fterk geftel, en veelligt ook van het mangel aan alle geneeskundige tusfehenkomst, van zelve geheeld. Maar, wat hielp
hem zulks ? Zich voor altijd door zijnen meester verftooten
achtende, befchouwde hij of zichzelven der vergiffenisfe onwaardig , of, misfehien, wanhoopte hij zelf aan het overwinnen van eene zijner onweêrftaanbaarfte neigingen; hetgeen zich, naar het vermaarde ftelfel van eenen onzer nieuwere Phyfiologen , gemakkelijk laat verklaren. Wat hiervan
z i j , de hond verrees, ontvlood Liverpool, leidde het leven
van een' ergen vagebond, en verbond zich ten laatfte (om
het op eene menfchelijke wijze uit te drukken) met eene
bende ftruikroovers , welke de groote wegen onveilig maken.
Twee of drie jaren waren verftreken, toen de pachter van
Liverpool eene reis deed. De nacht en een onweder overvielen hem, niet verre van eene afgelegene herberg, welke
er allerongunftigst uitzag. Door den nood geperst, trad hij
dezelve binnen. Een oud wijf en drie mansperfonen zaten
rondom den haard; een groote hond deed het fpit draaijen:
de pachter herkende in denzelven, met verbazing, zijnen
ouden knecht, e n , door eene onwillekeurige opwelling van
oude genegenheid gedreven, naderde hij, om hem te ftreelenl
Het beest gromde, liet de tanden zien, en fcheen hem te
willen bijten; maar, door de oude vrouw met een' fchop
beftraft, hervatte het zijne taak, alsof er niets gebeurd was.
De landman, na het nuttigen van een fober avondeten ,
begaf zich naar de hem aangewezene flaapplaats, en maakte
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zich gereed om te bedde te gaan, toen een gehuil'aan zijne
deur zijne oplettendheid tot zich trok. Hij opent dezelve,
en — de fpitdraaijer flapt binnen'. Maar het was thans niet
hetzelfde grimmige, dreigende, booxe, dier; zachtzinnig vlij.
de het zich voor de voeten zijns voormaligen meesters ne
der , en lekte hem de handen, alsof het hem, in zijne taal,
vergeving kwam vrager^voor zijne driftvervoering. De pach
ter ftreelde den hond wederkeerig, en wilde hem vervolgens
weder wegzenden; maar dit ging niet. De reiziger, .wien
zijn logement almede zekeren fchroom had ingeboezemd, befloot n u , den hond bij zich te houden, en wilde de deur
fluiten; maar het beest verzette zich daartegen, vatte met.
de tanden een der panden van zijn' rok, en poogde hem met
zich paar buiten te trekken. De man iegreep niet, wat dit
beduidde, en zijne bevreemding fteeg nog hooger, toen hij,
het bedde naderende, door den hond met alle kracht naar
de deur getrokken werd, en, wanneer hij zich geliet hem te
willen volgen, het beest de uitbundigfte blijdfchap vertoon
de. Dit alles bragt hem tot nadenken. Waar bevond hij
zich? In een afgelegen huis, te midden van een eenzaam
oord. De gelaatstrekken dér bewoners hadden hem al aanftonds verdacht toegefehenen. Bevond hij zich misfchien in
een roovershol ? . . . . . Hij koos zijne partij, floot den hond
buiten, laadde zijne pistool, opende zachtjes de blinden,
nam behoedzaam een laken van het bedde, knoopte het wel
lievig aan het vender vast, verborg het licht ouder den
fchoorfteen, verfchande zich zoo goed hij konde, en wacht
te de uitkomst af. Niet lang leed het, of eene veer fprong
los, een valluik opende zich aan het voeteneinde der bedftede, het bed werd onderstboven geworpen en verdween.
Op dit gezigt liet zich de reiziger in allerijl langs het laken
naar beneden glijden, en liep, op goed geluk af, naar het
naaste gehucht. Het gelukte hem , de bewoners op de been
te brengen, die, gewapend, hem naar het verdachte huis
volgden, hetzelve bezetteden, de fchelmen overvielen en
bemagtigden. Men doorzocht het verblijf. De "hond verftrekte daarbij tot gids. Het valluik dekte een' .grooten kuil,
waar verfcheidene onder kalk bedolvene lijken en een groot
aantal menfchenbeenderen verfpreid lagen.
De dankbare pachter nam zijnen hond mede, die nu geene
lammeren meer dal; maar tot dusverre blijft het een onop
gelost vraagftuk, of de hond zijnen terugkeer tot betere beginfelten aan de fchool der flruikroovers, dan aan die des
tegenfpoeds hebbe te danken.
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ie door uw kruis zich vind' vereerd,
Ik dank u voor het mijne:
Sinds gij als Koning hier regeert,
Heeft elk genoeg aan 't zijne.
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J - ' e eerfte Engelsehman,
welke deel nam aan den (la
kenhandel , was Kapitein J O H N H A W K I N S .
Op zijné
reizen naaf de Kahdrifche eilanden had hij gezien, dat de
Negers eene zeer gezochte koopwaar uitmaakten op St.
Domingo,
en dat men zich dezelve op de kusten van
Afrika gemakkelijk konde aanfehaffen; hij beiloot, deze
foort van handel uit te oefenen , e n , onder zijne lands*
lieden eenige kooplieden gevonden hebbende, genegen om
hem te helpen, rustte hij drie fchepen uit, bemand met
honderd koppen , met welke h i j , in den jare 156a , naar
Afrika {levende. Hij ging tot aan de rivier Sierra Leona ^
e n , gedeeltelijk door koop, gedeeltelijk door geweld,
verzamelde - hij meer dan 300 Negers , welke hij op
St. Domingo met zeer groot voordeel verkocht. Door
het welgelukken van deze eerde poging aangefpoord,
deed hij onderfcheidene foortgelijke togten; en Koningin
E L i E A B E T i t , welke dezelve eerst ftreng afgekeurd,
en verklaard had, dat het niet misfen konde,of de toorn
des Hemels zoude op de aanleggers daarvan nederkoroen,
eindigde met dezelve uitdrukkelijk te wettjgen. Sedert
vormden zich in Engeland verfcheidene maatfehappijen,
welke den handel in Neger-(laven ondernamen, en for
ten bouwden op de kusten van Afrika,
om hunne kan
toren te verdedigen ; zij verkregen achtervolgens van Ko
ningin E L I Z A B E T H en van de Koningen J A C O B U S
I , K A R E L I en K A R E L II het uitfluitend voorregt
van den flavenhandel. Deze handel werd (lerk uitgebreid,
toen de Engelfchen zich op het eiland Barbados nederzettedert, en nog meer, toen z i j , in 1 6 5 5 , den Span
jaarden Jamaica ontnamen. De teelt van het fuikerriet
MENRELW.
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en van. dep/koiBjboom, welke voor deze beide eilanden
een$ bron v i j rijkdommen werden, vorderde een groot
aantal handen $ e n , gelijk Barbados federt'de ontdekking
niet bewoond w a s , en de door de Span/aarden begane
wreedheden op Jamaica van hetzelve de inboorlingen geheel hadden doen verdwijnen, moest men de geringheid
der bevolking door de invoering van Neger-flaven
vergoeden. Het monopolie, aan de Afrikaanfche
maatfehappij toegeltaan, werd weldra het voorwerp van' vele klagten aan de zijde der vólkplanters en van bijzondere perfonen , welke dezen winstgevertden handel wenschten te drijven \ dezelve werden gunftig ontvangen; in 1698 verklaarde eene akte vart het Parlement den flavenhandel vrij,
èn van dien tijd, af werd dezelve jaarlijks levendiger, tot
In 177a.: Gedurende den Amerikaanfchen oorlog vertapte
dezelve aanmerkelijk, en was op het p u n t , om geheel
opgefchorst te worden, maar kreeg wederom eene nieuwe
kracht bij den Parijfchen vrede,en in de vier jaren, welke onmiddellijk op denzelven volgden, werden meer dan
I O O - , O Q Q Negers
in de Britfche bezittingen in de Westindiên ingevoerd.
Uit de echte (lukken, aan het Parlement door de Afri*
kaanfche maatfehappij en de Neger - handelaars verfchaft,
bij de twisten , welke tusfetien hen plaats ^hadden , blijkt,
dat van 1680 tot 1700 de maatfehappij in de Engel»
jche

volkplantingen 140,000 Negers

had ingevoerd en de

Neger - handelaars 1 6 0 , 0 0 0 , te zamen 300,000 uitmakende. Volgens de tolregisters , zijn op Jamaica van 170e»
tot 178/3 610,000 Negers ingevoerd; B R Y A H
H O W A R D S fchat óp het dubbel het getal der genen, welke
gedurende dezen tijd in de zuidelijke (laten van Netird*
Amerika
en op de eilanden onder den wind zijn ingevoerd, zoodat men het getal Negers,
van 1680 tot 1786
in de Engelfche bezittingen ingevoerd, Op 2,130,000 kan
rekenen,

( B R Y A N
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fish -Colonies, T . II. p. 5 5 . ) en volgens alle waarfchijn*lijkheid is deze berekening eer beneden dan boven de*
waarheid, daar dit gemiddeld flechts 20,000 Negers

per jaar zoude uitmaken, terwijl het bewezen i s , dat in
fommige jaren de invoer tot 5 0 , 0 0 0 gedegen is.
Eerst in de laatde helft der zeventiende eeuw begonnen de Franfchen vastigheden op de kust van Afrika
aan te leggen; het eenige middel, om. een werkdadig deel
aan den flavenhandel te kunnen nemen. Sedert het jaar 1660
hadden zij een kantoor op het eiland St Louis, aan den
mond van de Senegal; in 1677 maakten zij zich meester
van het eiland Gorea, en na den vrede van Nijmegen ( 1 6 7 8 )
van de geheele kust, van de witte Kaap af, tot aan de
rivier de Gambia. TA] trokken hieruit het voordeel, om met
deiV^r-vorlTen van deze ftreken eep verbond aan te gaan ,
hetwelk hun het uitfluitend regt verzekerde, om daaruit
g o m , goud en (laven te halen. Er vormden zich in Frankrijk verfcheidene handelmaacfchappijen, onder den naam
van maatfchappij van de Senegal, van Guinea, van As»
fiento., aan welke het Gouvernement het voorregt van den
flavenhandel gaf, onder voorwaarde van jaarlijks aan de
Franfche volkplantingen in de Westindièn een zeker getal
Negers te verfchaüen, In het begin der achttiende eenw
gaf het Spaanfche Gouvernement aan de Franfche maatfchappij van Asfiento liet verlof, om Negers in deszelfs
Amerikaanfche volkplantingen in te voeren.. In dezeri tijd,
en gedurende den geheelenSuccesfieöorlog, hielden zich de
Franfchen met den meesten ijver met den flavenhandel ber
zig. Na den Utrechtfchen vrede (1713) deed het overwigt ter zee der Engelfchen en Hollanders het deel, hetwelk de Franfchen in dezen handel gehad hadden, verminderen , en noodzaakte hen, zich te bepalen tot het
voorzien van hunne eigene volkplantingen, en zelfs., zoo
men R A Y N A L mag gelooven, (Hist. Phil., et Pol.it. de
rinie,
T . VI. p 1 2 3 . ) konden zij er jaarlijks Hechts
13 a 14,000 leveren, terwijl zij er 20,000 noodig hadden.
In 1784 werd de handel met Afrika geheel vrij verklaard,
e n , den flavenhandel willende aanmoedigen , gaf het Franr
fche Gouvernement aanzienlijke premiën aan de fchepejn.,
voor den Neger - handel beftemd. Deze maatregelen deden den flavenhandel derwijze herleven, dat in 1785 bij
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de 33,000 Negers

door Franfche

fchepen in de

Antilles

werden ingevoerd; dezelve werd zeer levendig voortgez e t , tot aan den oorlog, doot de omwenteling veroorzaakt, gedurende welken den Franfchen de meeste hunner
volkplantingen ontnomen werden, hetgeen hunnen zeehandel een'geweldigen knak gaf. ^
'
Namen de Hollanders geen zoo aanzienlijk deel aan den
flavenhandel, als de Mogendheden, waarvan wij gefproken hebben', het was niet omdat zij denzelven als onzedelijk befchouwden, maar omdat zij er minder voordeel
van konden trekken. Hunne voornaamfte ovérzeefche bezittingen waren in lndiè
waar overvloed van handen
was; eerst/ nadat zij zich van Suriname hadden meester
gemaakt ( f 6 6 6 ) , alwaar zij uitgeftrekte fuikerplantaadjen
vonden, waren zij genoodzaakt, zich flaven aan te fchaffeh. De HolVandfchc Westindifche maatfehappij werd eerst;
uitfluitend.belast met de z o r g , o m Suriname van flaven
te voorzien; later werd de handel vrij verklaard, en maakte zulke vorderingen, d a t , jtfieen in het jaar 1769 , de
y

Hollanders

van de kusten van Afrika

meer dan 11,000

Negers uitvoerden. In het vervolg verminderde dezelve
aanmerkelijk, en van 1788 tot 1793 voerden zij er gemiddeld flechts 4000 jaarlijks uit. De flaven, "welke zij in
hunne volkplanting aan de Kaap de goede Hoop gebruikten , kwamen niet van de westelijke kusten van Afrika,
zij waren meest Maleiers van afkomst, en ondergingen
over het algemeen «ene zachtere behandeling dan de Ne~
gers.

f

De handelsvoordeeleri, welke de groot* Mogendheden
van Europa van hare volkplantingen trokken, maakten
eénige Rijken van den tweeden rang begeerig, om ook
dusdanige in de Westindièn te hebben. Het gelukte den
Deenen, er te vestigen op de eilanden St. Thomas, St.
Crux en St. Jan; dewijl zij fuiker teelden, hadden zij
flaven noodig, welke zij zelve op de kusten van Afrika
gingen halen. De Zweden en Pruifen deden ook pogingen , om aan den flavenhandel deel te nemen, maar met
weinig gevoïgV

Wij hebben reeds gezegd, dat de Engelfchen vele flaven in hunne volkplantingen van Nuord-Amerika hadden
ingevoerd; de lieden Boston, Philadelphia en Charlestown rustten, toen zij onder Engelfche heerfchappij waren, jaarlijks een aanzienlijk getal fchepen voor-den flavenhandel uit. Gedurende den onafhankelijkheidsoorlog
nam het Congres der Vereenigde Staten eenige maatregelen , om den flavenhandel af te fchaffen, en ging daarmede voort zelfs na den vrede. In de noordelijke ftaten
is het getal Haven gering; hetzelve is zeer aanzienlijk in
de zuidelijke.
Ook heeft de affchaffing van dien handel
daar eene fterke tegenkanting ondervonden.
Wij hebben gezien, dat bijna alle volken van Europa
aan den flavenhandel deel genomen hebben; maar ieder
op eene yerfchillende wijze. De Portugezen, welke eerst
bijna alleen het-bezit van dezen handel hadden, (tonden
denzelven latei*, voor een groot gedeelte, aan de Hollanders , Engelfchen en Franfchen af, welke zich uitllintend daarvan meester maakten. Volgens de ftukken, aan
het Engelfche Parlement door de kooplieden van Liverpool verfchaft, bij het eerfte onderzoek naar dezen handel, hebben de Europeanen van 1788 tot 1793 jaarlijks
74,000 Negers uit Afrika gevoerd; van dit getal voerden de Engelfchen 3 8 , 0 0 0 , de Franfchen 22,000 uit.
Volgens alle waarfchijnlijkheid was de uitvoer in de eerfte
tijden van den handel fterker, toen er nog geene Negers
waren, in de volkplantingen zelve geboren; dezelve
moest langzamerhand afnemen, toen de volkplanters, beter met hunne belangen bekend, de huwelijken hunner
flaven aanmoedigden. Maar, nemende voor gemiddelden
jaarlijkfchen uitvoer 7 4 , 0 0 0 , zoo zouden, gedurende de
300 jaren, dat de flavenhandel beftaan heeft, meer dan
20,000,000 Negers alleen door de Europeanen aan hunnen geboortegrond ontrukt zijn , zonder die genen mede
te rekenen, welke, gedurende eeuwen, de karavanen van
het Oosten jaarlijks, uit het binnenlle van Afrika,
op de
kusten van Barbarije,
in Turkije, Per zié en ïndiè ter
markt brengen! —
r

Tót dusverre de • gefchiedenis, oorfprong en opkomst
van den flavenhandel. Wij gaan thans over, om eene
fchets te geven van de pogingen', welke ter affchaffing
van dezen barbaarfchen handel in hét werk gefield zijn.
Toen deze handel zich uitbreidde, en de wreedheden
ten opzigte der' flaven zeer verre gingen en Velen in het
oog liepen, waren er van tijd tot tijd wel eénige irienfchen, welke hunne flemmen verhieven ter verligting van
het lot dezer ongelukkigen; doch deze hunne afzonderlijke pogingen waren van weinig gevolg; hiertoe was
eene vereeniging van menfchen noodig, welke zich door
niets lieten affchrikken, en geenerlei moeite ontzagen,
om alle zwarigheden" te boven te komen.
Deze vereeniging had eerst plaats bij het genootfchap ,
Kwakers genoemd, aan hetwelk de eer toekomt, dezen
langen en edelen ftrijd begonnen te hebben. Alles liep te
zamen, om de Kwakers voor deze onderneming zeer
gefchikt té maken; de aard en de flrekking hunner godsdienftige denkbeelden, hun werkzame en ondernemende
ijver, hunne onverfchrokkenheid, wanneer het er op aankomt oni (taande <te houden , hetgeen zij waarachtig en
regtvaardig meenen te zijn, de innige en broederlijke
band, welke hen vereenigt. Voegen wij er de omftandigheid nog bij, dat de Vrienden-maatfchappij zich fchielijk
zelfs in die (treken verfpreidde; Waar het werk Van den
landbouw voornamelijk door flaven gedaan werd. Weinig
tijds na dè opkomst dezer lekte doorreisden verfcheidene
Kwakers' de Antilles-, en predikten er met goed gevolg.
Getroffen door de hardheid';'' 'W^rtöede de volkplanters
over het algemeen de Negers behandelden, vermaanden
zij h e n , te hunnen opzigte van gedrag te veranderen',
hen als broeders te befchouwen, en hun toe te 'ftaan , de
prediking van het Evangelie bij'te 'wonen.'' Vólgens alle
waarfchijnlijkheid waren hunne' vermaningen niet zonder
vrucht; ten minfte de ijverigfte voorfrandei's van den flavenhandel toonden hun ongenoegen daarover," en wendden " voor, dat de Kwakers de Negers tot opftand aanzetteden. Zij verkregen van de Overheid een bevel, hetr
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welk den Kwakers verbood, Zwarten bij hunne vergade
ringen toe te laten; e n , dit onderfcheidene malen door
hen overtreden zijnde, verbood men hun , te vergaderen.
Op het eiland Barbados girig de Gouverneur zelfs zoo
ver, dat hij aan de Kwakers, welke uit Engeland kwa
men , niet toeftönd aan land te komen. Ook werden de
Kwakers langzamerhand geheelenal uit de Antilles ver
dreven , en hunne pogingen, om er den flavenhandel te
verzachten, waren zonder gevolg.' Beter gelukte het hun
in de volkplantingen van Noord-Amerika.
De leden
van de Vrienden-maatfchappij onderfcheidden zich terftond
van de overige volkplanters, door de goédheid, zacht
heid en welwillendheid, waarmede zij hunne flaven be
handelden ; maar weldra gingen zij verder. Op het einde
der zeventiende eeuw betoogden verfcheidene hunner in
de algemeene vergadering van Philadelphia, dat het den
belijderen van het Evangelie geenszins voegde, een regt
van eigendom op huns gelijken uit te oefenen, en menfchen te koopen of te verkoopen, welke hunne broeders
waren. Over dé vraag werd lang getwist; men kwam
niet tot eene ftellige beflisfing; de algemeene vergadering
bepaalde zich bij eene
vridelijke vermaning aan alle
broeders , om geene flaven meer te koopen, en die, wel
ke zij reeds bezaten , met zachtheid te behandelen. Deze
vermaning werd in volgende jaren dikwijls herhaald; e n ,
zoo dezelve al geen volledig gevolg had, belette zij
echter vele Kwakers, deel tc nemen aan den flaven
handel.
v

' De ijverigfte leden der fekte werkten echter onophou
delijk , om hunne denkbeelden, opzigtelijk den flavenhan
del, te verfpreiderr; wij willen er twee van noemen,
welke een groot gedeelte van hun leven aan de vervulling
Van deze taak opofferden , te weten: J O H N W O o L M A N
en A N T O N B E N E Z E T .
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was in 1720

te

New-Jerfey geboren. Hij kwam jong bij de Kwakers,
en op den ouderdom van 24 jaren werd hij reeds in
godsdienftige zendingen gebruikt. De landfehappen Ma
ryland, Virginië en Carolina doorreizende, had hij gc.
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legehheid , den ongelukkigen toeftand der flaven van nabij
te zien, en tevens den verderfelijken invloed van den Ne#s/--handel op de zeden; federt nam hij het befluit, werkzaam te zijn tot het vrijmaken der Negers, e n , in den
loop zijner 'veelvuldige reizen, gelukte het hem, vele
volkplanters over te halen, hunnen flaven de vrijheid te
fchenken.
A N T O N B E N E Z E T , van afkomst een
Franschman,
maar in Engeland opgevoed , begaf zich
in 1731 met zijne geheele familie naar
Noord-Amerika,
en liet zich onder' de Kwakers opnemen. Zijne broeders
gingeni,in den koophandel, en wonnen daarmede aanzienlijke fchatten; hij verkoos, zich aan het onderwijs der
jeugd te wijden, en gebruikte al zijnen invloed, om zijnen
leerlingen*den diepften afkeer van den.flavenhanhel in te
boezemen. Nadat hij in de dagbladen van Philadelphia
verfcheidene ftukken had doen plaatfen, gefchikt om de
algemeene aandacht op deze zaak te vestigen, deed hij
achtervölgens, van 1764 tot, 1 7 7 a , drie werken verfchijnen, waarin hij alle de berigten mededeelde, welke
hij zich over dat gedeelte van Afrika verfchaft had,
waar de flavenhandel voornamelijk plaats vond, over den
oorfprong en den voortgang van dezen handel, over het
ongelukkige lot der flaven in de Engelfche. volkplantingen , en over hunne gefchiktheid, om uit den ftaat van
verwerping "en ruwheid te geraken, waarin de Europeanen hen hielden» Om door ondervinding de waarheid
dezer laatfte ftdling te bewijzen, ftichtte h i j , in 1 7 8 1 ,
te Philadelphia eene fchool, waar die Negers, welke hij
door zijne vermaningen had doen vrijmaken, om niet onderwijs konden ontvangen; en hij had de voldoening,
eene menigte Negers van verfchillenden ouderdom dezelfde talenten en hetzelfde vernuft te zien ontwikkelen, als
de Blanken. Zonder twijfel moet men aan den aanhoudenden ijver van B E N E Z E T toefchrijven het befluit,
in 1774 door de algemeene vergadering der Kwakers van
•Penfylyaniê en New-Jerfey
genomen, om diegenen uit
hun genootfehap te verbannen, welke voortgingen, op
eéiiigirhande wijze,' deel aan den flavenhandel te nemen ,
(
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of weigerden, hunne flaven in vrijheid te (tellen. Dit
voorbeeld werd gevolgd door de algemeene vergaderingen
der Kwakers van New-Tork, Maryland,
Firginiê, de
beide Carolina's en Georgië j zoodat in 1 7 8 7 , in de gehcele uitgeftrektheid der Verecnigde Staten, geen enkele
flaaf meer in dienst was van een' Kwaker, welke als zoodanig erkend werd.
De gefchriften, door de Kwakers verfpreid, maakten veel
indruks in alle de Engelfche volkplantingen van NoordAmerika, ook op perfonen, welke niet tot hun genoörfchap behoorden, en men zag een groot getal volkplanters hunne flaven vrijmaken. Vóór den onafhankelijkheidsoorlog wendden zich vele landfehapsvergaderingen met verzoekfehriften tot den Koning, om wetten te hebben, gefchikt ter bedwinging van'den flavenhandel; maar,vin
plaats van deze menschlievende aanzoeken gunftig op te
nemen, dwarsboomde het Gouvernement op nieuw de
vrijlating der . flaven. Echter verflaauwde de ijver dezer
menfehenvrienden niet. In 1774 vormde zich ie Philadelphia eene vereeniging , zamengefleld uit de aanzienlijkden van de verfchillende godsdienftige gemeenten, welke in
Amerika beftonden, ten doel hebbende de affehaffing van
den flavenhandel. Haar arbeid ,naauwelijks begonnen zijnde , werd afgebroken door den opftand der Engelfche
volkplantingen; maar de zaak, welke zij zich voorgenomen hadden te onderfleunen, vond daarom niet minder
deelgenooten gedurende den onafhankelijkheidsoorlog. De
Amerikaanfche Republikeinen, gelukkig hunne vrijheid verkregen te hebben, vonden het fchandelijk, in hun midden
dén flavenhandel te dulden; e n , hoewel het Congres,
geheel bezig met de zorg vooi de verdediging des lands,
zich met dit onderwerp nog niet konde bezig houden,
namen echter verfcheidene (laten gedeeltelijke maatregelen,
ftrekkende om ten minfte de invoering van nieuwe flaven
te verhinderen. Na den vrede van 1783 zag men in de
Véreenigde Staten eene menigte gefchriften verfchijnen,
gefchikt, om de belangftelling, welke de Amerikanen
reeds fielden in het lot der Zwarten, te onderhouden en
4

dan te kweeken.' De maatfchappij voor de affchaffing van
den flavenhandel, welker werkzaamheid gedurende den
oorlog gefchorst was, vereenigde zich op nieuw, werd
met een groot aantal invloed hebbende mannen uit de
verfchillende ftaten vermeerderd, en verkoos tot derzelver
Voorzitter F R A N K L I N . ' Dank zijner pogingen, begreep de wetgevende magt eindelijk, dat het beftaan der
flavernij, en nog meer de handel ih Negers, ftrijdïg was
met de grondfteliihgeh dér njeuwe Republiek; e n , toen
in 1787 de afgevaardigden van alle de ftaten zich te
/ ^ / ^ / « v e r z a m e l d e n , om de grondwet der vereeniging
op te:maken, "fielden vérfcheidene hunner voor, om er
ëen artikel iri te brengen, de affchaffiiig der flavernij en
van den flavenhandel inhoudende.
Dit voorflel werd
fterk betwist door de afgevaardigden van-de beide Carolina''s, Virginiè, Maryland en Georgië; zijnde de vijf
ftaten, waar het getal der flaven het aanzienlijkst w a s ,
en welke het meeste deel namen aan den flavenhandel.
Zij ftemden er echter in t o é , na eene lange tegenkanting,
onder voorwaarde evénwel,, dat deze wet niet zoude
worden ten uitvoer gebragt vóór den 1 February 1808 ,
en dat, tot op dien tijd j het Congres geenen der ftaten,
welke werkelijk deel aan de vereeniging hadden , zoude
kunnen beletten, flaven in of uit te voeren, mits een
regt van 10 dollars per hoofd betalende. Het is opmerkelijk , dat de wpftellers van dit artikel zórg droegen, eene
bmfchrijving te gebruiken, om te vermijden zich van her
woord /laaf te bedienen , hetwelk hun met den geest der
•grondwet ftrijdig fcheen. Het. grondbeginfel van de affchaffing des flavenhandels" werd dus aangenomen en vastgefteld döór het Gouvernement der Vereenigde Staten;
•en, zoo eene menigte bijzondere belangen tot in 1808
den tijd, waarop hetzelve de geheele toepasfihg moest
ontvangen, deed verfchuiven , had deze bepaling echter
Hechts plaats ten opzigte der vijf bovengenoemde ftaten.
De Overige ftaten bleven vrij, om zich vóór dezen tijd
te bepalen; vele hunner hadden zelfs hét oogenblik
niet afgewacht,.om den handel af te fchaffen , en andere

namen geflrenge maatregelen * 'om denzelven vóór' het ver
loop van den bepaalden tijd te doen ophouden. Wat het
Congres betreft, het gebruikte den tusfchentijd van 1 7 8 7
tot 1 8 0 8 , om wetten te maken, gefchikt om de geheele
affchaffing van den flavenhandel voor te bereiden. Zoo
verbood h e t , bij voorbeeld, in 1794 aan elk burger of
bewoner der Vereenigde Sraten, op eene boete van 2 0 0 0
dollars, om fchepen uit te rusten, beltemd om den
flavenhandel in vreemde volkplantingen uit te oefenen.
In 17.98 verbood h e t , op gelijke wijze, aan elk burger
of bewoner van het gemeenebest, deel te hebben in eenige fpeculatie , den flavenhandel betreffende, op eene boete
van de dubbele waarde van ieders aandeel. Eene wet van
den jare 1800 verklaart diegenen van hun burgerregt
vervallen, welke vrijwillig op een vreemd flavenhandelfchip dienst zouden nemen. In 1 8 0 7 , eindelijk, maakte
het Congres de ftrafbepalingen bekend, betrekkelijk den
flavenhandel, welke, van den 1 Januarij 1808 af, inde
geheele uitgeftrektheid der vereeniging ten uitvoer moes
ten gebragt worden. Om van de uitvoering dezer wetten
meer verzekerd te zijn, werd de helft van alle de daarbij
vastgeftelde - boeten aan de aangevers der overtreding be
loofd , en elk, die een' eigenaar van tegen de wet ingebragte flaven konde aanwijzen, werd eene geldelijke be
looning toegezegd.
In 1808 werd de nieuwe wetgeving betrekkelijk den fla
venhandel in werking gebragt, en federt heeft het Con
gres beflendig voor derzelver uitvoering gezorgd; het
heeft kruifers op de kusten van Afrika en Amerika ge
plaatst , om de fchepen te nemen, welke mogten voort
gaan den flavenhandel te drijven, en maatregelen geno
men , om die Negers, welke tegen de beflaande wetten
ingevoerd waren, weder in hun vaderland te brengen. Om
de begeerlijkheid nog krachtiger te betoomen, ging het
in 1 8 1 9 ovei tot het bevelen aan alle regtbanken, om de
doodftraf uit te fpreken tegen ieder, welke Negers in de
Vereenigde Staten zoude invoeren, met oogmerk om de
zelve te verkoopen, of als flaven tc gebruiken. De Verv
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eenigde Staten hebben dus de eer, aan alle andere Mogendheden het voorbeeld van de afschaffing des flavenhandels gegeven,en ilrenge maatregelen genomen te hebben,
om dezelve uit te voereiy Deze verdiende is des te grooter,.daar het aantal flaven en flavenh^aadelaars in de Vereenigde Staten zeer groot w a s , en bij gevolg eene menigte belangen door het verbod van dezen tak van koophandel gefchokt werden.
(Het
.

vervolg
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HARINGTOQT.

Ï 3 e merkwaardige togten van den Haring, op welke
hij zoo vele kusten der oude en nieuwe wereld aandoet,
en aldaar de altijd geopende tonnen v u l t , maken dezen
visch tot het als voedmiddel meest uitgebreide zeeprodukt. Aan vele oevers der bewoners eenige fpijs,
wordt hij in de diepfte binnenlanden hooggefchat, en is
aldaar dikwijls het eenige zeedier, dat de ingezetenen in
natura te zien krijgen. De marschroute, welke hij geregeld door het bekken des Atlantifchen oceaans neemt,
i s , in het groot befchouwd, deze: De togt begint, ten
oosten van IJsland,
uit den noordelijken poolkring, gaat
om de Britfche eilanden heen, Jtomt door de zeeëhgte
van Calais

en het St. Gcorge-k&naaX in den oceaan, ver-

fchijnt ten noorden van Madera,
zakt alsdan fchuins tot
den twintigften graad af, kromt zich naar het westen,
trekt nu de Antilles voorbij, langs de kusten van Amerika opwaarts,en komt eindelijk,langs de zuidpunt van
Newfoundland,
wederom daar, van waar hij is uitgegaan. De Haring volbrengt deze groote t eis in den tijd
van een jaar. In Julij, Augustus en September bevindt
hij zich aan de Engelfche en Franfche kusten; in October bij Madera'; in Januarij is hij de Antilies voorbij;
in February, Maartreri April bezoekt hij de Vereenigde
Staten; hl Mei rigt hij zijnen koers óp IJsland,
alwaar
•hij tegen het einde van Junij aankomt; waarop de kring*
vormise tost van nieuws begint.
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Aan den Heere Redacteur der

Vadcrlandfchc

Letteroefeningen.

T
oen .ik in het Mengelwerk van uw tijdfchrift voor
December i $ a 8 , N°. X V I , het artikel las over "den zoogenaamden Jaculator,
overgenomen uit het Edinburgh
new philofophical Journal, meende ik dadelijk, mij te kunnen herinneren, dat onze vaderlandfche natuurkundigen,
M A R T I N E T en U I L K E N S , in hunne werken, reeds
van dat merkwaardige vischje gewag hadden gemaakt;
en bij nader onderzoek bevond ik inderdaad, mij daaromtrent niet bedrogen te hebben. De eerstgemelde tcch
fchrijft, in deszelfs beroemden Katechismus der Natultr ,
Ilde D . adc druk, bl. 3 3 1 : „ Bij deze gelegenheid vak
„ mij in de verwonderlijke konst van eenen visch , dien
„ een mijner vrienden te Batavia gezien heeft. Deze,
„ i n eene belommerde beek zwemmende, loert op'de
„ vliegen, die op de bladeren der overhangende boom en
,, of planten zitten, waarvan hij leeft. Zoodra hij" er
„ eene gewaar w o r d t , zwemt hij e r , tot op zes voeten
„ afftands, naar toe ; en fchiet dan, met eenen enkelen
„ drop waters uit den b e k , de vlieg zoo net van 't
„ blad, dat ze in 't water valt en zijne prooi wordt." —
Deze befchrijving komt zoo volmaakt overeen met die in
het aangehaalde artikel, dat e r , mijns bedunkens, vo!-'
ftrekt niet te twijfelen valt, of de Heer M A R T I N B T
heeft hetzelfde vischje bedoeld, hetwelk daar onder den
naam van Jaculator vermeld wordt. — De Heer u 1 LK E N S , daarentegen, (in deszelfs Natuurlijke

Historie,

uitgegeven door de Maatfchappij: tot Nut van *t Algemeen , ' l i l d e D. bl. 57) gewaagt alleen met een enkel
woord van zekeren visch in de Oostittdiên, den langfnuitigen Bandvisch genoemd, van welken hij z e g t , „ dat
„ dezelve de infecten, welke op waterplanten zitten,
„ befpuit, zoodat z i j , daar afvallende , hem ter prooije
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„ worden;" doch dat'ook deze langfnuitige Bandvisch
dezelfde is met den bedoelden\ Jqculator, fcbijnt mij toe,
even min in twijfel getrokken te kunnen worden.
Daar nu de fchrijver van het meergemelde artikel iri het
Edinburgsch nieuw wijsgeerig tijdfchrift de eerfte ontdekking van dit vischje aan den Heer J O H N M I T C H E L L
meende te moeten töefchrijven, zoo heb ik mij verpligt
geacht, U mijne bevinding desaangaande, ter beftrijding
dier dwaling, mede te deélenj vertrouwende, dat G i j ,
tot dat einde, aan dezen gaarne een plaatsje in een der
eerstuitkomende nommers van uw tijdfchrift zult inruimen.
Met achting noem ik mij
v

Ntftnegen,

.

,

den i3januarij 1829.

Uw'beftendigen Lezer,
c . TEN HOET , j . z .

BOUW- E N BEELDHOUWKUNDIGE

GEDENKSTUKKEN

VAN H E T OUDE EGYPTE.

D e , gedenkftukken der hobge oudheid, welke hem, die
Egypte van het Noorden naar het Zuiden doorwandelt-,
te voreri komen , zijn de Piramiden ; die verbazend groot e , met onbegrijpelijke kunst, van fteen opéengeftapélde
gevaarten, welker omvang en hoogte, reeds van o u d s ,
altijd de bewondering ,der wereld tot zich trok, Iri eene
lengte van ongeveer 8 mijlen, van Dschifeh (gewoonlijk Gife
gefchreven) fchuins tegenover Kahira de tegenwoordige
hóofdftad vari Egypte,, op den westelijken oever van den
Nijl, tót aan Meidun; vindt men de Piramiden, nu
eens afzonderlijk, dap eéns in getale. Sommige van deze
zijn zoo vervallen, dat men niet dan fporen van dezelve
vindt, terwijl andere bij voortduring de 'vergankelijkheid
trotferen. Zij (taan alle op dat groote doodenveld, op
deri rotsachtigen, met zand bedekten en met graven vervulden bodem, die zïch aan den voet van' de Lybifche
bergketen uitftrekt. De Piramiden in de nab'ijheid van
Dhhifeh , tegenoverKanira,zip de eerfte éri de'hoogfte;
p

j

:

GEDENKSTUKKEN VAN HET OÜD.E EGYPTE.

63

rjp deze volgen , i\ mijlen verder zuidelijk , die van Sactara, in de nabijheid van het oude Memphis. Verderop
ziet men die van Dahfchitr en andere, welke toch alle
meer vervallen zijn, tot aan het dorp Meidun, in welks
nabijheid men de laatfte Piramide vindt.
Over de beftemming van deze gedenkftukken kan men,,
naauwelijks in het onzekere blijven, wanneer men over
weegt , vooreerst, dat zij ftaan midden onder graven en
in de bergen uitgehouwene graffpelonken; ten andere,
dat in eenige van dezelve zorgvuldig gebalfemde en weibewaarde lijken gevonden zijn, tot welke men toegang ver
kreeg door labirintifche gangen. Waarfchijnlijk wezen
deze, reeds federt verfcheidene duizenden van jaren daar
ftaande, gedenkftukken de grafplaatfen aan der Koningen
van Memphis. De Piramiden zijn omringd van eene on
telbare menigte van grafgewelven, die, gedeeltelijk in de
fteile zijden der bergen uitgehouwen, gedeeltelijk ondef
den rotsachtigen bodem van den grond, als groote.kel
ders zijn aangelegd, in welke men door openingen of put
ten nederklimt. Derzelver wanden zijn niet alleen mtthieroglyphen, maar ook met beeldhouwwerk bedekt, het
welk zoo wel zaken tot den Godsdienst behoorende, als
bezigheden van het dagelijkfche leven voorftelt.
Terwijl in Middel - Egypte de Piramiden de eenige
gedenkftukken zijn der bouwkunde, die boven den grond
zijn bewaard gebleven, is daarentegen Opper-Egypte zoo
veel te rijker aan overblijffelen der prachtigfte gebouwen
uit de hoogfte oudheid. De reeks van deze gedenkftuk
ken begint bij Denderah (het oude Tentyrd), op den
westelijken oever van den Nijl, waar de Tempel van
Ifis, die door zijnen Dierenriem zoo beroemd geworden
i s , de eerfte zigtbare voorftelling geeft van eene wijze
van bouwen, welke derzelver wedergade niet heeft in
eenig ander land der wereld. Maar deszelfs befchouwing
is flechts eene voorbereiding voor die der groote wonde
ren, welke den verbaasden reiziger, ongeveer vijf mij
len zuidelijker, verbeiden, onder de overblijffelen van
Thebe, de groote ftad van J U P I T E R A MM 0 N .
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Langs de beide oevers van den ftroom is de grond bedekt
met de bouwvallen van de oudfte koningsflad der aarde;
e n , waar de woningen der levenden eindigen, beginnen
ook hier de woningen der dooden, die zich, uitftrekken
tot diep in de westelijke bergketen. Tempels, wier ver
bazende gevaarten «ich gelijk gebergten' verheffen, om
ringd door kolosfale

beelden , Sphinxen

en Obelisken,

die

groot genoeg zijn., om , meer in derzelver nabijheid, niet
onopgemerkt te blijven, liggen verflroofd i n d e vlakte;
duizenden van jaren gingen reeds over hen voorbij, maar
noch de hand des tijds, noch de vernietigende woede der
barbaren, heeft hen kunnen overweldigen. Aan de zui
delijke grenzen van Egypte hoopen deze gedenkftukken
zich al gedurig meer opeen, en eindigen op het eiland
Philae,
voorbij de watervallen van den Nijl.
De mu
ren van deze geboWen zijn met ontelbare voortbrengfelen der beeldhouwkunde bedekt, die met derzelver leven
dige kleuren grootendeels ongefchonden bewaard zijn ge
bleven. Dewijl deze beelden nu eens godsdienftige plegtigheden eh optogtea , dan eens veldflagen, beftormingen
van vestingen en zegepralen, nu weder jagten , visfcherijen en werkzaamheden van den landbouw, dan weder
tooneelen uit het huifelijke leven voordellen, zoo ligt in
deze afbeeldingen het oude Egypte,
en het leven van
deszelfs bewoners, in alle deszelfs betrekkingen, open
voor onze oogen. Zelfs ook voorwerpen uit de Bijbelfche oudheid ontvangen door deze voorftellingen menig
maal een onverwacht licht; en de befchouwer wordt ver
rast , wanneer hij op de muren van eenen t e m p e l o p dit
ver gelegene Philae, heilige gereedfchappenontdekt, wier
gehjkvonnigheid met dit., welke in het tweede boek van
h o i e s worden befchreven, niet te miskennen is.
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E e n zekere J S A U D O U I N , in Frankrijk, heeft voor de uit
vinding van een vaartuig, waarmede men onder water varen
kan, kosteloos Patent verwerven; en het laat zich aanzien,
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dat zijne vinding werkelijk zal daarflellen, wat vroegere proef
nemingen , als 't ware, Hechts hadden aangekondigd. Zij
baant alzoo den mensch den toegang tot eene hoofdftoffe,
welke hem toe heden nagenoeg ontzegd bleef, en is veelligt,
nevens de (toonwerktuigen, beftemd, \ om, in de morele
en phyfieke wereld, de grootfte veranderingen te be
werken.
Reeds A R I S T O T E L E S gewaagt van fcheepvaart onder
water, door middel van klokken of luchtzakken. Schrijvers,
die 1600 jaren na den zoon van P H I L I F F U S de pen opvatteden, verhalen, dat de overwinnaar van D A R J U S in fchepen onder het wa'ter hebbe gevaren. Meer geloofs verdient ech
ter, dat men van de 13de tot de 16de eeuw dergelijke werk
tuigen heeft beproefd, en dat de bewoners der Ukraine, om
de Turkfche galeijen te ontgaan, groote booten hebben ver
vaardigd, door middel van welke zij zich onder het water
verborgen.
Ten jare 1664 gaf Pater M E R I A N H E een gefchrift tik
over duikfehepen, en twintig jaren later zag men te Londen
een door D REBBEL gebouwd vaartuig voor twaalf roeijers en een aanmerkelijk getal pasfagiers, onder welke laatften zich Koning JACOBUS bevond. Eene vloeibare (toffe,
flechts aan den uitvinder bekend, zuiverde de door. het adem
halen bedorvene lucht; maar zijn geheim daalde met hem ten
grave. Op gelijke wijze ging het met een 70 voet lang
fchip van denzelfden aard, in 1663 door een' Franschman te
Rotterdam gebouwd, daar de kunst van zamenftellen en be
lturen onbekend bleef. De duikbrander, dien B U S H E L , vari
Connecticut, in 1776, vervaardigde, en die zich door middel
eener fchroef van A R C H I M E D E S bewoog; F U L T O N ' S , in
1801, naar hetzelfde ftelfel gebouwde fchip; de Nautilus,
waarmede de gebroeders C O E S S I N , in 1809, te Havre proe
ven deden, en andere foortgelijke ondernemingen , verfchaften reeds lange de overtuiging, dat de mogelijkheid eener
fcheepvaart onder water niet te betwijfelen valt. De Engel'
fche fcheepskapitein J O H N S O N vormde zelfs het ontwerp,
om, op deze wijze, met een duifcfehip van 100 voet lengte,
H U D S O N L O W E zijnen Gevangene te ontvoeren. Hij en an*
deren volgden (leeds het ftelfel van F U L T O N , en BUSHEL.
B A U D O U I N ' S handelwijze is geheel nieuw, en grondt
zich op den druk des waters op de lucht, in den (laat van
derzelver verdunning, en van de lucht op het water;
A1ENGELW. 1829. NO. 2.
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beide zelfdandighedetf tièmen, naar verkiezing van den ónder
water zeilenden ftuurman, beurtelings de ,eene de plaats der
andere in. Tot hiertoe voorzagen zich de zeevarenden van
water ;de hoofdftoffe waarvan B A U D O U I N zich voorziet, is
lucht. Door middel. van eenvoudige, gemakkelijke bewerkingen, perst hij deze in hooge-mate veerkrachtige (toffe
ineen, en wel zoodanig, dat een vat van een kubiekvoet
inhouds 6b kubiékvosten inadembare rlncht kan bevatten.
r

BIJZONDERHEDEN UIT EÉN NIEUWUITGEKOMEN FRANSCH W E R K ,

.HOLLAND ONDER LQDEWflK NAPOLEON BETREFFENDE.

(Mémoires fur ia Cour de L o u i s N A P O L É O N et fur la
Hollande. Bruxelles, 1828.)

(Vervolg van-bl. 33,)
AP OLEON bezocht, te Amfterdam, den Franfchen fchouwb u r g niet, w a t men ook deed, om hem daartoe te bewegen.
De reden hiervan was deze: De Actrice B O U R G O I N , d i e ,
bij gelegenheid van de reis des Keizers, met den troep uit
Parijs herwaarts was gekomen, had hare onbezonnenheid zoo
ver gedreven, dat zij , naar men zegt, op eene onbefcheidene
\vijze zich uitliet over zekere geheime betrekking; terwijl zij
tevens vrij luid te kennen gaf, d a t zij zich vleide, den
tieizer wel te zullen trekken naar het tooneel, waar zij fpeelde. Deze kleine pralerij kwam den Keizer ter oóren, en
hij wilde niet in den fchouwburg verfchijnen. Aan T;ALMA,
wien hij veel genegenheid betoonde, gaf h i j last, om der
fraaije tooneelfpeelfter" het ftilzwijgen o p te leggen, en haar
aan te kondigen , dat < 2ij, bij de minde onbedachtzaamheid-in
het fpreken, onder goed geleide, naar Parijs teruggezonden
zou worden. ,
Gedurende het verblijf v a n NAPOLEON te Jmfterdam gaf
men te zijner eere een, prachtig feest in Felix Mentis.
Hollanders, die zich onderfcheidden, zoo door aanzienlijke geboorte , a l s door diepe geleerdheid, geleidden d e n Keizer d o o r
de onderfcheidene vertrekken v a n h e t fchoone gebouw; doch
naauwelijks kon m e n hem.volgen, en' nooit w a s hij m e e r ftilzwijgend. Ëen oogenblik ftond hij voor de phyfifche injirumeuten, doch zonder zich op te houden. Met dezelfde over-

haasting fnelde hij door de andere vertrekken. In het laatfte
gekomen zijnde, liet hij aan de Keizerin zeggen, dat hij
heenging, dewijl hij liet langer kon vertoeven in eene plaats,
die zoo zeer flonk van tabaksrook; en hij vertrok werkelijk.-—
Zonderlinge en bijkans ongeloofelijke onheuschheid in eenen
man, die in het veld dikwerf omringd was van onophoudelijk.
ropkende foldaten,, en die zoo menigmaal ^ zonder de minfte klagt te doen hooren, de kazernen bezocht, die van ta?
bakslucht geheel doortrokken waren.
Nadat men des daags door zeilpartijen en fpiegelgevechten

op den Amftel, ih de nabijheid der Hoogefluis (ook pont des
amoureux genoemd), den Keizer en de Keizerin had zoeken
te vermaken, zou des avonds aldaar een fraai vuurwerk afgeftoken worden, dat de feestviering moest befluiten; maar
het regenachtig weder begunftigde dit niet. N A P O L E O N
was dien dag in eene zeer goede luim, en zeide, al fchert*

fende: „ Oh! non, ces bons Hollandais, ils ne font pas nés
peur F artifice." (*) — Bij het terngkeeren naar het Paleis,
na dit feest, dat ongelukkig eindigde, ontving N A P O L E O N
een' koerier uit Parijs, die hem het doorbreken van den eerften tand des Konings van Rome boodfchapte.
bezocht ook Saardam en het huisje van
aldaar. Toen hij dit bezigtigd had, zeide hij
tot een der lieden van zijn gevolg: „ Ziedaar, Generaal, naar
„ mijne gedachten, het fchoonfte gedenkteeken, dat er in
N A P O L E O N

Czaar

P E T E R

„ Holland is!"

^

Saardam was weleer eene zeer rijke ftad, doch is zeer in
verval, federt de Regering daar niet meer oorlogsfchepen laat
bouwen. Men telt er thans evenwel nog bij de tweeduizend
windmolens, welke meerendeels dienen, om hout te zagen
en fnuif te malen. ( | )
(*) Eene niet onaardige , maar onvertaalbare woordfpeïing,
gegrond op den dubbelen zin , in het Fransch, van artifice,

beteekenende zoo wel vuurwerk, als kunstgreep, list, bedrog. —
Fert.
( f ) Hoe onnaauwkeurig zijn foms de berigten van vreemdelingen, die Hechts vlugtig eene plaats bezoeken! Om flechts
één uit zoo vele te nemen: de beide, weleer bloeijende,
dorpen Oost- en West Zaandam werden door een decreet van
N A P O L E O N , b i j zijn kort verblijf aldaar, tot .eène.ftad vereenigd, onder den naam van Zaandam. Oorlogsfchepen werden er niet gebouwd, maar wel vele koopvaardijfchepen;hetE 2

N A P O L E O N moest ftilhouden in het dorp Veerhuizen.
Men wist vooraf, dat itien vereerd zlm worden met zijné tegenwoordigheid. Om hem behoorlijk te ontvangen, bragt men
eenige lieden, zoo goéd gewapend, als dit in de haast mogelijk w a s , bij elkander. Deze moesten eene nationale garde
verbeelden. Men voegde aan dezelven een , hier te lande gevestigd, Framchman, een gewézen trompetter, t o e , die op
de' cteinet fpeelde. Bij eenen eereboog, aan den ingang van
het dorp opgerigt, wachtten de leden der Regering, de aanzienlijken en het volk, de nationale garde en de muzikant
den Keizer op. Hij verfchijnt! De trompetter, in verwarring
zekerlijk wegens de ontzagwekkende tegenwoordigheid van
N A P O L E O N , in plaats van te fpelen, gelijk hij voorgenomen had: Oü peut-on 'être mieux, qu'au fein de fa familie,
blies uit al zijne magt: Ah! Ie bel\ifeau, maman, etc. De
Keizerj verwonderd en misnoegd gromde tegen de regeringsleden, wilde geene gelukwenfching aannemen, en reed het
dorp door, zonder ftilhouden. Hoe klein vertoonen groote
mannen zich fomtijds!
,>
N

Toen de Keizerin van Haarlem te Amflerdam teruggekeerd
was, zeide zij tot de Hertogin VAN M O N T E B E L L O : „ Ware
„ ik in deze gewesten geboren, buiten twijfel zou ik
„ Holland beminnen; maar ik beken tt, dat ik er van ver„ veling zou fterven, indien ik er moest wonen,na Duitsch„ land verlaten te hebben."
Bij het verlaten van Haarlem had MARIA LOUISA haar
verlangen naar eenige bloemen te kennen gegeven. Men had
de oplettendheid, haar van daar alle morgens te Amflerdam
een mandje met bloemen te zendén, alhoewel het sjaargetijde
reeds verre was gevorderd. Daar zij gezegd had , dat zij die
wel wilde betalen, bleef men niet in gebreke, daags vóór
haar vertrek,de rekening van al het vorige bij de laatfte verzending te voegen; en deze rekening bedroeg 372 gulden,
„ wegens huliïe van bloemen, gedurende tien dagen, aan de
„ doorjuchtïge Vorstin ;" zoo luidde woordelijk het, hoofd der
rekening.
geen echter, ten gevolge der kwijning van koophandel en
zeevaart, geheel heeft «opgehouden. Vóór weinige jaren is er
op nieuw eene fcheepstimmerwerf aangelegd. Niet bfj de
tweeduizend molens, gelijk de. Framchman verzekert, maar
bij de tweehonderd worden er nog geteld, zijnde meerendeels
zaagmolens, oliemolens en pelmolens. — Viert.'

Het Duitsch is een gezuiverd Hoïlandsch; of liever, het
Uollandsch is het oude Duitsch van de dertiende eeuw. Maar
men zou de eigenliefde van den Hollander, kwetfen, Wanneer
men tot hem van zijnen tongval, als van een bedorven
Duitsch, wilde fpreken. Hij is te trotsch op zijne verouderde
fpraak, waarin hij geene verbetering heeft gemaakt. Deze
eigenzinnigheid ftaat in verband met de gehechtheid aan het
geboorteland: want in het algemeen zullen Hollanders niet
ligt toeflemmen, dat er oorden gevonden worden, die meer
begunftigd zijn, dan'de hunne; eene dwaling, waarin doorgaans alle die volken deelen, welke weinig reizen. De Lap '•
landers denken ook, dat er geene fchooner gewesten zijn,dan
hunne, met ijs en fneeuw bedekte, woeste velden.
Het is eene onloochenbare waarheid, dat er bij de Hollanders,, en vooral bij de bewoners der hoofdftad, eene bijzondere uitdrukking, zekere kenmerkende trek in het gelaat wordt
gevonden. Een vreemdeling kan dezen, het volk eigenen ,
oorfpronkelijken vorm het best opmerken en onderfcheiden;
en hij moet aan eene zelfde oorzaak denken, terwijl hij dezelfde eenparigheid overal in Holland wedervindt^]
De Hollandfche kooplieden zijn werkzaam, ik item het toe ;
maar zij zouden minder behoeven te werken, indien zij vlugger in hun werk waren, en niet zoo vele uren van den dag
met drinken, eten en rooken doorbragten.
In Braband, en ook bij vele Hollanders, vindt men geene
andere flaapplaats, dan eene foort van groote kas, hedflede
genoemd, waarin men zich des nachts opfluit, en waaraan
men gewoon moet zijn , om zich nieF gedurig te ftooten. Is
er eene voor de gezondheid nadeeliger gewoonte , dan fteeds
te ilapen op een bed van dons, e n , om zich voor de koude
te beveiligen, zich met een ander bed van dons te dekken?
Men bedient zich in Holland van dekens en lakens, die de
helft te kort zijn.
Strijdt het niet tegen de welyoegelijkheid, dat men ,*als het
roofdier, veel vleesch zonder brood eet? Is het niet eene
zonderlinge dwaasheid bij de Hollanders, dat zij zoo ligt
geneesmiddelen gebruiken , alsof het lekkernijen waren, en
dat zij gewoonlijk zoo veel van hunne ziekten fpreken ? De
Geneesheeren zijn er ook bijna allen rijk, en Holland is het
Land der Belofte voor de Apothekers.
Franfchen, die aan foberheid gewoon zijn, vinden de
publieke tafels in Holland ruim voorzien. Dejfpijzen zijn
3

gelijk gewoonlijk in zèeplaa'tfen, fterk gekruid, om te voldoen aan den finaak van de vreemdelingen, die uit alle landen in groote zeelieden zamenvloeijen. En de >rijs aan deze
tafels is niet te hoog voor Hollanders, dewijl zij een gulden , ter waarde van 42 fous in Frankrijk, zoo gemakkelijk
winnen, als men te Parijs 20 fous wint.
Men bemerkt in een uitgelezen gezelfchap een' beteren
toon onder de vrouwen, dan onder de mannen; deze nemen
zeer dikwijls den fchijn aan, alsof zij nog een weinig van hun
porfpronkelijk karakter— van die overhelling tothetruwe, welke
zij ongedwongenheid noemen — willen behouden. De zoo vermaarde ingetogenheid der Batavieren beftaat federt langen tijd niet
meer. Dit gelukkige land,. eenmaal zoo achtingwaardig om
de oudé. eenvoudigheid der zeden, is grootelijks veranderd.
Het goud, de begeerlijkheid, de weelde, de zucht voor
vermaken, de zinnelijkheid, geheime minnehandel, allerlei
driften en hartstogten zijn onder hen ingedrongen, en men
vindt thans in Holland alle sondeugden, alle gebreken, alle
verkeerdheden, welke men opmerkt bij andere volken in
Europa. Nog langen tijd zal men fpreken van de oude HoU
landfche zeden;, maar deze eenvoudige en edele zeden der
Batavieren zijn verdwenen en zullen nooit wederkeeren. Te
vergeefs willen heden ten dage eenige Hollanders, door middel van eene meer ernftige kleedirig en van een fomber voorkomen , eene Vertooning maken, alsof zij de gewoonten en
het karakter van hunne voorouders bewaard hebben. Misfchien volgen zij een weinig later, dan andere volken,, den
voortgang der bëfchaving; maar omgang met vreemdelingen (*)
heeft allengs hunne oorfpronkelijke geaardheid veranderd.
Men ziet nog nergens in Frankrijk^ gelijk in Holland,
mannen aan het hoofd van huizen der ontucht. Zoodanige
verlaging fchijnt eenigzins minder fchandelijk ,te zijn voor
eene vrouw, welker zwakheid, tot op een zeker punt, die
hatelijke kostwinningen misfchien zou kunnen doen verontfchuldigen; maar een man, die met dergelijke dingen zijn
voordeel zoekt te doen, is wel het allerverachtelijkite wezen! De fpeelhuizen in Holland'overtreffen, in fchandelijkheid, alles, wat van dien aard bekend is bij andere volken.
Het Genootfchap Concordia et Libertate is het oudfle,
houdt bij uitfluiting zich bezig met kunften en wetenfchappen , en kan zich beroemen , mannen van verdiende en zeer
(*) Met Franfchen , behoorde hier te Haan. — Veft.

uitftekende geleerden tot leden te hebben.- Hetzelve doet
zijnen oorfprong opklimmen tot eene Maatfehappij van Adepten , of Ingewijden, weleer bekend onder den naam van
Ridderstam het Heelal; eene orde, welke in betrekking ftond
met die der Vrijmetfelaren.
Felix Meritis mag men welligt die Maatfehappij noemen,
welke het meest doet voor de wetenfehappen en voor de
menfchenliefde, van wege het groot aantal waarlijk brave
en inderdaad verftandige mannen, die leden zijn. Dezelve
werkt (leeds, om aan haren fchoonen naam te beantwoorden en Gelukkig door Verdienflen te maken. Men'houdt er
wetenfchappelijke vergaderingen, waarin geleerden van den
eerden rang zich verwaardigen , onderwijs te geven; en men
hoort e r , in eene prachtige zaal, de fchoonfte Concerten
van Holland. Men weet inderdaad niet, waaraan de voorkeur
te geven, of aan de kostelijke kabinetten voor de natuurkirai
d e , fcheikunde en iterrekunde, of aan de galerijen met
ftandbeelden , fchilderftukken, modellen voor de bouwkunde ,
en zeldzame voorwerpen, welke de liefhebbers tot zich
trekken en hun (leeds voldoening geven.
Doctrina et Amicitia is eigenlijk een gezelfchap, waar men
zich bepaalt tot het lezen der nieuwspapieren, en noch wetenfehappen,'noch fchoone kmiften behandelt. Alleen aan de
genoegens van gezelligen omgang en vriendfehap is hetzelve
gewijd.
Het Leesmufeum is geenszins eene geleerde Maatfehappij,
maar een ander gezelfchap, dat zeer vele leden telt. Men
vindt er allé couranten en tijdfehriften. De boekerij, waaruit
ieder lid boeken tan medenemen zonder bewijs van ontvang,
is zeer wel voorzien. Daar dit Mufeum in de nabijheid der
Beurs wordt gevonden, is er gewoonlijk zeer veel volksy
dewijl ieder lid daar vreemdelingen kan brengen. Men bewondert de orde, die er héerscht, tot verhooging van het
genoegen der deelhebbers; en de ftilte wordt er zoo wèl in
acht genomen, dat twintig of yeertig aanwezige perfonen
niet meer geruchts maken, dan twee menfehen , ,die zachtkens te zamen fpreken.
De Maatfehappij: tot aankweeking van Taal- en Dichtkunde,
befchouwt zich als wieg en bakermat van wetenfehappen
en kunften in Holland. Dezelve werd het eerst opgerigt te
Leiden, ten tijde der affchudding van het Spaanfche juk.
Men behandelt er alleen onderwerpen betrekkelijk dicht- en
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letterkunde. Onder de leden zijn mannen van voortreffelijke
bekwaamheden. (*_)
(*) Wij_herhalen, wat wij reeds zeiden, dat wij ons
opzettelijk van nagenoeg alle aanmerkingen onthouTren, als
die veelligt everr veel plaats als de tekst zelf zouden befjaan, en bovendien doorgaans overbodig zijn. — Vert.
(Het vervolg en fiot hierna.)

D E OORSPRONG D E R HERVORMING VAN HET KRtfGSWEZEN
IN

TURKSE.

(Hiitoire moderne de la Grice, door
Genive, 1828.)

R I Z O S

N È R U L O S ;

T o e n S E L I M D K III ten jare 1789 den troon befteeg, was
de Porte federt 1786 met Rusland, en fedèrt 1788 met Oostenrijk in oorlog. Naardien hij, nadat hij uit zijne kluize*
naarsfchap (want daarmede heeft van oudsher het verblijf der
toekomftige Sultans de meeste overeenkomst) ten troon was
verheven, vernam, dat genoemde- twee Mogendheden onge.
firaft de wapenen-der Mohamedanen wederftonden, riep hij uit:
„ I k wil hen kastijden! Ik wil krijg!" Deze vermetele woorden
klonken in alle bevelen des Sultans aan den Grootvizier/stan
de Pachas en Gouverneurs der provinciën in Europa en Azië.
Maar bevelen "alleen geleiden niet tot zegepraal; de verliezen der Turken vernieuwden zich; een geheel- leger werd
door den Prins VAN C O B U R G en den Generaal s u W A R O F F
vernietigd. De verbaasde SELIM fchreef deze nederlagen
toe aan de zorgeloosheid des Grootviziers en der overige bevelhebbers , en zette hen af. Maar de fortuin bleef hem evenwel ongunftig. De vermaarde HASSAN-Pacha, die (onder
i i B D U L - H A M i D ) van Kapudan - Pacha tot Grootvizier zich
bad weten te verheffen, werd onthoofd; desgelijks zijn opvolger; tot dat eindelijk, onder den nieuwen Grootvizier, den
eigenlijken bewerker des oorlogs, daar de Turkfche wapenen
niet gelukkiger waren dan voorheen, de moedeloos geworden
S E L I M , door twee zijner gunftelingen, zich tot den vrede
(1792) liet overhalen. Een derzelven was j u s s u F , o p w a c h ter der Sultane. moeder, door welke hij zich ook de gunst
de.s zoons zoó wel, als een* belangrijken invloed op denzeU
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ven, wise te verwerven. Naardien hij de Ulemas, welke tot
dusverre (leeds de opflan len der Janitfaren veroorzaakt en
onderfteund hadden , vreesde, bef oot hij, hen te verzwak*
ken, door hun Sen tegen wigt tegen te (tellen. Hij wist de
bekwaamde en voornaam de Ministers der Porte voor zijn
ontwerp te winnen , en vestigde op die wijze eene foort van
oligarchie, welker hoofd, in naam, SELIM was» Deze oligarchie vereischte echter eene gewapende magt, om die der
Ulemas en der Janitfaren te kunnen wederdaan; en alzoo
maakte zij het plan, een korps geregelde troepen te vormen,
op hetwelk zij hare perfoonlijke veiligheid konde vestigen.
Een toeval begundigde de uitvoering van dit ontwerp. M u s TAPHA D E I I I , de voorganger van A B D U L - H A M I D , dien
zijn neef, S E L I M D E I I I , opvolgde, had, ten gevolge van
de groote nederlagen gedurende den eerden oorlog met Rusland, de overtuiging bekomen,dat het zonder geregelde troepen onmogelijk w a s , Europefche legers te daan, en diensvolgens befloten, hunne taktiek aan te nemen. De dood, echter,
belette hem, zulks te bewerkdelligen. Intusfchen leerde S E LIM DE III het plan zijns vaders toevallig kennen. Op zekeren dag, namelijk, zich bevindende in de Keizerlijke fchatkamer, doorzocht-hij eenige koffers met boeken. Onder deze
vond hij drie deelen van den vermaarden V A U B A N , op wier
rug een (tuk papier bevestigd was , met deze door MUSTAV H A eigenhandig gefchrevene woorden: „ Deze boeken zul„ len overgezet, en de plans, welke zij bevatten, cenuir„ voer gelegd worden." De eene band handelde over de belegering van (terke plaatfen, de- andere over derzelver verdediging, en de derde over de taktiek. Onverwijld zorgde SELIM voor de overbrenging dezer boekdeelen in het Turksch,
en, toen dezelve te Konjiantinopel gedrukt waren, zond hij
aan alle bevelhebbers van vestingen in het rijk daarvan een
exemplaar, gelastende tevens de vorming van geregelde troepen. Nog eene andere omdandigheid onderdeunde het ontwerp. In 1793, namelijk, zond de Porte, ter bevestiging
van vriendfchappelijke betrekkingen met Oostenrijk, eenen
Gezant, met name HATin-Effendi,
een man van ongemeene
bekwaamheid en kennis, naar Weenen. Deze was een medelid
der genoemde Ministeriele oligarchie, en maakte er ge volgelijk,
gedurende zijn verblijf aldaar, zijn werk van, kondfehap op
te doen van de Europefche krijgstucht, en deelde n u , in eigenhandige Memoriè'n, zijne kundigheden weder aan de Porte
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mede; terwijl hij.de rnoodzakelijkhejd aantoonde, om eene geregelde armee op te rigten, die in ftaat was, niet alleen om
zich te meten met vijanden van buiten, maar ook om aan de
oproeren dei: Janitfaren paal en perk te zetten. — Ziedaar
den oorfprong en de oorzaken van de vestiging van geregelde
troepen in Turkije. (*)
, •
(*) R i z o s verklaart, deze aanteekeningen uit de papieren van RAT IB -Efendi^ welke, na diens vermoording op het
eiland R/iodus, in handen van eenen Turk, dien hij kende,
vielen, te hebben ontleend./ '
'

VERRAAD VAN ODYSSEUS. — ROEMRIJKE VAL VAN IPSARA.
\
\

(Mémoires fur les événemens de la Grèce, par J O Ü R D A ' I N ,
Colonel au fervice du Gouvernement Grec. Paris, 1828.)
Terwijl de aanval der Turken op Morea aller gemoederen bezig hield en beangftigde; terwijl het Griekfche Gouvernement, zich verlatende op de getrouwheid van O D Y S S E U S , die de engten van' Thermopile bewaakte, welke de
vijand moest overweldigen, om den Peloponnefus in te drin.
gen, zijne troepen had verdeeld in de blokkering van Patras,
Modon en Coron; terwijl Argos, Naupli en Korinthe niet
dan een handvol foldaten ter verdediging meer over hadden,
ontving de Generaal C Ö L O C O T R O N I van o D Y s s E u s d i t
zonderlinge briefje: „ Ik zend u dertigduizend Turken; han„ del met dezelve naar welgevallen; maar ik zal er niet mee
„ laten pasferen." Hij liet hun inderdaad deThermopjlendoortrekken, om zich te wreken op het Driemanfchap, hetwelk
hem vervolgd, en hem zijh bevelhebberfchap had willen ontnemen, om het aan den echtgenoot van eene der bijzittendes Ministers van Oorlog te geven. Men weet niet, waarover
men zich meer hebbe te verwonderen, — over dit heilloos
verraad, of over den bijtenden fpot, waarmede een Griek zichzelven kenbaar maakt als den veroorzaker van eene der fchrikkelijkfte rampen, met welke Griekenland, gedurende den Vrijheidsoorlog , is bezocht geworden ! Men weet , d a t o D Y S S E u s
dezelfde naam is met U L Y S S E S : moet dan de trouweloos*
held zich fteeds hechten aan dien naam? — Niet lang had
ODYSSEUS genot van zijne wraak ; hij ftierf weldra een' noodlottigen dood, en het vaderland werc^ op zijne beurt gewroken»
r

—— Eene Turkfche vloot van tweehonderd zeilen daagde
o p , om lpfara te bemagtigen. Op den 4 Julij 1824, toen
de Ipfariooten hunne talrijke vijanden verfterkt zagen met nieu
we troepen, die telkens zich vermeerderden; toen hun, daar
enboven, geene levensmiddelen meer overfchoten, om de
komst der Hydrioot/cke en Spezziootfche vloot te kunnen'ver
beiden, achtten zij eene langere verdediging nutteloos, en
dat voor hen het uur gekomen was, ora als Helden te fnéven: de geheele bevolking koos den dood boven de flavernij.
Omftreeks twee ure in den achtermiddag trad een Ipfarioot
buiten het kasteel, met eene brandende toorts in de hand,
ten einde een groot, onderaardsch kruidmagazijn, door hen
aangelegd, in brand te fteken; — hij viel, van kogels door
boord. Een tweede vertoonde zich, en onderging hetzelfde
lot. Tot zes t o e , werd hij door anderen ppgevolgd, die des
gelijks omkwamen. Toen ftaakten de Grieken, voor eenige
minuten, hun vuur. De Turken, in den waan, dat zij zich
wilden overgeven, ijlden in masfa naar de fortres, en waren
op het punt van daar binnen te dringen, toen dezelve een
ftuk gefchut loste, de Ipfariootfche vlag heesch,en eensklaps
een wit vaandel werd geplant, wa'arop te lezen ftond: Vrij
heid, of de Dood! Naauwelijks wapperde die ftandaard in de
lucht, toen een vreesfelijke flag zich deed hooren; St. Ni
colas ftortte ineen; Ipfariooten en Turken verdwenen,verzwol
gen door de uitbarfting, welke het eiland zelve deed dave
ren, en een' geweldigen fchok veroorzaakte aan de fchepen,
welke zich in dé ftreek van lpfara bevonden. Bijkans 6000
Turken .en 2000 Ipfariooten, behalve de grijsaards en de kin
deren , kwamen , ten gevolge van dit heldhaftig befluit, om
het leven. — Inderdaad, zulke menfchen verdienen vrij te zijn ;
en , wanneer men bedenkt, dat zij bij dusdanige onverfaagdheid een' levendigen en vernuftigen geest bezitten , wordt
men overtuigd, dat zij, ééns vrij zijnde, niet zullen in ge
breke blijven, hunne plaats in de rij der meestbefchaafde vol
ken te hernemen.

DE

CHINESCHE

SCHOUWBURG.

D e Chinezen hebben niets tot volkomenheid gebragt, het
tooneel zoo min als de fchilderkunst, de muzijk en andere
kuuftcn, wier kiudfche toeftand kontrasteert met hunne ver-
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ouderde befchaving. Zou in het gellel van den Chineei ook
de natuurkundige o o r z a a k te zoeken z i j n v a n d e z e ongefchiktheid ter volmaking? Zonder twijfel vindt men in de
bewerktuiging van een' Chinefchen kop een zeer opmerkelijk
verfchiL met d i e n van een' Europeer. Deze
Aziaten-kunnen
de b noch de r uitfpreken: z o u de o o r z a a k h i e r v a n z i c h
alleen bepalen tot de gefteldheid van de k i n n e b a k k e n ? Zij
hebben fchier geen n e u s ; hunne oogen hangen nederwaarts:
deze afwijkingen van den menfchelijken typus ftrekken Voor
zeker ten bewijze van andere, inwendige.
Zij willen g e e n e fchaduw, geenen a f f t a n d in hunne fchilderijen; zij beweren , dat de onvolkomenheden v a n h e t m e n .
fchelijk o o g , hetwelk de dingen anders ziet d a n z i j werkelijk
zijn, geene reden oplevert, om de voorwerpen d e r natuur op
eene onvolkomene wijze voor te ftellen. Een Mandarijn, h e t
portret befchouwende van Keizer C A M - H I , gemaald d o o r d e n
z e n d e l i n g c A S T i G L i o N E , zeide, d a t h e t w a a r l i j k jammer w a s ,

eene zoo fraaije a f b e e l d i n g b e d o r v e n w a s d o o r eene vlek;
en d i e vlek was de f c h a d u w v a n d e n Keizerlijken neus!
De .tooneelgezelfchappen in China hebben veel v a n onze
(Franfche*) t r o e p e n h a n s w o r f t e n ; z i j w o r d e n d o o r de a a n z i e n 
lijken in h u n n e h u i z e n g e r o e p e n , w a n n e e r z i j f e e s t v i e r e n . Na
dat

vele door h e n uitgeftalde grimasfen, kiest d e voornaamfte d e r

gasten u i t de lijst d e r voorhanden "zijnde ( l u k k e n (répertoire)
h e t w e l k h i j h e t l i e f s t z o u w i l l e n zien f p e l e n ; m a a r
h e t w o r d t eene o n w e l v o e g e l i j k h e i d g e a c h t , een ftuk te k i e 
zen , w a a r i n een d e r p e r f o n a a d j e n gelijken n a a m v o e r t m e t
datgene,

een' der gasten.

, Sinds d e Mantchoux - Tartaren m e e s t e r s z i j n v a n h e t hemelfche Keizerrijk, d r a a g t h e t t r e u r f p e l d e k e n m e r k e n v a n h u n n e
ruwe

e n krijgshaftige

thans

doen

jn het

zulks

zeden.

Eertijds h e e r s c h t é d e zang;
Maar

de gevechten en krijgsbewegingen.

z u i d e n , w a a r d e v e r o v e r a a r s m i n t a l r i j k z i j n , is z u l k s

m i n d e r in h e t o o g l o o p e n d .

De b i j o n s a a n g e n o m e n e t i j d s b e p a l i n g w o r d t niet v e r e i s c h t
in d e n d u u r van e e n ftuk; h e t o m v a t f o m w i j l e n eene geheele
Dynastie. Men d o o d t , m e n keelt o p h e t tooneel; m e n v e r 
oorlooft
zich d u i z e n d o n b e t a m e l i j k h e d e n , t e n g e v a l l e d e r
Hongs en Mandarijnen. Deze lieden, z o o p l e g t f t a t i g , z o o af
g e p a s t in hunne m a n i e r e n , o n t f p a n n e n hunnen geest met te
l a g c h e n over d e laagfte k l u c h t e n .
Hunne komifche (lukken worden vervrolijkt d o o r een' grap^
penmaker, die zich gewoonlijk meester maakt van de g a n -
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f^.ie oplettendheid der aanfchonwers. Wil hij een gewest gaan
vermeesteren, hij gebruikt zijn' ftok als paard, zweept regts
en links, loopt driemaal het tooneel in 't rond, en wordt dan
onderft^d ter plaatfe gekomen te zijn, waar zijn leger zal
•manoeuvreren. Moet hij eene engte doortrekken, eenige digt
aan elkander geflotene foldaten verbeelden terllond de rotfen,
tusfehen welke het leger doortrekt.
Zij hebben bovendien zinnebeeldige (lukken. Een Engehchman, onlangs uit China teruggekeerd, verhaalt er dit van:
Het laatfte (luk , dat vertoond werd , was eene groote Panto
mime , die, af te nemen uit de ongemeene toejuiching, waar
mede zij ontvangen werd , in de oogen der Chinezen een
meesterlluk van vinding en bewerking moest zijn. Dit zin
nebeeldig fchouwfpel, zoo veel ik er van heb kunnen begrij
pen , verbeeldde het Huwelijk van den Oceaan met de "Aarde.
De Aarde vertoonde hare ganfche verfcheidenheid van voortbrengfelen en bewoners; draken, olifanten, tijgers, arenden,
üruisvogels, eiken, pijnboomen en andere van allerlei foort.
De Oceaan bleef niet achterlijk, maar (lalde op het tooneel
den fchat van zijn rijk uit, in de gedaanten van walvisfehen,
dolfijnen, bruinvisfehen en andere zeemonfters; hij vertoon
de ook fchepen, rotfen, feheIpdieren,fponsgewasfen, koralen.
Alle deze voorwerpen werden voorgefteld door vermomde A c 
teurs , die hunne rollen op eene bewonderenswaardige wijze
vervulden. Nadat deze beide regementen, Aarde en Zee
voorftellende, langen tijd afzonderlijk hadden rondgewandeld,
elk een' cirkel vormende, vereenigden zij zich, en naderden
gezamenlijk den voorgrond des tooneels, waar z i j , na eeni
ge krijgsbewegingen , zich regts en links ontfloten, om
plaats te maken voor den walvisch, die alles fcheen te beve
len. D
naderde, zich kronkelende tot op den rand van
het tooneel; vervolgens opende hij den bek, en fpocjt in den
bak eene hoeveelheid waters, die verfcheidene vaten had
kunnen vullen, maarfchielijk verdween, door middel van ga
ten in den vloer ter lozing. , Deze theatercoup werd uitbun
dig toegejuicht; en twee of drie Rijksgrooten, aan mijne zij
de gezeten, maakten mij op denzelven opmerkzaam, als iets
zeer belangrijks; ten zelfden tijde uitroepende: Hao! koung
hao! (Heerlijk.' voortreffelijk O
e z e

c:,

DE STEM VAN "HET GEWETEN ; EEN VOORVAL UIT
DE GESCHIEDENIS VAN DENEMARKEN.

D e Graaf VAN RANTZA'U' was een dër voornaamfte oora-aken en medebewerkers geweest van dé in hechtenis neming
der Koningin M AT H I L D A," gemalin van Koning CH R I S TÏERN VII yan Denemarken, eh van den val én de tèregtilelling van haren gunftelïng's'TRUENSÈE. Weinig weken
later, de hand niét willende leenen aan de Vérdere uitvoering der heerschzuchtige plannen van J U L I A MAR I A , 'sKo'nings ffiefmoeder, die haren eigen' zoon tot het regentfchap
(bij CH RI-s T I E R N ' s zedelijke en ligchamelijke onbekwaamhèid om den fchepter te zwaaijen) wilde opvoeren, verviel
hij zelf in ongenade, en zag zich genoodzaakt, koppenhagen te verlaten. De Graaf huurde een fchip af, om zich
naar Elfeneur en voorts naar Warrenburg te laten overvoeren. Alleen 'zijn kamerdienaar, E R N S T genaamd, die te
voren in dienst van S T R U E N S E E geweest waé, [vergezelde
hem. Op die reize had het voorval plaats, hetwelk ik belangrijk genoeg geoordeeld heb, om door middel van dit geachte tijdfchrift aan ons publiek medegedeeld te worden. Ik
héb het vertaald uit de Franfche overzetting, door den Heer
j'. C O H E R , van het werk over de Noordfche Hoven ( * ) ,
waarvan de Èngelschman JOHN BROWN fchrijver is. Het
oOrfpronkelijke werk niet bezittende, heb ik mij met het naVolgen der Franfche vertaling moeten tevreden Hellen.
s

;

Ziehier vooraf, wat in het gemelde werk aangaande het
karakter van den Graaf VAN R A N T Z A U , D . I. bl. 171 en
172, te lezen ftaatj: Met zeer fchoone hoedanigheden waren
in' hém groote ondeugden vereenigd. Zijne heerschzucht was
niet minder geweldig dan die van S T R U E N S E E , en zijne
zeden waren even losbandig als die van laatstgenoemden.
R ANTZ A u benijdde s T R ÜE N S E E ; hij dorstte naar wraak, e n ,
om zich die wraak te verfchaffen, ging hij de palen der Voorzïgtig,
heid te buiten, en verbond zich met ziJHedoodvijandin (de Koningin-moeder JULIA M A R^IA, hier genoemd dé flechtfte vrouw
van geheel Denemarken). Bij deze gelegenheid toonde hij
eene zwakheid, die hem alle aanfpraak op.belangftélling doet

(*) Les Cours du Nord, öu Mémoires originaux fur les
Souverains de la Suède et du Danemarc.

verliezen. S T R U E ' N S E E werd het flagtoffer van zijne baatzucht en laatdunkendheid; de Graaf VAN R A N T Z A U viel
door zijne verkeerde Maatkunde.
Nu volgt het verhaal van het voorval, hetwelk plaats 'had
in den zomer van het jaar 1 7 7 2 .
S T R U E N S E E - C O zijn
vriend BRANDT waren in de lente van dat zelfde jaar
geregt. ( D . . I . bl. 1 8 1 . )
Onder zeil gegaan zijnde, fcheen de Graaf VAN RANTZAU verdiept in gepeinzen. Het zien van het kasteel Gronenburg herinnerde hem MATHILDA en haar lijden; e n , het
zij dat hij zich aangedaan gevoelde over het lot der Koningin, of over het zijne, — want hij kon niet twijfelen, of
hij ging voor altijd als een banneling weg, — een traan
ontrolde zijne oogen. De Scheepskapitein aj laverende een'
gang gedaati hebbende, die het vaartuig nader, dan een
«ogenblik te voren, bij Koppenhagen bragt, bevonden zich
de reizigers juist tegenover de plaats, waar de overblijffels
van S T R U E N S E E en B R A N D T (aan (laken en op' raderen
vastgehecht) ten toon gefteld waren. Op dit gezigt beving
den Graaf eene geweldige fiddering; zijne gelaatstrekken teekenden angst en ontzetting. „ Wend oogenbiikkelijk!" riep
hij, op een' forfchen toon , den ftuurman toe: „ meent gij,
„ dat ik lust heb in het aanfchouwen van de óverblijffelen
„ dezer menfchen?" Niet wetende, wat den Graaf zoo
grarnftorig maakte, antwoordde de fchipper, dat het hem
onmogelijk w a s , zijn' koers te veranderen, eer hij zekere
hoogte bereikt zou hebben. R A N T Z A U , zich zijner zwakheid fchamende, wierp den man een' dukaat toe, en gïng
naar beneden, waar hij, met het hoofd op de hand leunende , onbewegelijk en zonder een woord te fpreken, zitten
bleef. — De fchipper was uit Noorwegen geboortig. Vernomen hebbende, dat de kamerdienaar van den Graaf zijn
landgenoot was, liet hij hem den dukaat zien, en zeide:
„ Wat heeft uw' heer zoo doen fidderen, toen hij de veirp minkte leden van B R A N D T en S T R U E N S E E zag? en
„ hoe kon hij mij gelasten te wenden, daar hij toch weten
„ moest, dat het mij, zonder nog een' gang te doen, niét
„ mogelijk zou zijn voort te komen', bij den wind, dien wij
„hebben?" De bediende fchudde het hoofd, maar antwoordde niets. De fchipper vervolgde: „ Misfchien is het
„ herfengeftel van uwen heer niet regt in orde; of (op zijn
„ hart wijzende) zou hier eenige onrust fchnilen? Heeft hij

„ welligt medegewerkt tot het ellendig uiteinde van deze
„ mannen? In dat geval zij hem de Heer genadig! Ik zou
„ niet willen, dat mijne hand met hun bloed bevlekt ware;
„ neen , dat zou ik niet willen om al de dukaten, die in de
„ wereld zijn J " E R N S T zag den ouden man oplettend a a n
en vraagde hem in beider landstaal: „Zijt gij niet PETER
„ N I E L S E N , die 'sKonings leven gered hebt, toen hij, nog
„ Kroonprns zijnde, eens in zee gevallen was t" — „ J a , "
antwoordde de ftuurman, „ die ben ik. Ik geloof waarach„ tig, 'dat de fchelm BROCKDORFF (*) (God vergeve
„ mij, indien ik den man onregt d o e ! ) in den zin had,
„ C H R I S T I E R N te doen verdrinken. Koning F R E D R I K ,
„ ( z i j n vader) zaliger gedachtenis, gaf mij eeti handvol
„ gelds, en beval, dat er voor mij gezorgd zou worden;
„ maar niemand dacht daaraan, tot dat de jonge Koningin
„ eens bij toeval hoorde zeggen, dat ik haren man eertijds
„ het leven gered had. God zegene haar, en zij haar gids
„ en haar behoeder ! Zij ontbood mij, opdat ik haar mogt
„ verhalen, hoe die zaak zich toegedragen had. Ik deed
„ zulks op mijne,; eenvoudige wijze. De fchponé Koningin
„ fchudde het hoofd, als wilde zij zéggen: Ik weet w e l ,
„ wat er op den bodem van dat alles ligt. Dit nu wist ik
„ ook zeer goed; maar ik fprak er niet van. Zij beval toen
„ aan hare ftaatjuffers , mij te zeggen, dat er voor mij
„ gezorgd zou worden , zoodra,, de Koning, die toen in En„ geland w a s , terog zou zijn. Zij vatte mijne hand, en
„ zeide aan haar kind, ook zoo te doen, uit dankbaarheid
„ voor het redden van zijns vaders leven. Zij gaf mij eenig
„ geld; want ik was zeer verarmd, door de gevolgen van
„ ziekten en Verfchillende ongelukken. Toen de Koning we„ der in het land was, liet hij mij inderdaad aan het paleis
„ komen, en drukte mij de hand. Graaf STRUENSEE was
„ tegenwoordig; hij Was toen nog geen Graaf; het zou
„ misfchien ,gelukkig voor hem geweest zijn, indien hij dk
„ nimmer geworden was; hij was toen flechts de Duitfcke
„ lijfarts van den Koning. Ik fprak zeer gebrekkig Hoog„ duitsch. Hij zeide mij, dat i k , mijn leven lang, honderd
4

( * ) Van dit voorval, en van het deel, hetwelk BROCK
D O R F F (een uit 's Konings gevolg) aan het over boord
vallen van den Kroonprins had, wordt rdelding gemaakt in
de Noot 2. achter het gemelde Ifte Deel, — l'ert.

„ rijksdaalders (ecus') 'sjaars hebben zou, zoodat ik niet
„ meet zou behoeven te werken of te varen. Ik viel op
„ mijne kniën, om den Koning en de Koningin te bedanken;
„ maar ik zeide, dat ik flerven zou, indien ik «iet meer
„ werkte en de zee verliet. Dit deed hen allen giitnlagchen,
» en de Koning fprak: Mijn goede vriend, gij zult niet fter„ v e n , indien uw behoud yan mij afhangt} Waarop dokter
*
S T R U E N S E E
(God zij zijner ziele genadig, en fcheMe
„ hem jzijne zonden kwijt 1) hernam : Het zou misfchien be.
ter zijn, hem een fcbeepje ten gefchenke te geven. —
„ Dat is w a a r , zeide de Koningin i hij zaleen fchip heb„ ben, en het jaargeld daarbij. — Ingevolge daarvan kreeg
„ ik dit j o g t , hetwelk, zoo als het reilt en zeilt, een ge„ fchenk is van de Koningin. Zeg mij nu, of niet ik en de
„ mijnen réden hebben, om voor onze weldoenfter t e Wdden?' — E R N S T was zoo getroffen door dit verhaal, dat
hij geen w o o r d uitbrengen kon; hij had S T R U E N S E E dlk«
wijls van dit voorval hooren fpreken, maar den man, wlen
bet betrof, nooit gezien. Wonderbare zamenloop van omftandighedeni De Graaf V A N R A N T Z A U , in ongenade ver
vallen, moest, voor altijd Denemarken verlatende, zich op
een fchip bevinden, door M A T H I L D A gefchonken. De reizige» hadden o p d a t pas voor den wind; de onderbuurman
hield b e t r o e r ; de Graaf ;vas nog beneden; de oude Kapitein
en E R N S T ftonden op den voortleven, zoodat de wind
hunne woorden wegwoei. Het hart van den jongman was
zoo vol, dat hij niet langer kon verzwijgen, dat hij de be.
gnnftigde bediende v a n S T R U E N S E E geweest was; dat bij
m den Graaf V A N R A N T Z A U diende, en dat deze zich
aan boord van het jagt bevond. Deze ontdekking trof den
grijsaard diep; want hij bad-tot op dat oogenblik den naam
niet geweten van d e n heer, die zijn fchip in huur had. „ Nu
„ verwondert het mij B i e t meer," zeide hij met verontwaar
diging, „ dat aijn geweten hem wroegingen heeft doen
„ gevoelen, toen hij de overblijfféten van de bewuste man„ ncn zagl Maar hoe is het mogelijk, dat gif in dienst ge„ treden zijt van den verklaarden vijand, van den moordenaar
„ van uwen heer!*" — „ Ik raakte alles kwijt," antwoordde
E R N S T ,
„ toen ik in de gevangenis geworpen werd, en er
„ bleef mij geen vooraitzigt over, ómdat ik noch tegen mfln'
„ meester, noch tegen de Koningin getuigen wilde. De
Graaf V A N R A N T Z A U is goed en edelmoedig. Van mijne
n
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^igetfouwihewJ: hebbende' hooren, gewageny èn jinst é e t r £ a v
^roerdieifiaar.'noodig: hebbende ,. n a m hij mij j n ' z i j n e n ïlétist*J
m heeft mjj . federt fteeds met de niterfte'infdnïkkelijkbêid:
.-behandeld," —-:•':„ God geve,"- bevatte cdè 'fêhrppéT*-"flat
„.fëich--W*. éérlijke..ouders n i e t . x w t t ' u -^vflterf béndëven
-M febamenj I-k h1&;*e .te- BetgaL• aa4er;;gpe3'«gek«tó',"fe*
« h e b meer dan ^ g o e d glaswijtfiuit htrnnenifcetóér ge3frbn«
^.keo,. Geloofd pij,de Hemel, diermet';fchand'een:öngen*da
„olenv.ftraftj- die zpb. .vee;l;kwaac^;iaTi;m§Tï«!Wl8déneK''ge«
da^n heeftr.Neènj;.dézen .dttkaai!,"f:voegde* bij 'ër "Mj*
„ g e e f d i e n aan. zijne.: Excellentie terug'^-en aag.itenH dlt-Ufc
^ ^ w a . t . i k bézif, aan.iide geuen^wiiSc^val- 11$:: vesooiSaökfe
„..beèft, yerfchnldigdjben" -r- & G j j i ' b e d r r e g t ' 4 > p z % o
;y'aft *s Graven. karakter," zei^^aiBO»ls.T«> .«•v^.iNijisalj.'iiift
„. bedrieg, mij wes,,'t ..antwoordde,- .de, nKapkèim; #ziv-mazg*
»..hejn zijn' d u k a a t . w e d e ^ e v e a n w i l x ateCtfan-w'élfc^ète»
„ .gebruikik er, ,vatf>.oiaak! (hétigald/ididelaee w e f p e j n d é $
^..lo.dietiRiik dat igeud. behieifl,< 'aou.'Het?.opvmij;«o de mij*
„.,nenden vloek..des -Hemels doen naddKi^lenir>' -Daarop b e g o n
h4i eeu:.lang;, .betopg onv/Efcn-stf^Osnr*©bflen', den'dfenst
Y3P ;.den , Graaf ^tftvve/riiHen ;,Uc*wJjl!ldei'>joflgraa:n"Zijn bés-c
d e e d ^ . p m . h e m r i e i d a e n begrijpenyr<5«ttij .zichréen- te óugunftig s denkbeeld jam; fcjjnen:meestee warmde. roToeh me« té"
^fir^Br^aanfcw^roj,shad geen;,v.an'beiden:den anderen nog
overtuigd. ;;.De Kapitein, b e l o o f d e dat hij,:dea;rang;desrei-'
zigers, niet zou .bekendmakenten'zij.hijV^Ifrgéesne g e h e i m *
hquding ; daaromtrent;-vedangde'.-Iw*sf^4'<kw»ër hij,' refc
wijl
.het voot ide^n övertogü bedongene gild^öntwiirg.j> déze
fpnl. aan w e r k e n . vanilieFdadigheid/te z u l l e n béftedëh ,> dpda*
d e ^ e ^ e c i e ftietliVieMiiejigd geraakte"tne|,^ijn éérlijk geld!' i n
n-J|e' Graaf WJ$ti
küecbt gevraagd, h e b b e n d e - , hbe hij; 20a;
bedrukt .keek^-déed rde<e hém ;verflag.,vam'her.gefprekp^hetu!
weljk.htj ,«et den jojoden;&hl)jper.gehad; hiad,.26nd.tr..evenwelyanv,d^:yervvenfchingen,, w e l k e N i B L s e Stegen' den .Graaf
nitgftfptpken had;, *evrèppen..; Dit. venüagiwas, nieo gefohikt,
om, E v a n 'f z a t j . q p ; > te. ; b s u r e n ; . : Hijs; vroeg-,', of d e fchipper,
h e m p e r k e n d badr-^n^^de*)!teenhhjj ;een ontkennendlantwoord. ontving:,;j ._,DatHfpijt
zou' gjïarne" z i j n e r trouw,
,,.en„ zijne belangeloosheid eens- o p , : d e ; p r o e f „hebben w i ü e n ,
^ Qe|leu. Ik héb;hem ,een' dukaat gegeven omdat ik .hem,
»S)^fat driftig'bejegend bad*;welligt, zou hij dien; njet s a n g e nomen, hebben, .zoo.,hij ge weten, had, d a t -hjj hem-van.
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„ d e n Graaf VAN RANTZAU had gekregen," — „ Zoodra
„'hij dit gewaarfge.w.órden "is, heeft hij. hem in zee g é .
„ gooid," zeide' ERN-S T.'t~'. „ Hoé hü J" hernam dè Graaf'
grarnfïorig) „ z'ejdet gij niét, .dat hij mij niet had herkèriff"
Toén 'verhaalde de kamercfieriaar offiitandigjtfivat^ ér vobrg{evaïlèn was. "De 'Graaf was gevoèjfg ^ab^f-ófa'zoo
ftéfic
een blijk'van afkeer. „Zoo' ben 'fcl^'jfikèSfcg
ri^g
uit, ^ uit'de zamenleving verbannen! Ik 'dddl ajs.k'A^N <>ra (
£ Aller menfchen hand is tegen mij gëke'frdij'*
.
*'
]
• '|iët' duurde eèii'' gériiimen tijd , , eer R AN'T Z A U zijne be-,"
M^tneid weder'van zich af kon zetten. — Voor ^zijnen,
dood had er-èëhé foórt van' verzoening 'tüsfchën hem eii
Koningin M A T H I L D A plaats. — O p eerfé 'reize, welke hij'
door Frankrijk deed, werd hij te Avignon van het leven-baroofd door een Engelsch Officier, die wraak wiide nemen
van den •fmaad, door R A N T Z A U M A T H I L D A (die eeae
Engelfche Prinfes was) in 1772 aangedaan.
.
;
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IETS, RAKENDE DEN* VERMAARDEN FLUITSPELER DROUET. ( * )

J^Mémfiires JurPiitipratrise
•

JOSEPHJNE,

Tame 11.

Bruxelles, 1828*-),
e

e
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Heer , D.atfüJET,
jonge Hollander, kwam te Partfiv De ,fluit op eene meesterlijke wijze fpelende, vond hij
echter aldaar duidend hindernjsfên. om, zich te laten hooren,
waarvan echter het -onderhoud van eenen, vader en eene zuster afhing. Wij wijden hem• voorthelpen,, ;ais een jongman,
Wiens ongeluk «wenzeer als zijn talent onderiteuning verdiende.
Wftyerzochten gehoor bij, de Koningin H O R T E N S E , en fpra.
ken haar over DRO U ET. Zij verzekerde ons, dat zij order zou
geven-, dat hij aan haar wierd voorgefteld; dat zij hem hooren-wilde, en dat zij alles doen z o u , om hem van dienst te
zijn; dat hij intusfchen een Concert moestaankondigen, voor
hetwelk zij 89 biljetten wilde nemen.; Zij hield woord; en
;

,(*) Wij deelen deze bijzonderheid voornamelijk mede, om
den Heer D R O U E T , of dezulken., die hem gemeenzaam kennen, in de gelegenheid te ftellen , van zijne eer, zoo die in
deze Mémoires te onregt werd beklad, te handhaven; hetgeen
ons, als zijne landgenooten, die op zijn waarlijk ongemeen
talent roemdragen, 'bijzonder aangenaam zijn' zal.
F 2
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•an haar was b e j , dat D R p u B f ; d^n, fpoedigea opgang had
te danken, wejken bj te, Üarjji, e^ jyerVpïgens aan v^fpheidene Hpyen ya£ Eqrppa,verwierf. Hij bezit thans eqn groot
vér^p^en, 'i^e/^lk hip "eerjigfijk aan n O R T B N S E v$É&v£t
digdis,'pp4 | Cwien fjeeft Wzplks, geljjk zop"vele andejrefi, reeds vergeten, Jmmers ikyei^mnaderiajad, dat^e/flteêi
D R Ó O E T
«?' bejan^ö&lfag niet verdieRde, wélke wij bsió,
waan«g d|cb^n. | $ j Wc| wei is waar', zgnen vadet en zgne
zuster W zich'; niaat <Je' een wa^s z$n fyfcfe* én de jpt&e
zijne keujenfej4.' '%fa"' mbnet b<ek^$n » hèm bezoekende*,
vónd bëm 'aah zijp Pjybfltj ^i|nq, zusijer ftond a c h t e r e n '
ftoel, hem btfimenfc,. en zijn' Qijde vader ^//fc. s ^ e
1

m s

?

VOLTAIRE Sty

DE

AART8MSSOIQP VAN

TOUL.

U i t de Staten van eenen Koning verdreven, wiens vertrouwde vriend hfl was geweest, betrad V O L T A I R E wederom den franfiheq bodem. fie,krenkt door zijne -ongenade,
wilde hij in ililie afzondering leven , en, daar jnist het landgoed Ckampagneux, in Lotharingen, (tusfehen Tout en Nancy') te koop was, vervoegde zich V O L T A I R E deswege bij
den Heer D E M A R I Z I E U X , Notaris te Nancy. De zaak:
had ^nagenoeg haar bcflag, en in de ganfche omftreek fprak
men niet dan van den vermaarden' man } de verftandigen verblijdden' zieb, de Tartufes waren onthutst. Op eens meldt
zich de Heer D E K O R A S , Aartsbisfchop van Jhtif, bij den
Notaris aan.' „ Chantpagneux zal verkocht worden ??•—„ Ja,
„ Monfeigneut! Één beroemd man wil bet koopen.**-^,, Het
„ is een goddelooze."- — „ Dat gaat mij niet aan, Mon„ feigneur!"— „ Maar bét gaat mij aan, Mijnheer! en gij
„ zult den beroemden man zé^geb,, dat ik niét wil, dat
„"hijChampagneux bewone." — i Gij zult hem dat toch niet
„ kunnen beletten." — Ja wel, ja wel! Ik doe hem in den
„ ban/' — „ Daar zal hij om lagchén." — „ Dat weet ik.
Waarachtig, ik zelf zou daar om ïagchet^! Maar, — de wjjn.
p (tok zal bevriezen, de hagel zal den oogst ter nederflaan^
„ dropgte zal de veMen-<reeri venhorren, 'en'ik zal den; bóejj ren toeroepen, dat de met den ban geflagëne Iran al dar,
„ onheil berokkent. Weldra zult gij Champagneux en deszelfs
eigenaar door <de vlam zien verteren..... lieer Notaris,
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„ zeg dat mijnentwege aan den beroemden man!" — V Ó L kwam op den bepaalden dag, om bet contract té
teekenen; wanneer de Heer D E M A R Ï Z I E Ü X hem zijne
oltötfoéting met den Aartsbisschop verhaalde. „ God behoede
» mij/' riep V O L T A I R E uit, „dat ik mijzelyen aan Hé
^ moord- en brandzuchtige woede eens geestdrijvers , of aan
„den dolk eensfluipmoordenaarszou blootgeven 1" — V O L T A I R E vertrok tetflond, en begaf zich nattr Ferney.
T A I R B

EEN

PAAR

KODDIGE STALEN

VAN

DÉSPOTÏEKÈ

LIBERALITEIT.

T o e n B O N A P A R T E zich töt Cohful advitam wilde doéfl
beffloefflön, hield eèn Frahsth Generaal, aan hét hoofd zijner
troepen, deze rede : „ Kameraden! Men is voornemens, den
„ Generaal B O N A P A R T E tot Conful voor zijn leven te be„ noemen. De gevoelens zijn vrij, volmaakt vrij. Intus„ fchen moet ik u waarfchuwen, dat ik den eerften, die
„ niet voor het levenslange Confulaat ftemt, voor het üqa%
„ MA hét Régèment zal latón dtóo'rchiéièir. Leve'de Vrijheid r *
fefttffl

tAfl^:&eMJdiÖt&irftteDeginTe-

SANTAJUD'ER,'

lén voorwendde, oèfè'tfdeMf ddM een onbepaald gezag uit.
ET" #erdefl diensvofeerfc een iintat ,vfa|fëhrtöen tégen zijn'
b è # f n a heimelijk véripreïa. Vatt één' derMvên kwam hij
ócè aütheur óp hèt fpoor, dèèii hein vóór zich* komen, en
tj0L titan aldns aan: „Gij waint dim',
dewijl gij in
„ èene Republféfc leeft, gij het regt tóèbt, a'liès të hekelenj
„ dat het u vergund z i j , de openbare méening te bederven,
„ door de daden des Gouvernements aan te randen ? Naar„ dien het flechts woorden zh"n, die u tofdwaling gebragt
„ hebben, wil ik mij wel verledigen, u weder op denregten
„ weg te helpen. Verbeeld u , dat gij In Turkije zijt, en
„ dat ik de Sultan ben, die u, wanneer het mij behaagt,
„ op ftaanden voet kan laten opknoopen. Prent u dit ter
„ dege in het geheugen, en gedraag u daarnaar."
1

TKR

WAARSCHUWING VAN

(Gazette des Tribunaux

t

PLEITZIEKEN.

22 Nov. 1O28.)

I n Engeland liepen onlangs eenige fchapen op liet erf van
«en* pachter, en vernielden er éemge appclbooraen. Dé'fcha.

5£

.TER, WAARSCHUWING VAN .PLEITZIEKEN. ,

de. werdjjegrpct op een,guinje (ƒi.2 6'o)f maar.deman.eischte
30'.'(£»£.). 'fchéilijrjgën ( ƒ 18 - : ) . De.'eigenaar dier fcbapen
weigerde dezelve,,., en .bragt.de, zaak. voor het Hof van het
tiraaffchap.. Zij werd naar dat ,yan ,.'s Konings bank verwe-,
zen, wiar een bewijs, werd afgegeven, tegen ,den pachter,voor
7 guinjès ( ƒ 8 8 - ; ) , enyopr de Joopefldepnkos.teq, a.fs^pond
it. (ƒ1524-;), Zijne meubelen werden, daarvoor, in beflag jjeriomen, en verkocat voqr,7p p. ,ft. (f tyo-i). Daarenboven,
beliepen'dèonkóstén van de getuigen , welke hij voor de Asfifes
had deen dagvaarden ;- en die van-zijnen Procureur, voor de
eerften a io pond ft. (f 2 2 , 8 e n . j p o i den laatfte.n i ,go
pofta"il. '(/840' -:)'. Voeg hiérbij",'dat'de' pachter, ten einde zich.
naar> de gevangenis van 's Konings bank, _waar hij -thans in
h^cjitenjs zjt-,.te begeven, verpligt.geweest.-is.,eenereis van
1^0,mijlen af te leggen I
;••:>.
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„ÓPMERKELtfKE;: GETUIGENIS , RAKENDE DE JEZÜITEN".

J ^ è Markiezin' DE 'PO, M.P. A p o v R fchreef ^ naar -luid harer'
Mèmqirét,..aan.denAart.s,bisfchop van Parfjst. „Wat uwe J«„ zuilen, aangaat.,, men behoort hen over te. laten, aan de
„"regtvaardigheid des .Parlement» y hunne Sociëteit is .de.geer
„..fel geweest., der. ï^gningen en der Staten, die hen geduld
„'(hebben. Èen. man die hen wél ..kende, zeide onlangs,
„ dat zij niets góeds verrigt hadden, dan alleen, dat zij den
„ 'kinabast uit Peru fiébben medegebragt-. Men moet, dus de
„'koorts hebben, om ..^lieden te beminnen J" .
t

?

WIE ZAL KEIZER Z H N ?

J•'- -

(Eene echte Anekdote, volgens ANCELOT.)

Overfte M o u R A V I E W , een der voornaamfte zaamgezworenen, • pp het eind des jaars 1826, in Rusland, ftond
voor het front zijns Regements, en hield eene vurige rede
tót zijne foldaten , ten einde hen over te halen, om eene Republiek te helpen oprigten. „ Ja, ja," fprak een oude Onderofficier, uit de linie voortredende, „ w i j willen terftond
„ Hurrah, de Republiek! roepen; maar zeg ons vooraf, wie
„Keizer zijn zal?" — „ In eene Republiek, beftaat geen
„ Keizer," antwoordde de Overfte. Thans wendt zich de On-

WIE ZAL KEIZER ZIJN?.
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derofficier. tot..het j o l k , e.u zegt: „ Wij zullen geea_Keizcr
„ hebben! Nu ziet gij het klaar, dat de Overfte den fpot
„ metsoü»drijftjv
: ... ,TK

ONTZETTENDE 'BEREKENING VAN FRANSCHE ELLENDE.

(Coup-tToeil fur la nttftte volontaire, par M, LAFOREST.)

A r m e Bedela*?s in Frankrijk;;,
Dieven van beroep
.
,
In de Gevangenisfen en; Hospitalen
Ontflagene Galeiboeven - , ,
Ontflagene Gevangenen
.
.
Daglooners, Kinderen van Bedelaars
zonder toevlugt
.
.
Bijzondere perfonen, zonder bekende
delen van beftaan
.
" .

.
;

.
.
,
.

.

,5,000,000
j 130,000
, ^150,000
11,464
7,896

.
.
mid
.•

r 60,000
3,000,000

.

. —

8,359.360

De berekening en.-gres van jaarlijks gefloten gelden wordt,
dooreen, ten, minfte pp twee millioenen gefehat; gn het on
derhoud der ellendigen te zamen op vijftig mölioenettl

ONTVANGSTEN DER VOORNAAMSTE PARflSCnfe SCHOUWBURGEN
IN SLECHTS TWEE MAANDEN (NOV. JLN DEC.. 1828.)

P 'orte St. Martin.
.
.
.
-• V'- Fr.'124, 4.a6
Cirque Olympique (het Paardenfpel).
«
„ i a o , 955
Variétés. ,
.
. •'•
.
.
: V ' „114,334
Theatre de Madame .
.
.
„ n o , 425
Nouveautés.
.
.
«
ja,434
Opéra.
,
.
.
» , . . . * » . 8 6 , 311
Opéra Coroique.
.
.
,
•
». 8 3 , 7 8 6
Gaité. .
.
.
.
.'
.
M 7°»433
Theatre Francais.
.
.
.
• "
64,413
Vaudeville.
.
.
.
.
'
' ' « 54. 7»
Ambigu.
. - . - ' . "
.
„ 53* 593
Odéon.
.
.
.
'
* 25i 4 7
:

v

2

8

Fr. i,ooi, 369
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ANTIVOORD AI\~ MIJ~EN VItIEND N. N.

ANDWOORD AAN JllijNEN VRIEND N. N., OVER ZEKER.
GESCIIRIFT V.... N DEZE ONZE D .... GEN.

~

Wat zit gij , aIs van kracht beroofd
Te treuren, met een bangend hoofd
En haavIoos hair cn nappe handen'l
Wat zwoegt, wat hijgt ow borst Daat lucht,
Omdat gij vuile lasterzucht
Uw' letterarbeid aan ziet randen t
Bezie toch, bid ik, van nabij,
Wat piji u trof, en wie het zij,
Die u zoo vinnig aan kome bas[en ••••
Mi5fchien een ijdle knaap, ontbloot
Van rede en tucht, tcr naauwernood
Des meesters roede en plak oncwas[en.
Vermetelheid, door waan geeeeid
Bij zelfzucht, en door erots ge11:reeld,
Is vaardig in het oordeel velIen;
Maar mag hct vonnis, dat zij 11:rijkt,
Waarvan 't onzinnige 11:raks blijkt,
Des wijzcn mans gcmocd onc11:ellen '/
Stuift niet [omwijI, verwoed van zin ,
Ecn zwijn tcn rijken lusthof in,
En werpt omveer hamei en flo ten ,
En fpaart noeh blocm- noeh balfemplant,
Maar fcheure dic af met fellen tand.
En kneust het al met fnuit en pooten 'I
Welligt ook fchond u 't muitgebroed,
Dat, in zijn' driestcn euvclmoed,
En ilaat en 11:aatsvorm aan durft randen,
En, onder fchijn van vrijheidszucht,
Zich vijand toont van ordc en cucht.
En wetten fcheldt voor l1aafTche band en :
Dat ras, dat voortbolt onbefulsd ,
Zelfs Vorst cn 'sVor11:cn Raad verguist s
Van aUe deugd en trouw verbasterd.

ANTWOORD AAN MijNEN VRIEND N~ N.

Doch dan gedijt het u tot eer,
Bij alwat braafheid mint, hoe meer
U zulk een fnood geboefte Iastert.
Hi~ ~ien we een, die, berooid en ~ilal,
Met fchimpen en ongure taal,
Den groo~en hoop, fi~e9~ wuft van zinnen,
Verlllaakt en ketelt y()or hun geld,
Om voor den hqng~r, qie h~m knelt,
In oneer fcltan~jlt brood te winnen.

Ginds een, Uit zijn geboonc-oord
Verbannen ~ 't zij om diemal, moord.
Of bankbreukJ , 't zij om oproer baaien,
Die 11U, betaald door vreeillde hand,
In ons gezegend Nederland,
Met licgen, twcedragt poogt to zaaicn.
Daar vindt ge een boef, welecr vcrknocht
Aan ~t Korzikaanfche wangedrochc,
Toen plaag Van i~l. en opgczcte~,
Die thands (zoo 'c beeten moet) voor regt
En vrijhclc;l, als een Roland. vecht,
En pocht zeIf~ op ~en rein geweten.
Ginds fluipt eell buichelaar berom ,
aan ~t fchuim van 'c Priesterdom,
Die, veinzeI)d voor Gods eer te branden,
Met Satans loosheid wer!(t en wroet,
Den dwnng ten dienst. om 'c vrij gemoed
Op nieuw te aaan in kloosterbanden.
Ver~ocht

Is 'c dan weI vreemdr, dac, in 't getbap
Dier eervergeten broederfchap,
Vooral gezonde letterkennis,
Die zorgvol fchijn van wezen fchift,
En 'c rijk van 't ware en fchoone flirt,
Niet veilig is voor hoon en fchennis?
Schepp' nijd, fchepp' domheid daaruit vreugd,
Gemeen en baardelooze jeugd
Moge onbcdncht me~ fnaterbekken;

t':9

lINTWOORD AAN MlJNEN VRlE,ND N. N,

Wie ,niet verblind :is, kOIl terfl:Qnd,
Van d'aanvang af, dep waren grand
Dier helfche pogingen ontdekken.
Broodfchtijver, kloosterknecht, en zij.,
Die, .bij de lens van vrank en v;ij, ;
~'La'nds onafhanklijkheid belagen,
't Heeft al een wit, een zelfde doel,
Om, door hun onderling ge:woel,
Het rijkderduisterl1iste fchragen.
Laat gij u dan ni~t" door gebuil
V,an onweersvogel, raaf en 'uil,
Verpluffen, noch van moed berooven.
Strijkvoor geen boosheid immerzeil..,.
Verdienl1e zinke' eellS onder peil,
Zij hjla!t met glans het hoofd weer boven.
S. I. Z. WI S E f.. IUS.

DlJ IIET EINDE VAN 1828.

Niet als de hint'e bloemell fpreidt
In 't danzig weidengroen ,
En Zelir dartfend fpelemeit
Door 't botfend ruinplantfoen;
neell , niet als de leeuwrik zingt,
Het beekje murmleud vliet,
De bloedfirooUi vlug door de aders fpringt
En heel ons zijn genlet;
o dan niet.;,,- op een' lemedag Verlaat ons hier het Jan,
Gelljk een: vriend n'a 't feestgelag,
Met bloemen in bet haar,

o

Maar doodsch en eenzaam ; woest en koud
Ligt !lUes l1ervend neer;
De Horm giert hqilend door bet woud ,
En 't ijs verl1art het meer;
De nevelnacht omfloerst hetlicht;
Een doodskleed dekthet veld,
En 't harte nuit zich krimpend elige,
Van trager bloed doorweld;

Bfl-HET «INDÉ VAtf 1 8 2 5 .

O da-n eerst, fombervftn, veriaat
'
Ons, hier rn' t'' N5oraétt, 'r 5aaf
Gelijk 'een vrifenè ü{t S^éfftóS» gaajr Van 's dierbren dbódenbaar. "
. - . - . a r^.-.c.j
.Uil
Dus ejMig, piegag Bröng* óns'^-lied';
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'Aan;. t-JaarJdetfïtóclÏ8Wspoèfcr'
s

Een luide juichió«wWiBgt'riiélr'*iét-,
p£trartieüder ovensoed.
:*'(• • ''!.
De ftorm, die losbaterom^otó'heebj
, Demist, dreVal vejöwart,:" - '•'
Der armen klagt eHaoodgöween',
't Benaauwt ons alles / t hart;
En angrtig'ftaa'rt dé? ó ^ s t ^ b j ï k ;
"
De tfnïstfe Toekomst, a i r n
\'
Die, itfó"ómfttawdVan natnü én fdrfhV,
Daar Aanrolt'óp haar Baaiv ; \
:

r

;

Wat; berge dat dreigebd fpéokgevaart'
ï n . ; a ^ on^ttmc;fclw>ot 2
Omfluit het h!dl én'vr«égni'vbor deiaard',
Of brengt het tara'p BH 'doodr
•">
Gij zietffeetj 2k>ntidie''tiah!déwglaórt;
Gjjïï^GodJ drei't-tens geflarAt" . .£
Reeds vloei: oflrcgarfpreSenilioort"
,Voor "l: geen dirJ j^itosbb*sgt ;\ »
Gij ziet reeds s:,:hoe;nec fchaffilnièr^ 'gloeit,
Door ' t kroost Jjfemoinget«aédv
Of dt, eerkroon ,;;dia;zfl'n: kruin-dmbloeit,
Gereikt door.ClioJ»(iiand^ L; • 7
c

Maar wij, kortzigtig kroost der aard*,
wij MitiamJX.m^&Mt
Of 't ons geleidt ten rozengaard,
• Of hèéirfiéürt naar hW' graf? "
'
O f ' t fchoon de, zege.rijpen,dqet
,
.
Waar ,'.t Cbriswnbjped.vppr vjpftti
Of Mecca's Maan -sjerhopgj; m gloed
En fomiÜaaj^.v^mem^>o4j.'.:
Of't dwazen wegfehopt van den troon,'
Te lang door
hêttmtw^i^
Dan of ' t , ook, orn^derRijzen kroo,n,-.v»
Het floers,der d'wangzü'cht fpreidt. '
2
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Onzeekre Toekomst, bang verfchietl
Wat p$nt ge ons martlend af!
Een troost fleehts blijft ons : God gebiedt,
En g(>ed is ' t , waf Hij gaf!
Hij, de eeuwge Bron van Regt en Licht,
HJj fcbut ae ook bier op aard*»
E n , dekt t e ook (bins een.nevel digt,
O n |s hij opgeklaard;
Hij heft den dwazen foms tea troon,
Qfldtt bü dieper ö o k %
En duldt een fmet ,op.'awijzen kroon,
Opdat ze aejJs «cdner wondV
Tot Hep dijsjq$g* de, bede omboog.
Nu *t Jaar fo % afe* verdjwsen!
H^bpors «ft. Va* Zijp' Hemefcoeg,
Dóórftotra,i.gn n^qdyOaag heen. o God! brei uit, brei uit langs de aard'
Be Vsübeid, *t. Licht, bet Regtj
Verpletter, wie bear vlugt bezwaart,
S a wie hem? lagen legt!
Uw gunst dale .op Europa neer,
Beviaelue et <*r ëhristenbtoed;
Dat 't Krols, zeeghaftig als weleer,
Rfze uit den pwpervloed!
Ct> Weldaad vioei^ üw heilftsoom af,
Qp> Vont en vo& te zaam;
En vrijheidaboed ea koningsftaf
, Stipt* A a r *ot aan der eeuwe» graf,
Vereend ea zender blaam l
r

4U B O S M A N .

OP EÉN* PJJWAAJJHCÈEJI, S « A ^ S J « E S I A * « .

„ T ó t loon van al mijn dienst, zie ik mij dan veritöoten.
„ Wat onregtvaardigheidf ZIedaaf bee tót dér Grooten!
ft Ik offerde aBe» o p . . . V e r g e e t fiechts niet. Mynheer,
Dat gij daaronder telt uwe ofgeSfferde Eer!
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In dit N°i Meng. bl, 7 8 , reg. 15, ftaat Warrenburg, lees
Warrenborg.
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HUISELIJKE DEUGDEN OP HET GE

LUK DER MAATSCHAPPIJ EN VAN DE WERELD.

Door
H.

VAN» L O C H É M .

D e maatfehappij beftaat uit een aantal huisgezinnen;
de bevolking der aarde * met uitzondering van die woeate
ftammen, alwaar eigenlijk nog geene zamenleving gevon
den wordt, uit eene menigte dier maatfehappijen. Ieder
burger heeft derhalve eenen onmiskenbaren invloed, niet
alleen op de grootere of kleinere, maar ook op het ge
heel. De gemeenfehap van de onderfcheidene natiën met
elkander is van lieverlede meer en meer uitgebreid ge
worden; e n , niet minder dan de voortbrengfelen van
den grond, gaan ook verlichting en befchaving, deugden
en ondeugden van de eene op de andere over. Ieder
lid van een huisgezin werkt op de bewoners der aarde,
in evenredigheid der verfchillende betrekkingen, en ftrooit
zaden u i t , die kiemen, opfchieten en vruchten dragen.
Hoe gelukkig mag men dan eene maatfehappij * in eenen
ruimen of meer beperkten zin, niet noemen, waarin die
huisgezinnen de kweekhoven van het goede en edele zijn,
en waar het telgje tiert, dat, eenmaal tot ceder opge
groeid, alom eene weldadige fchaduw zal verfpreiden;
hoe gewigtig is derhalve niet de invloed van eenen en
kelen op het geheel!
,
Dezen gering achten, z a l , voorzeker, niemand, die,
deugden en gebreken opmerkende, van de uitwerkfelen
tot de oorzaak opklimt. Immers, gelijk aan den ftroom,
die door een aantal zamenvloeijende beken wordt ge
vormd , beftaat ook de bevolking uit eene menigte zamenlevende leden; geüjk het zoete of brakke van het water
van den aard van datgene, wat denzelven wordt,toegeBIENGELW.
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yoerd, afhangt, 2 0 0 ook bepaalt de zedelijkheid dier
l^deij. de •mateJian d i e , welke \$j bij dezelve aantreffen.
Ongetwijfeld hebben handel met, en betrekkingen op
vreemden, naar gelange der onderfcheidene omftandighédèn, nu eens een' meerderen j dan weder een' geringere» invloed op eene natie; maar, wanneer zij niet door
andere volken overweldigd en onder het juk gebragt
wordt, vormt deze, met eenige wijzigingen, zichzelve.
De maatfehappij ontvangt hare burgers uit de kweekhoven der huisgezinnen; het telgje heeft voorzeker iets
van den flam,- uit welken hetzelve ontfproot; de takjeszijn reeds vroeg, het zij dan in eene goede öf verkeerde
rigting, hier meer, daar minder, geleid gewerden, wanneer het fö den getneenen tuin wordt opgenomen: en
wïè< zoude' dan het belangrijke van de gefteldheid der
fa#pên «h dier leiding voor de maatfcljappelijke vruchten
ïunnen- voorbijzien? De maatfehappij fticht, maar op
reeds gelegde grondflagen. De eerfte* akkerlieden hebben- gezaaid; zij moet kweeken en wieden ; en w£l haar,
vindt zij op dén jeugdigen akker- den tierenden halm;
wee haar ,> moet ztj geftadig het onkruid beilrijderi: want
dit l&fttfte, reeds diepe wortelen gefchoten hebbende,
wprdt nimmer volkomen uitgeroeid. Zoo onfehatbaar zijn
dan voor haat de huifehjke deugden. Dit zal ons nog
duidelijker, door- de meer opzettelijke befchöuwing van
eenige dezer, bMjken.
De matigheid.
Is het niet de fiaaf der onbeteugelde
zinnéh, welken de zamenleving een aanmerkelijk gedeelte
van hare rampen te wijten heeft? Deze verteert dikwerf
hi- éénen dag, wat voor maanden moest dienen, en zinkt
welhaast met vrouw en kinderen in de nijpende armen
van het gebrek; géne gaat zich telkens in het genot van
bedwelmenden drank te buiten, ftoort hare r u s t , en bevolkt de gevangenisfen. De zedeloosheid ent eenen fcheut
Van baren gif boom op de reeds bedorvene jeugd, en
welhaast verfpreidt zich de befmetting; j a , van lieverlede vreet een kanker i n , dien zelfs de afzetting der
bedorvene leden niet fluiten kan. Maar de jongeling,

die in het ouderlijk huis geleerd heeft matiglijk te ge
nieten , zich het overtollige te ontzeggen, zijne driften
efl lusten te breidelen, brengt, wanneer- hij de zamenleving intreedt, eenen zegen voor haar mede. Aanzien-,
lijk of gering zij dan zijn vermogen, hij vergenoegt zjchr
met de vruchten van hetzelve, of die van-zijnen arbeid,
en legt, is het mogelijk, op. Hij oefent zich met eene
zorgende gade in het fparen, en hun kroost wordt reeds
vroeg in die kunst onderwezen; gij vindt hem nimmer
daar, waar de zwelger voorzit en men het blozen ont»
leert; hij geeft aan anderen het voorbeeld van orde en
geregeldheid, dat meer dan lesfen vermag; dikwerf houdt
het den onbedachten op de glibberige baan der vermaken
terug, en redt de onfchuld der ligt verleide. Dat voor
beeld heeft de weldadige ftrekking, om de weelde, die
van lieverlede toeneemt, het merg der volken verteert,
en eene vruchtbare bron van uitfpattingen en misdrijven
i s t e beteugelen, en de maatfchappij voor haren onder
gang te behoeden. J a , voorzeker is zij aan een aantal
van; zulke wijzen en edelen de mate van welvaart en
geluk, welke zij mag genieten , grootendeels verfchuldigd.
Arbeidzaamheid.
De ledigheid is der pest gelijk, die
verwoest en befmet; de kweekfchool van het lage en
yerachtelijke; de onzalige bron der armoede. De maat
fchappij moet hare leden voeden, en heeft derhalve eene
voortbrengende kracht noodig, om in de behoeften van
allen te voorzien: e n , wat moet er dan van haren akker
worden, wanneer zij voor het bearbeiden van,denzelven
geene genoegzame handen vindt ? Maar onfchatbaar zijn
voor haar de jongeling en het. meisje, die, door de wel
dadige zorg der ouderen gevormd, den onfchatbaren tijd
leerden waarderen, de vereischte kundigheden voor eenig
beroep of bedrijf verkregen, op die baan allengskens
voortgingen, e n , wanneer zij eenmaal leden van dezelve
worden, berekend zijn, om hun beftaan en dat van hunne
huisgezinnen te verzekeren, e n , als eerwaardige vaders
en moeders, den alles regelenden fchepter te voeren.
Het gevoel van pligt wordt ftcrker, naar mate wij denG 2
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zeiven langer en meer gemoedelijk hebben betracht; de
lust tot eene zaak ontleent zijn onderhoud van de voortreffelijkheid der vruchten, wier waarde wij leerden kennen; de gewoonte houdt ons op den w e g , dien w i j ,
van onze jeugd af aan, bewandelden; het geoefende,
eindelijk, is een waarborg voor het welgelukken der
ondernemingen. J a , voorzeker, in het land, waar handel, kunften en wetenfchappen bfoëijen, ^zijn de zaden
dief onfchatbare planten onder het ouderlijk dak uitgeflrooid geworden.
Zeden en Kieschheid.
Zijn het niet de zeden, waarvan de maatfchappij bare duurzaamheid moet ontleenen^
is het niet de deugd, die al het goede en edele bevorderen, haar in het worftelperk met de rampen ftaande
houden, uit den nood redden moet. Waar beftond immer eene natie, tot in het hart door dé zedeloosheid
bedorven, die niet eindelijk uit de rij der volken werd
gewischt; waar bleef het dierbaarst kleinood voor den
redelrjken mensch, de Vrijheid, in zoodanigerï Staat
bewaard? Wordt de meêdöogenlooze drijver daar niet,
in zekere mate, noodzakeKjk, waar de burger fchier beneden het dier zonk, en men elkanders geluk, als het
ros, dat zijnen teugel heeft afgeworpen, hollende, verwoest ? En vanwaar zal het volk die zedelijkheid ontkenen , wanneer dezelve niet eene vrucht der opvoeding
i s ? Maar, van de'vroegfte jeugd in de huisgezinnen
gekweekt, wint zij met eiken dag aan ih kracht, wordt
van lieverlede een meer vÊrmógend fchild tegen de verleiding, zuivert het hart, leert naar beginfelen handelen,
en levert allen de bouwftoffen voor den tempel der
deugd. Niet gemakkekjk lokken de Sirenen den jongeling, aldus gevormd, in hare netten; als eene ro,ts zal
de maagd, op dezen weg geleid, den ellendeling afwijzen, die hare onfchuld belaagt; wetken 'zullen beiden
door bun voorbeeld; aantrekken door de tooverkracht
van het goede; verbindtenisfen vormen, wawbij hét
fchoone zich met het edele vereenïgt, om het voortreffelijke voort te brengen"; der maatichappge een kroost
fchenken, gefchikt om dien tempel allengs te volmaken.

Gebrek aan kieschheid in de zamenleving is de eerfte
trap tot 'haar verderf. Men gewent zich aan het aanr
fchouwen van liet afzigtelijke, en 'zoo ook aan dat van
het onbetamelijke; de knaap, dien men geenen eerbied
voor de onfchuld heeft ingeboezemd, zal gedurig die
teedere bloem beleedigen; en z i j , die van jongs af aan
niet leerde, voor haren fluijer zorg te dragen, loopt ge-r
vaar denzelven eindelijk geheel af te leggen. Maar,
reeds vroeg door de overtuiging geleid, dat het uitwen
dige de fpiegel van het hart moet zijn, onachtzaamheid
nimmerjien verleider lokken, voorkomen, houding, ge
baren en gefprekken den ftempel der zuiverheid dragen
moeten, wordt die kieschheid eene fchutsgodes der deugd.
Wanneer de maagd zich zoodanig in de maatfchappij
vertoont, dan houdt zij den losbandigen van den aanval
terug, redt menige, die gevaar loopt van te ftruikelen ,
werkt vermogend op het algemeen, en bevordert dien
geest van eerbaarheid, welke eene borstwering tegen de
verleiding is.
Wilt gij voor dit alles bewijzen, verplaatst u dan met
uwe verbeelding naar het Zuiden, en hoe verder gij op
dien weg-voortgaat, zoo veel te meer zullen dezelve u
in het oog vallen. Daar, helaas! zijn de huisgezinnen
geene kweekfcholen der deugd; daar behoort de echt
zedelijke opvoeding niet tot de verdienden der ouderen;
daar leert men den lust niet beteugelen, maaT doet den
zelven integendeel door het verleidend voorbeeld meer
en meer ontvlammen; daar zijn, dikwerf reeds vóór
hunne intrede in de maatfchappij, de handen van dén
kna&p voor den arbeid bedorven, de fluijer der maagd
gevallen en het fchild der fchaamte verbroken. En hoe
danig is het in die gewesten met het maatfchappelijk
geluk gefteld? Zit de losbandigheid aldaar niet op den
troon; is het doelloos vlinderleven er niet het hoogst
geroemd genot, niet het far nienfe eene ingekankerde
en voor den ftaat verderfelijke gewoonte geworden; fpeelt
er de fchandelijke geestelijkheid niet met het karakterloos
volk, terwijl zij de kiemen der zedelijkheid verwoest;

is e r , eindelijk , het aanroepen der onfcbatbare vrijheid
-niet fchier eene "misdaad geworden?
'
Gelukkig Vaderland! J a , gij hebt uwe gebreken en
vlekken; maar een groot aantal edele huisvaders en huismoeders vormen, in de fchaduw van hun dak, leden
voor den ftaat, wier zeden uwe grondzuilen zijn, wier
ijver de welvaart lokt, wier verlichting en befchaving
uwen roem bevorderen, wier armen dé ftormentro'tferen,
•en ons de onwaardeerbare gaaf van den Hemelfchen VaHer, die der Vrijheid, vjerzekeren. O , nrogt deze uwe
voortreffelijkheid boven zoo vele andere volken tot op
den laatlten naneef overerven!
. Liefde. Kan de maatfehappij niet, dan door de zucht
van hare leden om elkanders geluk te bevorderen, bloeijen;
worden derzelver vereenigde krachten, om dat doel te bereiken , vereischt; moet ieder haar die offers brengen,
waardoor de algemeene gesst gevormd, het fchoone, nuttige en edele daargefteM kunnen worden; moet het eigen
ik voor dê belangen van het algemeen zwichten: wat
heeft zij d a n i e wachten van de kweekelingen dier huisgezinnen, alwaar de liefde niet woont? Zal bet kind',
welks hart niét van dankbaarheid voor de zorgende öüdérs
gloeit, immer de weldaden der algemeene moeder erkennen ; de broeder, wiens lust het niet i s , het geluk -der
zuster te bevorderen, vcor hen waken en zwoegen, op
wie hij eene minder naauve betrekking heeft ? Zullen zij
z k h aan het heil der geringere (tanden wijden, die geene
goedwilligheid ten aanzien der ondergefchikten hebben geleerd; dienden bewijzen, wanneen dit voor hen in i e t
huisgezin geen genoegen, geene: behoefte geworden i s ?
Voorzeker -neen. Maar aan die zonen en dochteren, welk e , aan 4e hand van voortreffelijke leidslieden, dpn weg
der liefde bewandelen èn hare geurige vruchten kennen
leerden; wier genot het reeds vroeg w a s , de tranen af
te dröogen en de lachjes uit te lokken; die dubbel genör
t é n , wanneer zij dat genot met hunne dierbaren en dienstbaren deelen mogten; die zich door de ondervinding overtuigden, dat geen oogst -zoo gezegend is als die van hét

weldoen; die, eindelijk, met alle de leden des gezins in
-het kleine een geheel vormden, zoo als dë maatfchappij in het
groote behoort te zijn,.— aan dezen is zij fcaren voorfpoéd
verfchuldigd. Zij zijn h e t , die hunne medemenfchen als
bloedverwanten, hunne landgenooten als broeders en' zosters befchouwen; die men te allen tijde gereed vindt tot
raden, helpen, onderfteunen en redden; die onophoudelijk
bezig zijn met het onkruid der luiheid uit te roeijen en
den arbeidzame» werk te verfchafFen, zich der weduw
aantrekken en het weesje voeden. Zij zijn h e t , aan welIce de zamenleving verlichting en befchaving te danken
heeft; die den bloei der kunften bevorderen, de beoefenaars der wetenfehappen in hunne vlugt fchragén, en de
domheid uitdrijven. Zij zijn h e t , die de ondeugden vei>
'bannen, den misdadigen, door de tooverkracht der liefde <,
verbeteren, en de gevangenisfen ledigen. Zij zijn h e t ,
eindelijk, die, door vermogen, les en voorbeeld, de jeugd
voor G o d , de deugd en het vaderland vormen, alles veil
hebben voor het geluk van hetzelve, e n , moet'het zrjn,
voor dien dierbaren grond op de laatfte borstwering fneven. J a , uit de kweekelingen van zoodanige huisgezinnen werden eens die groote mannen en vrouwen, wïer
roem onfterfelijk is.
Godsdienst. Wat moet van eenen Staat worden, Waar
deze niet heerscht, om het hart voor het'goede en edele
te ftemmen, de onftuimige driften te beteugelen, den voortgang dér zedeloosheid te fluiten, de misdaden voor te
komen, alle krachten in het brandpunt der liefde te véreenigen? Maar, met dien Godsdienst van het hart; met
die verlichting, welke van denzelven afdraait, en op geenen anderen veiligen en duurzamen grond rusten kan;
met die befchaving, het heerlijk gevolg der veredeling;
met die goedwilligheid, welke deze bevordert in dat groote
gezin van broeders en zusters, door zijnen invloed bezield: hoe gelukkig moet daar de zamenleving niét zijn'!
•En HU , waar zullen zulke verdienftelijkë leden voor haar
•gekweekt worden, is het niet onder het ouderlijk dak?
W i e , behalve de vaders en moeders, kunnen het goede

•zaad» van het wiegje af aan, in het hart ftrooijen; w i e ,
op fchoot en Jcniën, de eerfte fpruitjes zorgvuldig gadeliaan ; wie,, mét eene ~ zoo zachte, en geene wonden ver
oorzakende hand, wieden, fnoeijen en leiden ? Wie zijn
zoo gefchikt, om elkander den 'lust voor het zalig wel
doen, door de kleine dienften, in te boezemen, als jde
jongeling en het meisle, in dezelfde fchool onderwezen,
door dezelfde liefde gevoed? Waar leert men den Algoede hartelijker bidden voor het geluk der dierbaren, inni
ger, vuriger danken voor Zijnen zegen? Waar is^de
traan, bij lief en leed, eene behoefte, als daar? W a a r ,
eindelijk, wordt men aan de- dienstvaardigheid zoo ge
woon , als ©nder de leiding van Wijze, liefderijke en godsdienftige ouders? Zulke-ledetf voor de maatfehappij zijn
onfehatbare juwéelen. Zij trachten:-alles te vormen, zoo
als zij gevormd werden; zij gaan v o o r , en vinden navol
gers , omdat de echte .glans dezen lokt; <zij zijn berekend
om mede te werken: tot de zegepraal van het goede, en
bereid om hetzelve te bevorderen ; bij hen woont de ware
verlichting, de onwaardeerbare vrucht van den redelijken
Godsdienst; voor hunne oogen hangen de nevelen van het
bijgeloof- niety en zij ligteri broederlijk de fchillen van
die der zwakkeren af; z i j , eindelijk, leven minder voor
eigen geluk, dan voor dat van anderen. De ftorm der
hartstogten wordt door de kalmte van den bedaarden
geest vervangen, wanneer de maatfehappij 'zich op een
aanzienlijk aantal van zoodanige leden mag beroemen; de
luidruchtige tooneelen der ongebondenheid maken dan
plaats voor het ftil en Godewaardig genot van dén ge
moedelijken Christen; de ellendige verleide doet ons daar
niet fidderen voor den blik der wanhoop, en de lagchende onfchuld behoudt hare rozen. De veredeling gaat voort
van trap tot t r a p ; ett voorzeker ziet de Hoogfte Liefde
met welgevallen op die vereeniging van Hare echte kin
deren neder.
Moed bij Tegcnhedcn. Deze behooren tot de huishou
ding der Natuur, en zijn, in meerdere of mindere mate,
ónaffcheidelijk van elk gezin en eiken Staat. De eenige
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beukelaar tegen dezelve is de vaste geest, welke zijn
kracht van het onwrikbaar vertrouwen op den Algöede
ontleent; zonder dezen, zonder het taai geduld, dat den
ftroom eenen onhezwekenen tegenftand biedt, fleept de
laatfte ons mede. Mannen en vrouwen derhalve, die' van
de jeugd af aan nu en dan met rampen te worftelen had
den , en aan de hand der zorgende ouderen die leerden
beflxijden, door aanhoudende infpanningen het dagélijkseh
brood te verdienen, de wonden, hun door het lot
geflagen, te heelen, de welvaart te lokken en aan te
iweeken tot eenen ftam, wiens takken het gezin overfchaduwen; zoodanige mannen en vrouwen zijn voortref
felijke burgers en burgeresfen voor de maatfchappij. Ter
wijl deze den moedeloozen , die voor het gewigt dier tegenheden, waar ftandvastigheid had kunnen redden, be
zweek, met haar merg moet voeden, geven zij een voor*
beeld, dat weldadig op anderen werkt, de fluimerende
krachten opwekt, en over den onfpoed leert zegevieren.
Waar weelde de armen heeft verilapt, fpannen zij de
fpieren weder, en nieuw leven ftroomt door de aderen;
waar de ftrijd hagchelijk i s , heeft de ondervinding hen
met een adelaarsoog toegerust, dat, op Welken afftand
ook, de middelen ter redding weet te ontdekken; waar,
eindelijk, de noodftorm loeit, en alles fchijnt verloren
te zijn, is het hunne vastheid, welke den Staat behoudt.
Z i j , die mannen, zijn dat leger, hetwelk uit geene fotfdenieren beftaat, maar deszelfs loon in hét overwinnen
der gevaren vindt; onbekwaam, om eenen Cefar te vol
gen, maar altijd gereed, om zich, als de Leonidasfen en
Deciusfen, op te offeren. Die vrouwen redden de be
drukte moeders, vormen dé handen der behoeftige jeugd
voor den weldadigen arbeid, en leeren door haar voor
beeld , wat de kunne, die men zwak noemt, maar dik
werf den man in zedelijke kracht en grootheid overtreft,
vermag.
e

Tot biertoe hielden wij ons alleen bezig met de befchpuwing van den invloed der huifelijke deugden op het
geluk der afzonderlijke maatfchappijen: laat ons thans

nqg aari dien,[ welken deze op dat van andere volken uitoefenen eenige oogenblikken wrjden.
Het liefderijk doel van den verhevenen Schepper, om
bewoners der aarde door den band der broederlijk^
liefde" te verbinden en allen tot elkanders heil te doéft
medewerken,- is voor bet opmerkzaam oog onmiskenbaar.
De Boogfte Wijsheid-maakte aan hetzelve bet belang en
Se behoeften der redelijke fchepTelen dienstbaar'; en de
Werking van die prikkels vertoont zich alom. Ook de
airbeidzaamfte heeft zijnen broeder noodig: want de grond
levert; niet overal'gelijke vruchten o p ; de volken verwisfekn de voortbrengfeien van den hurffien^ de handel
toeft .'eene gemeenfchap tusfehen: deze geopend; de nimmer rustende geest van denzelven is allengs'tot die landen doorgedrongen ," wier .bestaan vroeger zelfs- niet werd
vermoed;' en met elkeö'dag breidt zich de kring van dezen i.in zijne vlugt door-de kunften én weteafchappen
gefchraagd , verder ufo Niet Hechts voert bij de voorWerpen van noodzakelijkheid, voor gemak en weelde,
maar ook de bloemen der eerften, het licht der laatften
rond; bet Zuiden deelt in den oogst van het Noorden,
fen het nijvere Westen geeft met woeker weder wat het
0osten fchónk. En. .zouden dan, bij. éiè gemeenfchap
en fteeds naauwere betrekkingen, ook de deugden en
ondeugden van de öüdericheidene volken niet overgaan ?
Wat hebben die van Europa van elkander niet al overgenomen; hoe vele planten van den Britfchen grond vinden wij niet in Noord»Amerika en defl Indostan; wat
«aaide Holland niet in bnderfcheidene gewestöi der Gereld; hoe veel onkruid, uit het bijgelóövig Spanje oorrprörikelfjk, bedekt niet het land, nu aaB deszelfs ijzeren
ftheprjir-fchier ontw^oBgen ! 'Wat ziillen wij niet eérls
van ö«ze kennis, vain «nze £eden-, van onze'gebréken
naar het binnenfte van dat werelddeel overbrengen , welks
zoomen wij pas overfchreden hebben; wat, eindelijk,
ontvingen de eilanders over dé Stille Zuidzee vërfpreid-,
Piet reeds" van ons; welken invloed zullen wij' niet verder #p hunne zedelijkheid, op hunne gebreken, op hunne
geheele vorming hebben!
1

:

;

Niet toch de gewoonten flechts van zeelieden en haadeldrijvenden, niet alleen het levend voorbeeld van het
edele of lage, dat zij geven , bevorderen die overneming;
maar ook de uitvinding, welke wij aan den onfterfelijken
K O S T E R
te danken hebben, verplaatst den bewoner
van den eenen aardgordel weldra met zijne gedachten op
het tooneel van den anderen; en zoo worden dan on
ophoudelijk de deugden meer vruchtbaar, het gif der
zedeloosheid meer befmettelijk. Ontzettend en verrukke
lijk denkbeeld tevens ! Ons voorbeeld werkt mede, om
onze broeders en zusters gelukkig' of rampzalig te maken.
0 , Mogt gij dit alles nimmer vergeten, Ouders! bij
de opvoeding van uwe kinderen; Burgers! in het irriiatfchappelijk leven; Vorften en Befluurders ! aan het-hoofd
der Staten geplaatst! Mogt gij u beijveren, om het
goede met onvermoeide hand uit te ftrooijen, het on
kruid te verdelgen, trouw op den akker, u door den Herhelfchen Vader aangewezen , te werken, voor het geluk
van uzelven, van uwe dierbaren, van het vaderland,
van de menschheid te zorgen! Mogt gij dit vooral, ge
liefkoosd Nederland! dat door uwe nijverheid, door uwe
trouw, door uwe ftandvastigheid, door uwe menfchenliefde, door uwe vorderingen op de baan van verlichting
en befchaving, van kunst en'kennis, zulke fcbi tierende
voorbeelden aan anderen gaaft; mogt eenmaal het nage
dacht van ons, mijne Landgenooten! getuigenn „ O o k
zij waren hunne voortreffelijke Vaderen waardig!"
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JL en jare 1816 deed hij, als Grootvorst, eene groote
reis, op welke hij ook Engeland bezocht. Een trek
van goedhartig- en weldadigheid verzelde zijnen eerften
flap op het Engelfche grondgebied. Hem ter eere werd,
bij zijne aankomst te Dover, het gefchut gelost. - Een
karrepaard werd daardoor fchuvv, holde door-de flraten>,
en viel dood neder. Dc Grootvorst vernam zulks, en
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zeide: „Daarvan ben ik de onfchuldige oorzaak;" terwijlrrhij. den eigenaar eene rijke fchavergoeding deed toe
komen.
Nederigheid, praalverfmading, huifelijke teederheid
kenmerken zijne Hofhouding. Hij is Echtgenoot en
Vader, gelijk, dit onze
is. Dikwijls rijdt hij,
zonder, eenig gevolg, met zijne Gemalin in eene ligte,
door hemzelven beftuurde kabriolet; dikwijls ook wan
delt, hij met haar alleen; zoo ;ziet men het Vorftelijk
paar vaak op de' Newa-kuzi te zamen, en alsdan fpreekt
hij elk, dien hij kent, minzaam aan. De opvoeding'der
vijf kinderen, met welke zijn echt gezegend i s , ademt
denzelfden geest. Het oudfte zoontje, thans 10 jaren
tellende, wandelt, met een* fpeelmakker van zijne jaren,
die met hem wordt opgevoed, bij het ftrengfte weder,
bloot in. zijne uniform, of rijdt in eene flede op een'
tijd, dat z k h elk in zijnen mantel wikkelt, en lacht en
Fchertst vol moed én levenskracht, en knikt allen min
zaam t o e , die hem groeten.
;
W

-
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L
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's Keizers werkzaamheid is voorbeeldig. Reeds ten 7
ure verfchijnt de Generaal D I E B I T S C H , en arbeidt tot
9 ure met hem. Elk Minister, heeft zijnen'bepaalden
tijd in de week, waarop hij een naauwkeurig verflag te
doen heeft. . Den Senaat bezoekt de Keizer zeer dikwijls.
Ten een ure verfchijnt bij op de Parade. Daarna wan
delt of rijdt hij op boven vermelde wijze. Van 3 tot
4 ure houdt hij. het-middagmaal. Des avonds arbeidt hij
wederom, in zijn kabinet, met de Ministers of Geheimfchrijvers. Dit duurt gemeenlijk tot 10 u r e , wanneer
het Keizerlijk gezin zich ter ruste begeeft.
Van zijne arbéidzaamheid zoo w e l , als regrvaardig- en
menschlievendheid, ftrejgke nog ten bewijze, dat, naar
zijne verordening en volgens, een door hemzelven ont
worpen beftek, hem geregeld eene lijst van alle gevan
genen gewordt, waarop derzelver namen, de oorzaken,
de duur hunner gevangenfchap vóór en na hunne ver
oordeeling, naauwkeurig moeten vermeld ftaan. Bij het
dooriooperi van die lijst wordt vaak. doof hein het vonnis
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verzacht, wanneer die gevangënfchap reeds lang vóór
de vonnisfing is ingegaan, of ook het befpoecügen der
uitfpiake aanbevolen. Hoe veel zegen deze maatregel,
in een Rijk als Rusland vooral, aanbrengt, behoeft
geen betoog.

D E

O N D E R G A N G

D E R

JANITSAREN.

(Uit R. w a l s h , Reize van Konftantinopel door Romtlti, het Baliae-gebtrg.
te, Bulgarije, tfallachije, Zevenbergen en Hongarije; van welk belangrijk
Eogthch werk eeratdaaga eene Neder duit fche vertaling, bij den Boekhandelaar b b i j e r i n c k , het licht zal zien.,)

D e regerende Sultan heeft veel karaktermatige overeenkomst
met P E T E R D I K G R O O T E N ; dezelfde vastheid in zijne
ondernemingen, dezelfde kracht in de uitvoering, dezelfde
onbuigzame geftrèngheid in het doorzetten^ van eenig ontwerp.
Gelijk P E T E R , konde hij de heerschzucht zijner lijfwacht
niet verdragen; e n , gelijk P E T E R zich van zijne Strelitfea
bevrijdde, wilde H A H H O V O zich van zijne Janitfaren losmaken.
Reeds lang had de Turkfche Regering het ontwerp gekoesterd, hare krijgsmagt aan Europefche tucht te gewennen. S E LIM beproefde znlks, nevens andere verbeteringen, welke
deze verlichte Turk poogde in te voeren; maar zijne onderdanen waren nog niet rijp daarvoor, en hij viel, als een offer
van de woede Zijner Janitfaren.
De Griek fche opftand, echter, had nu eiken nadenkenden van het noodwendige diens
maatregels overtuigd, dewijl men z a g , dat het Egjptifche
krijgsvolk, de Europefche tucht had aangenomen, en daardoor,
hoewel veel zwakker dan de Turkfche krijgsmagt, in Maat gefield werd, den ftaat der zaken in Morea geheel van gedaante te doen véranderen. Sultan MAHMÖUD befloot, de proef
nog eens te wagen. Zoo de Janitfaren hunne toeftemming
gaven, dan wilde hij hen door zijn, aan de nieuwe tucht
gewone, krijgsvolk in bedwang houden; maar hen geheel
verdelgen, zoo zij er zich tegen kantten. Nadat hij zich
eerst van de medewerking van eenige der belangrijkfte ïlaatsperfonen had verzekerd, bragt hij zijn ontwerp tot rijpheid,
en ging daarop iot de uitvoering over.
Hij begon met het meerendeel der Janitfaren-hoofden, door
welaangebragte gefchenken,, door beloften, -door bedreigin-

gen, door heimelijke ter doodbrenging der. wederfpannigen,
tot medewerking te brengen. Om echter van dezelve te zekerder te zijn, en hun den terugkeer onmogelijk te maken,
vorderde hij van hen èene fchriftelpe verklaring yah hunne
billijking zijns voornemens, en varn hun befluk, om zijne oogmerken te bevorderen. Zij kwamen met den Sultan overeen,
150 man uit elke Orta te leveren; en men ontboodEgyptifcht
Officieren, welke reeds in den Europèfchen wapenhandel onderrigt en geoefend waien, om de nieuwe rfónféhöp in den.
zeiven te onderrigten en aan krijgstucht te gewennen.
De Turken, gelijk' alle'onwetende volken.; hechten meer
gewigts aan woorden dan aan zaken, en men moest hen gevolgelijk in dit opzigt om den tuin leiden. De Regementen,
welke SELIM voorheen wilde herfcbeppen , werden Nifam
dfchedid, of de nieuwe inrigting, genoemd; en reeds de bloote
klank,- welke eene nieuwigheid tegen oude gebruiken aankondigde, had het volk daartégen vooringenomen^ Deze naam,
welke, een kwaad voorteeken opleverde, werd diensvolgens thans
ter zijde gefteld; dezelfde zaak kreeg een' tégenoyergeltelden
naam, Mfqm attiek,dt oude. inrigting, en het krijgsvolk was
tevreden. Men verklaarde' bovendien, dat er aïleèn van de
herftelling eener<oude verordening van soLIMAN DEN I
fprake was. Aldus ging in deze meening, alles"zéér bedaard
zijnen gang, en de foldaten kwamen geregeld'op',* bij de
•wapenoefeningen.
Zoo ver was. men reeds gekomen, dat de '15 Jünij 1826" tot
eene algeraeene monftering wérd bepaald. De Sultan., de
Vlemd's en de Ministers wflden daarbij tegenwoordig zijn, en
op de Etmeidan zouden de exercitiën'plaats grijpen. Dit is
een zeer groot plein, bijkans in'het midden dér ftad, hetwelk altijd ten dienfte der Janitfaren ftrekte,eh voor de groote wap'enfehouw verbreed en irigerigt werd. Dé naam beteekent,,woordelijk, yleeschplaat*. De toegang tot dezelve is
door eene hooge poort, en daar tegenover.ziet pen" een gebouw , niet een opfchrift in,groote Itjurkfch? létteren: Dit is
t

t J

de plaats,

waar <&« Janitfaren yleesch wordt' toegedeeld,

's Daags te voren kregen dé'onderfcheiderie afdeelingen bevel, aldaar te verzamelen, en zich te oefenen,om de krijgsbewegingen voor den Sultan des te vaardiger te kunnen volbrengen. Thans bemerkten de foldaten voor"hét éérst, dat zij
juist dat, zouden verrigten, hetwelk zij befloten hadden tegen .te, werken. Een Bairaktar, óf Standaarddrager, zelf ver-
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wondend , dat dU denkbeeld nu eerst bij hem opkwam,, riep
overluid; „ W e l , dat is immers geheel hetzelfde als de Riufifche exercitiën•!" Een ander voegde er nevens: „ N e g veel
erger-!" Een levendig gevoel van misnoegen begon,;,, onverwachts, zich, t».openbaren. jMec oogmerk om hetzelve te onderdrukken , deed de Aga der Janitfaren, wien men zulks
meldde, een' der raorrenden een ftreng verwijt \ terwijl een
ander van eenen Bgyptifc&en Officier, onbedacht, een'flag
in het aangezigt ontving. Dit fcheen het fein tot eene at?
gemeene losbarfting^ des gevoels te zjjn, Alle krijgstucht
hield au o p , e» al de bijeenverzamelde troepen geraakten
op eens in beweging. Zij verdeelden zich in de firaten,
pionderden en beleedigden allen, die hen ontmoetten, en
het oproer werd zoo algemeen, dat de Policie nier. eens beproefde, hetzelve te fluiten. De Aga had zich voornamelijk gehaat gemaakt, als een ijverig voorftander yan het
nieuw ontwerp. Een: troep muiters begaf zich naar zijn,huis,
om hem te vermoorden. Hij had nog even tijd, om te ontkomen ; maar zijn- Kiaja, of Luitenant, werd gedood., en.
ailes, wat het huis bevatte, .vernield. In hunne woede gin-,
gen zij zelfs zoo verre, dat zij eene plaats fchonden» door
den Turk fteeds hoogelijk geëerbiedigd; zij drongen in dea
Harem, en beleedigden en befchirapten zgne vrouwen.
De Keizer was op dien tijd te Befchiktaseh, ongeveer eea
uur opwaarts aan den Bosforus. De Aga der Janitfaren,
de Grootvizier en, de overige Ministers begaven zich oogenblikkeüjk, derwaarts, en meldden hem het voorgevallene.
Naauwelijks hadden de Ministers de Porte (het - paleis des
Grootviziers, het middelpunt der ftaatzaken') verlaten, toen
de muiters daar verfchpnen. Eene ontzettende volksmenigte
had. zich bij hen gevoegd, e n , om gemeene zaak met het
gepeupel te maken, verfcheurden de nieuwe foldaten hunneuniformen, en traden die, in de graten, met voeten. Zij;
pionderden het paleis, roofden alwat eenige, waarde bad,
en vernielden de Archiven , in welke, naar hunne meening,
het oorfpronkelijke. der nieuwe inftelling bewaard werd.
De Janitfaren legden thans eene vastberadenheid aan den dag ,
welke zij alleen in den uiterften nood openbaren. Het eerfte,
wat nïij, bij mijne komst te Konftantinopel, in het oog. v i e l ,
was een regt fmerige kerel, in eene lederen buis gekleed,
geheel met blikken fieraden bedekt, en met eene van riemen
gevlochtene zweep in de hand. Hem volgden twee even-

too zonderling uitgeruste knapen, die eene ftang op de
fchoudèrs droegen, aan welke een groote koperen ketel
hing. Zij zetteden eene hooge borst, terwijl' zij de hoofdftraten doortrokken, en iedereen ging hun ijlings.uit de voeten. Bij nader onderzoek vernam i k , dat het de foepketel
eener afdeeling van Janitfaren was, welke in hooge éere
gehouden wordt. Soep is bij dè Janitfaren een zoo uitftekend iets, dat het Hoofd derzei ven Tfchor-Badfchi, óf Soeptiïtdeeler, heet. Hun ketel is vanhier hunne eigenlijke banier, welke het fein tot eene ftoute onderneming geeft, zoo
dikwijls zij «zich vertoont. Deze ketel werd na plegtftatig
naar de Etmeidan gebragt, midden op het plein omvergeworpen, en weldra-waren 20,000 Janitfaren rondom denzelvén verzameld.
' Het beflisfende oogenblik was thans gekomen, door den
Sultan evenzeer gevreesd als gewenscht, en bij ftelde nu
terftond al de middelen te werk; welke hij voor dusdanig ^voorval in gereedheid had gebragt. Eerst zond hij
aan deri Aga - Pacha en

den Topdfchi - Bafchi,

of Hooêd

der Artillerij, geheimen last, om zich met hunne magt gereed te houden, wanneer hunne tegenwoordigheid mogt veréischt worden. Vervólgens riep hij zijnen Raad bijeen, en
fchetfte hun den toeftand der Janitfaren, den geest des
oproers, die hen bezielde, en hunne ongefchiktheid, om te
gehoorzamen; hij verklaarde hun zijn befluit, om Of zonder
hunnen invloed te regeren , of naar Axië over té fteken,
en Konftaniinopel tn Europisch Turkije aan derzelver noodlot

over te laten; en floeg hun eindelijk, als een' maatregel van
dringende noodzakelijkheid, voor, de Sandak-Scheriff, of'de
heilige vaan des Profeets, op te fteken, opdat alle goede
Mohamedanen zich Om deze banier konden fcharen. Deze
voorflag vond algemeenen bijval, en er werd terftond bevel
tot de uitvoering gegeven.
Dit geheiligd overfchot, hetwelk men voor M O H A M E D ' S
broek uitvent, wordt alleen bij de plegtigfte gelegenheden te
voorfchijn gebragt, en het was finds 50 jaren te Konjlantinepel niet gezien. Men haalde hef uit de Keizerlijke fchatkamer, en bragt het naar de Moskee van Sultan A C H M E D
óver (*). De Ulema/en Sofia gingen vooruit, en de Sultan
(*) Deze is bij de Etmeidan gelegen, en is de fchouwplaats van plegtiga .optogten van het Hof. Derwaarts be-

volgde met zijnen ganfchen Hofftoet; terwijl allen gedeelten
uit den Koran lazen. Openbare uitroepers, of Fella's, werden
uitgezonden, om alomme bekend te maken, wat er gebeurd
was, en weldra was de plegtige boodfchap door de geheelê
ftad verbreid. Dit was, zoo 't fchijnt, een fchrandere trek
van ftaatkunde, waardoor de Sultan op eens het vooroordeel
en de gelootswoede des ganfchen volks naar zijne zijde deed
overflaan. Naauwelijks was de tijding algemeen bekend, of
duizenden verlieten van alle kanten hunne huizen, en floten
zich, met woeste geestdrift, aan den feestelijken trein. In
de prachtige Moskee gekomen , plaatfte de Mufti de vaan
op het fpreekgeftoelte, en de Sultan fprak den-vloek uit
over allen, die in gebreke bleven, zich om die vaan te verzamelen. Aga-Pacha's krijgsvolk kwam nu van den • Bosforus optrekken, en de Topdfchi-Bafchi plantte zijn gefchut bij
de Jali-Kosk, digt onder de muren des Serails. De Galiondfchi, of matrozen, en de Bostandfchi, of tuinlieden',- war
ren desgelijks gereed en gewapend; en alzoo fcheen alles
even welvoorbereid als welaangelegd te zijn. Eenig krijgsvolk , wel is waar, dat zich bij de Janitfaren had gevoegd,
was verderop geland, maar fleclrts weinig in getale; en het
was blijkbaar, dat de zaak der muitelingen zeer flecht ftond.
Nu werden vier Hoofdofficieren naar de Etmeidan gezonden, om den Janitfaren de vergiffenis des Sultans aan te
bieden, ingevalle zij hunne eifchen opgeven , hunne dwaling
erkennen, en terftond uiteen wilden gaan. Deze opeifching
werd, gelijk men verwachtte , met verontwaardiging verworpen. De ondervinding van eeuwen had hun geleerd, dat zij
Hechts bij hunne vorderingen hadden te volharden, om voldoening te erlangen. In deze overtuiging bragten zij terftond
de vier Officieren om hals, die genoodzaakt geweest waren,
hen tot onderwerping te vermanen. Zij eischten, op een*
beflisfenden toon, dat de Sultan voor altijd zijne ontwerpen
tot nieuwigheden opgeven, en hun den Grootvizier, den
Aga-Pacha, den Aga der Janitfaren, alsmede N E D S C H I B Effendi, den Egyptifchen zaakgelastigde, zoude overleveren,
ten einde hen, als fchenders der oude Rijksgewoonten, te
ftraffen. De Sultan vroeg nu den Sheik-Islam, of het hem
geoorloofd was, oproerige onderdanen met geweld tot ondergeeft zich de Sultan met zijnen Hofftoet op de twee groote
J9«i,7zm-feesten, om het gebed der vaste te verrigten.
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Werping te noodzaken. De Sheik beantwoordde zulks tocftemmeud. „ Welaan," fprak de Sultan, „ geef mij dan een
fitwa, die mij geregtigt, hen te dooden, wanneer zij wederftand bieden!" Dit gefchiedde, en — het werd votbragc
De Aga-Pacha had intusifchen 60,000 man bijeengebragt,
op welke hij zich konde verlaten, en kreeg nu terftond
b e v e l , de Janitfaren met geweld ten onder te brengen,
hetgeen hij zonder beraad volvoerde. Hij omfingelde de Eu
meidan, waar zij allen, met veel gedraseh en in een' digten drom, zich verzameld hadden, zonder dat zij den maar>
regel, die hen bedreigde, fchenen te duchten; en velen
hunner werden hunnen hagchelijken toeftand niet gewaar, Vóór
dat een moorddadigfchrootvuHr uit het gefchut der TopdfcM
hen begroette. Zeer velen werden op de plaats gedood,
en de overigen weken naar hunne barakken, welke in de
nabijheid gelegen waren. Zij bleven echter alle voörflagen
tot overgave verwerpen, e n , om hen te verdrijven, moest
men de barakken in brand fteken. Toen zagen de bewoners
van Pera de vlammen aan onderfcheidene plaatfen op gene
zijde van den oever opgaan, e n , opdat niemand zoude ontr
fnappen, werden ook de barakken, gelijk de Etmeidan, met
gefchut omringd. Onafgebroken werd er gefchoten. 't ls
onmogelijk, zich iets fchrikkélijkers te verbeelden, dan de
toeftand, waarin zich de ongelukkige Janitfaren thans be
vonden. Terwijl de gebouwen boven hunne hoofden brand
den, weiden de muren door het kanon vaneengereten en
verbrijzeld, en puinhoopen en brandende balken bedekten
de rampzaligen, wier geheele verdelging was befloten. Geen*
hunner werd nu meer lijfsgenade aangeboden of toegeftaan.
De brand en de donder des gefchuts hielden den geheelen
dag aan. De Janitfaren, hoewel overvallen en niet voor
bereid öp wederftand, verweerden zich met de woede en onverichrokkenheid der vertwijfeling. De Aga-Pacha werd ge
kwetst; vier paarden werden hem onder het lijf gedood, en
zijn volk leed zwaar. Eindelijk nam de wederftand een ein.
de-, toen niemand meer over w a s , in ftaat om wederftand
te bieden. Het vuren verflaauwde — het zweeg; de vlam
men doofden, en den volgenden morgen vertoonde zijch een
allerontzettendst fchouwtooneel — brandende puinhoopen,
in bloed gebluscht; eene ongehoorde masfa van verminkte
lijken en rookende asfche X
Gedurende de twee volgende dagen bleven de ftadspoorten
1

gefloten, met uitzondering van ééne enkele, welke de ge
trouwe Moskmims, van alomme toeftroomende, binnen
liet, die der heilige vaan hunne hulde kwamen betoonen.
Men zag hen bij geheele fcharen aankomen, met den Imam,
of Priester, aan het hoofd. Het voornaamfte överfchot der
Janitfaren, welke het bloedbad op de Etmeidan ontgaan
waren, werd op deze wijze ingefloteu, en onophoudelijk
gejaagd en verdelgd. De flraten zoo w e l , als de barakken,
warén overal met lijken bedekt. Intusfchén mogt geen Chris
ten , onder welk voorwendfel öok, binnen Ronftantinöpei
komen; maar, hoezeer beide gedeelten flechts door eene
faalle gracht gefcheiden zijn, heerschte echter te j>era de.
volmaaktfte rust. Het volk kocht en verkocht, deed zijne
gewone bezigheden, en zou welligt van de ontzettende ge
beurtenis aan genen oever niets geweten hébben, zoo met
de opftijgende vlammen en <}e donder des gefchnts het zulks
verkondigd hadden.
Het ten toon ftéllen der Sandak-Scheriff bragt eene ont
zaggelijke volksmenigte naar Konftantinopel. Het was voor
de geloovigen een even zeldzame als heilige aanblik, en
menigeen hield het voor even verdienftelijk, zich dénzelven
te verfchaffen, als het bezoeken van het graf des Profeets.
De Sultan vertoonde zich, al dien tijd, in de kleedij des
riletiwingerigten krijgsvolks, e n , in ftede van zijn gewone
gevolg van Janitfaren, verzelden hem de Seymen, Topdfchi
en Kromboradfchi, bij het bezoeken der Moskeen. Overal
werden de Nifam, of kenteekenen der Janitfaien, afgefcheurd en met voeren vertreden. Men had dezelve aan zeer
vele poorten en wachthuizen in de ftad gehecht, waar zij de
uitgebreide magt en het gezag der krijgslieden verkondigden,
aan welke zij toebehoorden. Op den volgenden dag fprak
de Sultarf den vloek uit tegen de Janitfaren in het algemeen;
verbood, derzelver naam te noemen, of zelfs zich eene toefpeling bp hen te veroorloven, en gaf, plegtftatig, aan zijne
nieuwe troepen den naam van Asfakiri Mohammuditsch, of
Krijgsmagt van MOHAMED. In den avond werden openbare
uitroepers naar alle wijken der ftad en voorlieden gezonden,
om de herftelde rust aan te kondigen.
Het getal der omgebragte Janitfaren wordt verfchillend
begroot. Behalve die op de Etmeidan, in de barakken en
op de ftraten omkwamen, werden er velen in de huizen,
of waar men hen vond, gevangen genomen en heimelijk ge
il 2

worgd; en men meent, dat niet één van den talrijken hóóp,
die,zich bijeen vond, is-ontkomen. Men weet, dat alle
Officieren zijn gedood , behalve eenige aanvoerders van hoögen rang, die de partij des Sultans hadden gekozen. Verfcheidene dagen acntjereen waren karren en ander voertuig in.
beweging,' om de misvormde lijken weg te halen, en dezelve
in de haven en. den Bosforus te werpen. Hiér bleven z e ,
tot dat z e , bij de verrotting boven komende, weder op
de oppervlakte dreven, en in de zee van Marmora voortgeftuwd werden, van waar de fpringvloeden ze dikwijls in ftij
water voerden. De oppervlakte was met groote,;, rottende
klompen bedekt, door welke booten, en zelfs fchepe'n, zich
fomtijds gefluit zagen; en zoo vertoonde zich, bijkans in het
zelfde oord, werkelijk, w a t , naar de fchildering des Dichters,
de fchepen van XERXÉS bejegende, die door.de ligchamen
zijner eigene krijgslieden werden opgehouden —
(
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GÖTHE'S VROEGSTE LEEFTIJD

(1749—1765) GESCHETST DOOR

B. DOR I N G .

J O H A N N WOLFGANG GÖTHE werd op dén 28 Augustus
1740 te Frankfort aan den Mein geboren. Door onhandig
heid der vroedvrouw kwam hij voor dood ter wereld, en
niet dan na zeer vele vruchtelooze pogingen gelukte het,
het levensvonkje weder te doen opwakkeren. Dit voorval, dat
zijnen ouderen grooten angst kostte, gedijde zijnen mede
burgeren tot groot voordeel, naardien GÖTHE'S grootvader,
j . w. TE XT OR, daaruit aanleiding, nam, om te bewerken,
dat een vroedmeester aangefleld, en het onderwijs der vroed
vrouwen ingevoerd of vernieuwd werd. Deze grootvader
van moederszijde bekleedde den post van Regter, de hoogfte waardigheid in het rijksttedelijk beduur van Frankfort.
Hij was een deftig, in zijne zaken zeer ijverig man, die
weinig fprak, en van een zeer, koel geftel. Zijn ftudeervertrek zoo w e l , als alles, wat hem, omringde, was hoog ouderwetsch. In zijne boekerij bevonden zich, buiten regtsgeleerde werken, niet dan eenige reisbefchrijvingen.. Zijn gelief
koosde verblijf in ledige uren was een tuin achter zijn.huis,
en «ie teelt van vruchten en bloemen ging hem fchier even

na ter harte als zijne ambtsbezigheden. GÖTHE'S vader was
een lakoniek eraftig man, bijzonder leer- en weetgraag, eer
lijk van grondbeginfelen, maar angftig gehecht aan gebruiken
en gewoonten. Hij had zijne jeugd gefleten op het Coburgsck
Gymnafium, zich aldaar taalkennis, en wat verder tot eene
geleerde opvoeding betrekking heeft, verworven, daarna te
Leipzig zich op de regtsgeleerdheid toegelegd, en was einde
lijk te Gietfen gepromoveerd. Zijne Disfertatie: Electa de
aditione hereditatis, wordt nog altijd door regtskundigen met
lóf aangehaald. Om zijne vorming te voltooijen, deed hij
eene reis door Duitschland en Italië. Maar zijn plan, o m ,
na zijne terugkomst, een' ondergefchikten post in zijne geboorteftad waar te nemen, en wel zonder emofc'me «n, njits
men hem denzelven zonder ballotage opdroeg, floeg,tot zijn
groot verdriet, vlak. Offchoon zulks ftrijdig was met wet en
gebruik, 'vermeende hij deze önderfcheiding te verdienen,
van wege zijne bekwaamheid en goeden wil. Bij het afflaan
dus van dit zijn aanzoek verzeide hij het, immer ergens eenigen post aan te nemen. Om zulks voor het vervolg onmo
gelijk te maken, wist hij zich de hoedanigheid van Keizer
lijken Raad te bezorgen, welke den Regter en de oudfte Schepens der ftad , als een' bijzonderen eertitel, vergund werd. Hier
door ftond ook hij gelijk met de eerfte ftedelijke regerings
leden, en konde men hem geene ondergefchikte bediening
opdragen. Zijne tijdelijke omftandigheden veroorloofden hem,
als een privaat perfoon te leven, en zich, op eene genoegelijke en nuttige wijze, nu met tuinarbeid, dan met onderfcheidene ftudiën, of ook met het onderwijs zijner kinderen
bezig te houden, welke echter meest vroeg ftierven, zoodat
alleen onze GÖTHE en zijne zuster C O R N E L I A overbleven.
Bij dit onderrigt, alsmede bij andere gelegenheden, vertoonde
hij nu en dan eene gemelijke luim, waarbij hij zijne huis
houding als een' Staat befchouwde, wijl hem het ftadsbeftuur
ontgaan was, en viel alsdan niet zelden zijner opgeruimde,
bekwame en goedhartige vrouwe zoo w e l , als zijnen kinderen,
zeer lastig.
n

c

De ouders van GÖTHE bewoonden een oud huis, hetwelk
eigenlijk uit twee aaneengetrokkene woningen beftond. Een
trap, als van eenen toren, geleidde naar met elkander niet
verbondene vertrekken, en het ongelijke der verdiepingen
werd door trapjes verholpen. G Ö T H E en zijne jongere zus
ter waren het liefst in de groote benedenkamer, welke,
nevens de deur, van een groot houten traliewerk was voor-

114

GÖTHE'S-VROEGSTE LEEFTIJD.

zien', hetwelk onmiddellijk op de ftraat uitkwam. Vrolijke
fpeelkaraeraden vielen hem ten deel in d e , tegenover hem
wonende, drie gebroeders VON O C H S E N S T E I N , dié hem
dikwijls plaagden , en hem eens tot den moedwil verleidden,
om een groot aantal pannen en tegels van het latwerk op de
ftraat neder te flingeren ; terwijl h i j , met kinderlijke vreugd,
in de bandjes klapte, wanneer deze hem een aanmoedigend:
„ Nog meer!" toeriepen. De achterzijde van het huis (boven
welks ingang aan de ftraat eene Lyra met eene fter, een
profetisch zinnebeeld als 't ware, zich bevond , welke laatfté
GÖTHE nog in zijn wapen voert) had» vooral uit de boven»
fte verdieping, een zeer aangenaam uitzigt over eene groote
oppervlakte van naburige tuinen, die ' tot aan de ftadsmuren
aich uitbreidden; maar een vrij hooge tuinmuur fcheidde dea
knaap van' dit zoo nabijgelegen Paradijs. Op de tweede ver
dieping was een vertrek, doer GÖTHJE'S vader de tuinkamer
genoemd, dewijl men het gemis van eenen tuin aldaar door
eenige gevvasfen»aan bet veufter had pogen te vergoeden.
Daar w a s , toen , G Ö T H E opwies; zijn geliefkoosde, wel
niet fombere, maar toch het verlangen naar meer opwekken
de verblijf. Immers, over de genoemde tuinen en ftadsmuren
en grachten, aanfchouwde men de fchoone, vruchtbare vlak
t e , welke naar Höcht loopt. Hier leerde hij des zomers
gemeenlijk. zijne lesfen, floeg hel on weder gade, en verlus
tigde zich in de ondergaande zon. Desgelijks zag hij de
buren in hunne tuinen wandelen en hunne bloemen verzor
gen , kinderen fpelen, gezelfchappen zich vermaken, hoorde
het gedruisch van kegelfpelen, enz. enz. Zoo paarde zich
allerigskens het gevoel der eenzaamheid en des verlangens
aan den ernftigen en verwachtingvollen aanleg van het
knaapje. De fombere bouworde van het huis, vol hoeken
en kronkelingen, was mede zeer gefchikt, om in het kin
derlijk gemoed angst en vreeze te verwekken. G Ö T H S ' S
vader poogde deze indrukken daardoor te beftrijden, dat h i j ,
iwanneer de kinderen* bij nacht, uit beangstheid, hun een
zaam vertrek- verlieten, en het bijzijn der dienstboden zoch
ten, zich in een omgekeerd beddejak op hunnen wég plaatfte, en hen alzoo in hunne (kapkamer terugdreef; maar de
moeder van G Ö T H E , daarentegen, bezigde een oordeelkun
diger middel, daar zij hem en zijne zuster eene ruime be
looning in vruchten beloofde, wanneer zij hunne nachtelijke
vrees overwonnen.
(Het

vervolg

hierna.)

DE

AARDBEVING

TE

LIMA.

I n Maart 1828 vielen op de Antillen twee aardbevingen
voor, de eene op den 6"den, de andere op den 2Qften. Bei
de keeren voelde ^tnen alleen één' langzamen, aanhoudenden
ichok. In anderhalf jaar is dit ten minfte twaalfmaal ge.
beurd. De aardfchudding van den 2often, 's morgens ten 4
ure op Martinique waargenomen, ftond met de verfchrikke»
lijke aardbeving in verband, welke , op den 3often, 's mor
gens ten 7 ure, een gedeelte van Peru vernielde. De rigting.
wordt op Martinique en in Peru als van het oosten naar het
westen opgegeven , en zulks wordt daardoor bevestigd, dat
men de (thudding op de Antillen vroeger waarnam. Dus
verliep er dan een geheele dag, eer zich dezelve over de
Atlantifche z e e , het vasteland van Amerika, waar dit op
zijn breedst i s , en de keten der Anden verbreidde. Sinds 60
jaren onderging Peru geen ontzettender, meer verwoestende
aardbeving, dan deze. Wij (dus verhaalt een ooggetuige)
gevoelden aan boord, in de baai van Lima, fterke fchokken,
en wendden onwillekeurig onze blikken naar den kerktoren
in het fort Callao; eensklaps zagen wij denzelven verdwij
nen; ontzaggelijke ftofwolken kondigden ons groote verwoes
tingen te Lima aan, e n , toen wij ons aan wal begaven,
zagen wij inderdaad verfcheidene huizen ingeftort, en alle,
zonder uitzondering, hadden zoo zeer' geleden, dat de on
gelukkige bewoners dezelve onmiddellijk hadden moeten ver
laten. Zij liepen halfnaakt naar de pleinen, wierpen zich op
de kniën, en fmeekten om erbarming aan de deuren der
kerken, die boven hen ineenftortten. De muren hadden fcheuren, door welke men zich een' weg kon banen; de fpitfen
der ftaangeblevene torens waggelden, en dreigden met de
kerken neder te ftorten. Meer dan duizend menfchen zijn
er omgekomen, eene menigte gekwetst; Lima gelijkt naar
een' puinhoop. Men breekt geheele kerken, koepeldaken
en andere hooge gebouwen af, welke bij elke windvlaag
waggelen, en waarvan er dagelijks inftorten. Geen .wagen
rijdt, geene klok luidt e r , tot groot verdriet der inwoneren-;
het is Pafchen, maar nergens kerkfeest, nergens eene procesfie; men waagt het naauwelijks, zich te bewegen, zoo
groot is de angst, en de vrees voor eene tweede aardbeving.
Men kampeert op de pleinen en op het veld; op de reede

mag geen falvo gelost worden; dagelijks vallen,bijJozijnen-,
de huizen
zelve iri. In 'rTkort, Lima, die rijke, prach
tige, levendige hoofdflad, i s , in 52 fekonden, ( z o o l a n g
duurde de aardbeving) als 't ware, eene groote vlakte ge
worden, waar jammer en ellende heerfchen. In den nacht
van den poften ondervond men nog twee fchokken, maar
zoo zwak, dat, alleen de inwoners die gevoelden ; maar de
geestdrijverij, hier meer dan ergens elders heerfchende, bad
bijkans een Tchouwfpel aangeregt, ijsfelijker dan de aard
beving zelve. De dienaars van den Algoede kwamen op den
wreedaardjgen inval, aan de Joden, de Engelfchen en alle
niet katholijke vreemdelingen deze zoogenaamde Godsftraf toe
te fchrijVen; e n , had de fchrik niet de weinige veerkracht,
voor welke de inwoners vatbaar zijn, als verlamd, dan had
gewis een tweede Bartholomeusnacht deze ramp gekenmerkt;
maar fleebts één Engefcchman, zoo men meent, is thans het
flagtoffer dér fcbandelijkfte opruijing geworden. — Zoo even
was i k , aan boord, ooggetuige van eene windvlaag, die
over de ftad heentoog, en eene waarlijk majestueuze ftofwoik als tot den hemel opvoerde. — Geheel Opper-ZVr»
moet door de aardbeving geweldig geleden hebben; naar ik
verneem, zijn twee fteden, van 15 tot 30 mijlen van Lima
gelegen, geheel verwoest, en verfcheidene dorpen met be
woners en velden verzwolgen.
v a H

BIJZONDERHEDEN UIT EEN NIEUWUITGEKOMEN FRANSCH WERK,
HOLLAND ONDER LODEWIJK NAPOLEON BETREFFENDE.

(Mémoires fur la Cour de L O U I S

NAPOLÉON

et fur la

I Hollande. Bruxelles, 1828.) _

(Vervolg van bl. 72.)
Hollandfche vrouwen tellen onder hare bekoorlijkhe
den blaauwe oogen, die eeu'e teedere uitdrukking hebben,
fchoone haren, en bovenal eene fchitterende frischheid van
kleur; maar zij behouden 'de rozen op hare wangen niet
boven den ouderdom van dertig jaren. Fraai is hare geftalt e , maar de gang minder bevallig dan die der Franfche
Dames, fchoon verre boven dien der Engelfclie vrouwen.
Over het algemeen hebben zij flechte tanden ; en buiten

twijfel moet men zoo wel aan den invloed van het luchtgeftel, als aan het overdadig gebruik van koffij en thee, het
verlies van een fieraad toefchrijven, zonder hetwelk er geene
ware fchoonheid zijn kan. Het gedurig gebruik van ftoven
benadeelt hare beenen, en beneemt haar reeds vroeg eene
bevalligheid, die der Franfche vrouwen tot in gevorderde
jaren bijblijft. De Franfche modes, op wélke zij zeer gezet
zijn, komen zoo geregeld en naauwkeurig tot haar over,
alsof zij aan de poorten van Parijs woonden. Bij de fchitterende bijeenkomst in' Felix Mentis kon nien zich verbeelden , in het midden der beau monde op een der prachtigfte
avondgezelfchappen van Parijs te zijn.
De minnarijen gefchieden in Holland op eene zeer vrije
wijze. De meisjes van goeden huize gaan daar op bals zonder hare ouders, en wandelen alleen met hare minnaars,
zonder dat men er iets kwaads in vindt.
De vochtigheid van den dampkring maakt het veelvuldig
gebruik van fterken drank noodzakelijk. Een vreemdeling
befchuldige daarom het Hollandfche Volk niet. terftond van
dronkenfchap, dat men hier veel jenever drinkt. , Ook fchijnt
de invloed der lucht de gevaarlijke uitwerkfelen te verminderen , die elders op het zoo ruim gebruik van geestrijke
vochten zouden volgen.
Zoo veel landen, zoo veel gebruiken en zeden; maar een
Framchman, die de ruwheid en het onbetamelijk gedrag van
het gemeen bij de Hollandfche tooneelvertooningen niet gezien heeft, zal naauwelijks kunnen geloovèn, dat men in
den eerften fchouwbnrg der hoofdftad Hinkende fcharren, boterhammen , appelen, peren, noten enz. eet; dat men er punch,
koffij, thee, wijn enz. drinkt, en dus eene plaats, die aan
goeden fmaak, orde en welvoegelijkheid gewijd behoorde te
zijn, verandert in eene kroeg! — In Holland heeft men weinig voordeels getrokken van den voortgang der verlichting,
althans niet ten opzigte van het blijfpel en treurfpel; want
men is er naauwelijks uit den ftaat der barbaarschheid getreden. De Hollandfche taal moet wel zeer ongefchikt voor
het tooneel zijn ; want, zoodra er een ftuk wordt gegeven,
dat een weinig boven het gebied der zotheid verheven i s ,
moet bijna ieder Hollander, die de vertooning komt zien,
hetzelve gedrukt voor zich hebben, om al lezende de fpelers
te volgen en te kunnen begrijpen.
Niemand zal de «ontwijfelbare waarheid kunnen ontken-

Mn., die door alle waarnemingen Van reizigers en landhuishoudkundigen genoegzaam bewezen i s , dat namelijk in Protèstantfche gewesten het land veel beter bebouwd wordt, dan
in Roomschkatholijke Staten; vergelijk Ierland met Engeland,

Bolland met den Kerkelijken Staat.
Zoo men, als opmerker, de omftreken van Amfierdam bezoekt, ziet men overal, waar men zich wendt, inwoners
dier ftad, welke met hengelen zich vermaken; ftille, vreedzame bezigheid, die zoo veel overee»komst heeft met het
karakter dezer lieden. 5 » zonder twijfel moet Holland den
eerften hangelaaj aanfchouwd hebben I
Welügc vindt men nergens anders, dan te Anijlerdam, eene
gebeete gracht ingenomen door doodkistenmakers. Hunne geopende werkplaatfen öellen aan de voorbijgangers doodkisten
in foorten ten toon, die eene treurige'" aandoening veroorzaken en de ziel in eene fombere (temming brengen; en,
weft eene zonderlinge tëgenftelling, die deze herinneringen
des doods nog treffender maakt 1 joist ia de nabijheid van
den Franfclien fcbouwburg worden deze akelige voorwerpen
nitgeftald t Zelfs bet vermaak najagende, wordt men genoodzaakt, aan den dood te dénken i — De Hollanders, voor
het tneerendeel zoo eenvoudig, zoo zedig, zoo fpaarzaam
in menig opzigt, laten de doodkisten zeer kostbaar maken';
eene overdaad, Welke geenerlei HUC heeft. Dezelve worden
vervaardigd met eene* netheid en volkomenheid, welke men
gewoonlijk geeft aan huisraad, dat tot dagelijksch gebruik
moet dienen. Men maakt er een groot aantal van eikenhout,
en ook vele van mahonijhour. De wanden zijn verfierd
met handvatfels van gepolijst koper, en het binnenfte is altijd
bekleed met fijn linnen, met zwart lint' geboord. De plaats,
waar het hoofd moet liggen, is gevuld met eene foort van
hoofdpeluw; Iaatfte eh treffende oplettendheid van éen overlevenden vriend voor den vriend, die niet meer is. De
doodkisten voor het gemeen zjjn altijd z>vart geverwd.
De kooplieden van Amfierdam gelooven, dat hunne Beurs
een wonder — een gebouw i s , dat zijns gelijken niet heeft.
Ondertusfcben beeft dit fomber geboew meer het aanzien
van een mofinikenverblijf, dan van een' tempel, aan MER« Ü R I Ü S gewijd. De hoofdingang heeft niets groots of verhevens, dat beantwoordt aan den onmetelijken handel, welke
daar gedreven wordt. Het ijzeren hek, waarmede; de Beurs
wordt gefloten, is minder fraai, dan het hek van menig buia
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tengoed, dat niet bijzonder de opmerkzaamheid trekt. Doch
men ziet eene zeer groote menigte deze Beurs bezoeken;
alle volken fchijnen er afgevaardigden te hebben: de verfcheidenheid der kleedingen bewijst de algemeenheid der betrekkingen van deze , in den ruimden zin des woords, geheel
en al handeldrijvende ftad. Amfterdammen! gaat de nieuw,
gebouwde Beurs te Parijs zien, een der fchoonfte werken
van deze foort, en vergelijkt dan hiermede uwe Beurs. Bekennen moet men echter, dat op deze Beurs, in alle vakken,
veel meer omgaat, dan op de Beurs te Parijs. Doch de
meeste zaken worden te Parijs gedaan op de 'kantoren, door
tusfchenkomst van Makelaars enz. De eigenlijke Beurs" dient
daar, om zoo te fpreken, alleen tot verzamelplaats, om wat
te praten; want zonder de wet op den verkoop van effekten
zou de Beurs weinig of niet bezocht worden.
Zekere Madame DE N I C O L A Ï , eigenares van een dier
huizen te Amflerdam, aan Venus impudica gewijd, bad d e
ftoutheid, om tot in het paleis des Keizers door te dringen,
ten einde er gevaarlijke vermaken aan te bieden aan de
Franfchen, welke zij daartoe genegen oordeelde. De Hertog
VAN FRIOUL werd onderrigt van de gangen van N I C O L A Ï ,
gaf aan de fchildwacht ftrenge bevelen te haren opzigte,
en joeg den lakkei w e g , die deze vrouw in het verblijf van
H. M. had binnengeleid. — Met een' grooten naa"m omhuld,
trachten deze onbefchaamde vrouwsperfonen de nieuwsgierigheid te prikkelen; gelijk eene derzelven, in 1 8 0 Ó , in den
Haag deed, tijdens de komst van Koning L O Q E W Ü K , zich
Prinfes van Oranje noemende.
Met die korte, krachtige manier van fpreken, welke dikwijls aan het ruwe grensde en zoo vele lieden van hun ftuk
bragt, zeide N A P O L E O N tot zekeren Fries: „ Wie zijt gij ?
En deze antwoordde: „ Mijn vader was koopman; ik doe
„ niets, want de handel is dood."
De Hollanders behoorden minder tegenzin tegen vereeniging met de Franfchen te toonen, zoo zij de vroegfte
tijden raadpleegden. De Gefchiedenis immers leert o n s , dat,
in de derde eeuw, de Franke» zich vestigden in het toen
aan hen onderworpen land der Batavieren. De naam van
Batavieren beftond niet meer; maar de verandering van naam
bragt geene verandering in zeden en gebruiken te weeg.
Een Hollandsch Gefchtedfchrijver verzekert zelfs, dat de
eerfte Koningen van Frankrijk, van PHARAMOND tot aan
a

M E R O V E U S , den zetel van hun rijk geplaatst hadden in
Holland, . Het kasteel van Warmond, bij Leiden, ontleent
zijnen naam van Koning P H A R A M O N D , en eveneens dat
van Mem-ede, bij Dordrecht, van Koning M E R O V E U S . ( ! )
(Hei vervolg en Jlot hierna.)

PROEVE EENER VERTALING UIT DE CECILIA VAN ERNST
SCHULZE, DOOR W. H, WARNS IN C K , BZ.

(Briefswijze medegedeeld.)
Waarde Vriend!
H o e geheel ftem ik in met hetgeen gij mij, als uw gevoelen, omtrent het Reistogtjê naar Hamburg in den zomer var.
1826, door den Groninger Hoogleeraar, M . B. H. L U L O F S ,
nitgegeven, hebt medegedeeld, en ik fctirijf het u gaarne
na: „ Ook mag ieder, die er de minfte roeping toe voelt,
„ zijn best wel mede helpen doen, om toch een weinig
meer afwisfeling in onze Litteratuur te brengen, en niet
„ eeuwigdurend denzelfden toon aan te daan. Hij doe dit
„ zelfs au risque van, op een nieuw ingellagen pad, tus„ fchenbeiden eens van den regten, weg te dwalen." ïk
weet wel, dat niet allen de zaak uit dit oogpunt befchouwen,.en elk gefchrijf in rijm en onrijm, dat niet hoog-ftatig,
afgemeten, regt verftandig en ernftig is, zullen' afkeuren;
maar behoort men niet elke fchrijfwijze te beoordeelen naar
het bijzonder doel, hetwelk zich een Autheur heeft voorgefteld? En daar de Heer L U L O F S blijkbaar mede ten oogmerk had, eene bijdrage te leveren tot bevordering van een'
onderhoudenden briefftijl, en het doen waarderen van in- en
uitheemfche letterkunde; waarom zou men dan — aangezien
eene zoodanige poging in ziehzelve reeds lofwaardig is —
den Groninger Profesfor niet gaarne op zijn reistogtjê willen
vergezellen ? Men onderfcheide flechts ernst van fcherts,
welke laatfte flechts aan zekere foort van lieden, wier namen ik liefst niet noemen wil, kan mishagen.
Maar, Vriend! — want ik wil mijne hoogwijze beoordeeling afbreken — welk eene taak vprdert gij van mij ! Gij
wilt van mij de vertaling der vijf coupletten uit de Cecilia
r

n
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van S C H Ü L Z E , door den Heer L U L O F S , in het Ifte Deel,
bi. 351 — 355, in het oorfpronkelijke medegedeeld, en door
eene proza-vertaling, aan den voet der genoemde bladzijden*
vergezeld. Hebt gij dan dé bijgevoegde regels des Profesfors niet gelezen? Luister! dus fchrijft hij: j , Zie daar eene
„ proza-vertaling voor den met de taal des oorfpronkelijken
„ min bekenden lezer! Die de aangehaalde coupletten in
^ dezelfde maat, en zonder dat of de zin of de poëzij er
„ te veel bij zoek raakt, in het Nederlandsch vertaalt, zal
„ allen lof verdienen."
T)at lof verdienen nu geheel daargelaten, zoo moet ik be'»
kennen, dat het — en te regt — gevorderde niet zoo g e
makkelijk te volbrengen is. Z i e , Vriend ! dat losfe, ongezochte en natuurlijke van den ftijl, in de oorfpronkelijke
verzen, kan maar niet overal, door onze Nederlandfche taal,
geëvenaard worden; en wat het juistgekozêne en levendig
fchilderende van fommige uitdrukkingen- betreft, desaangaande
kan de Vertaler niet altoos even goed rekenfchap geven als
de oorfpronkelijke Dichter; eindelijk geven de drieklanken,
zoo wel der (taande als loopende regels, in ieder couplet
voorhanden, den vertolker handen vol werks.
r

Gij weet echter, dat ik gaarne doe , wat ik kan, inzonderheid wanneer, ik daarmede een goed vriend kan verpligfén;
en vanhier dan ook het befluit, om mijne krachten aan de
vertaling van dit brokftuk te beproeven. Dat ik daarbij de
proza-vertolking van L U L O F S heb geraadpleegd, zal wel
geene vermelding behoeven; even min als ik zal noodig hebben op te merken, dat maat en rijm mij niet zelden noodzaakten , zonder eenig geleide, mijnen eigen' weg te gaan:
hoe dikwerf ik daarbij geftruikeld b e n , zult gij het best
kunnen ontwaren bij de vergelijking van het oorfpronkelijke
met mijne overbrenging, welke ik hier volgen laat:
De held (lapt van zijn ros; door klip en doornig groen
Steeg hij ter grafpoorte o p , langs nooit betreden wegen;
Hij (lak, met luid gefchal, de fchelle krijgsklaroen,
En bonzend viel de (lag van d'ijzren oorlogsdegen;
De den des bergtops trilde, e n , tusfehen 't bevend groen
Der heiden, vloot de bron hare oevers angftig tegen;
Zelfs fidderde de nacht, die om den heuvel (liep,
Toen s K I o L D , vol moed in't hart,zijn ftem verheffend, riep:

„ O p , wachter t op, ten ftrijd! verbreek uw doodenkluister!
„ Rijs, fchrikbeeld j uit uw rust! Geen doodkist boeije u meer!
„ Sier u.'t vermolmde lijf nog eens met wapenluiscer!
„ Grijp wèêr de ftrijdknods op 1 herneem uw fchild en fpeer!
O p , wachter! op, ten ftrijd! yerfaatdit oord, zoo duister!
„ Kom, SKI OLD verbeidt», kom! o klnisbewoner, keer!
„ Hoor 1 s K i o LD vein Roskili roept. — Het grafzwaard, aan u w
„ Zij hem ten zegebuit! — O p , wachter! op, ten ftrijde!" (zijde,
B

Een kil gefuis doortrilde ftruik en blaên,
Toen s K i o L D den geest bezwoer. Het ritfelde in de twijgen;
Èen fomber wolkenfloers omhulde 't beeld der maan,
En angftig fcheen het dal te laistren en —r te zwijgen,
Terwijl gepakte wolken ftijgen,
Als torens, hoog gebouwd, die om den rotswand ftaan;
Zij rekten 't dreigend hoofd, gelijk ontzetbre fchimmen,
Die, met bunn' reuzenblik, het oord des ftrijds begrimmen.
Reeds fcheurt dè ftorm het zwerk vaneen;
Reeds fchiet de blikiem, néér in 's afgronds donkre kuilen;
Langs afgelegen paên' hoort men Kec bang geween
Der wolven in de rots, die 't aaklig graflied huilen;
E n , krasfend, vliegeri rave en giergebroed en uilen,
Luid fladdrende, om het graf des woesten krijgers heen.
Hier, waar, nog korts geleên, het léven fcheen te flapen,
Voert blikfem, donker, ftorm het alverdelgend wapen.
(

En nu rijst uit de Hunnegroev'
Een ritflend rammlen op; een ijzingwekkend ftenen,
Dof, als de wapenklank van ijzer oud en ftroef,
Een onverftaanbaar lied fuist om den Ridder henen,
Als zocht de ftramtne tong aan toonen, bang en droef,
Aan 't oude krijgsgezang, met moeite, kracht te leenen.
Reeds knarst de grendel. Zie! daar opent zich de poort,
En dreigend treedt hét fpook van uit de graf kluis voort.
„Dat 's tamelijk wél vertaald; maar...'' Ik bjd u , mijn
Vriend! fpaar um maren , daar ik de mijnen reeds in gereedi
beid heb. Ik wil er u eenigen van mededeelen; want met
die allen op te fommen, zou ik te wijdloopig worden. Gij
zult er mx. befpeuren, dat ik met de — dikwerf onvermijdelijke — gebreken van mijnen eigen* arbeid tamelijk bekend
ben. Niets — ik betuig dit in alle opregtheid — zal mij

aangenamer zijn, dan dat g i j , of een ander, lust mogt gevoelen , mijnen arbeid te verbeteren, door bet oorfpronkelijke
(altoos in dezelfde maat en rijmklanken, dit verftaat zich}
nader te komen.
„ Und wand durch Stein und Dom zur Pforte fich empor,"
heeft niet gewonnen bij de vertolking: „ Door klip en door»
nig groen fteeg hij ter grafpoorte o p / ' Ook is het: „ En
bonzend viel de flag van d'ijzren oorlogsdegen," zwakker,
dan: „ Und fehlug an's hohe Grab mil duntpfen Sehvertesfchldgen." Insgelijks is het: „die Naeht erfchrack" nog iets anders, dan h e t : „ de nacht ridderde."
In het tweede couplet zijn de woorden: „ zerbrich des
Sarges Klammer /" in eerffe berijmde vertolking, niet te behouden. Diezelfde geldt omtrent „den fchwèren Hammer"
en „ eh'rner Wafenlast
waarvoor ik „ ftrrjdknods" en ^on»
des lieven rijms wille) „wapenluister" heb gekozen.
Wilde ik, van woord tot woord, op deze wijze voortgaan ,
dan wierp ik welligt mijne gebrekkige navolging in mijn vrolijk brandend haardvuur; en daarom zal i k , om mijzelven
niet verder te ontmoedigen, de kleinigheden maar onaangeroerd laten. De heerlijke regel, in het derde couplet: „und
bang fchien Wald und Thai zu horchen und zu lauern," zou,
naar mijn gevoel, zelfs bij eene letterlijke vertaling lijden^
immers drukt ons loeren iets anders uit, dan het Hoogduitfche:
lauem, in het verband, waarin dit woord hier voorkomt.
Wij denken daarbij altoos aan eenig listig bedrijf; terwijl
het Hoogduitfche woord hier ter plaatfe (vergeef mij de uitdrukking) een angftig -fpookachtig gewaad aantrekt. Wij
denken hier .niet aan den jager, die het wild beloert, ten
einde hetzelve te bemagtigen i maar aan het angftig rond-,
om- en her- en derwaarts kijken en gluren van een kind;
hetwelk voor de verfchijning van eenige fchrikgedaante bevreesd is.
Ik voeg hier niets meer bij; eensdeels, omdat gij, mijn
Vriend! uit het weinige, dat ik opmerkte , genoegzaam kunt
opmaken, dat ik over mijnen volbragten arbeid niet bijzonder gunftig denke; anderdeels, omdat ik ook u vrijheid wilde geven, met uwe maren, evenwels en echtert voor 't licht
te treden. Denk evenwel aan de bekende fpreuk:
La critique est aifêe, mais Part est dijficik. .
en bovenal, lever mij eene betere, meer getrouwe vertaling, fil voiis plait!

Maar wellfgt zegt gij: „ Wat is dat eene akelige, fchrikj , wekkende poëzij!" Ja, lieve Vriend! wat zal ik zeggen?
Begeert men, in dg Poëzij, alles tot-het gewone en alle.
daagfche betrekkelijk te maken, met uitfluiting van het vrije
fpél der verbeelding en den echt romantifchen geest, dan zal
men iri den arbeid van een' SCHULZE weinig behagen .vinden. Verkiest men echter de kunst binnen zulke naauwe
grenzen te beperken, waar dan 'gebleven met de meestberoemde Dichters van alle tijden? Gaarne geef ik u^ en e l k ,
wie e r lust toe gevoelen moge, de vrijheid, op het plan,
den aanleg en de algemeene uitvoering der ^beste ftukkén
iiwe hoogwijze, hoogverlichte en hóógÉesthetifche aanmerkingen te maken; de fchoonheden van détail zullen echter
dobr niemand, die eenigeri"-kunstfmaak bezit, over het hoofd
kunnen gezien w d e n ; en voor het genot dier fchoonheden
laat ik u-, mijn Vriend! en wie er lust toe'gevoelen mag,
den . roem uwer fnedige aanmerkingen, met den aankleve
van dien.
or

Ik voor mij houde het medegedeelde bfökftuk uit de Cecilia
Van SCHULZE voor een juweeltje, zonder iemand te dwingen, hetzelve, nevens mij, ook daarvoor te houden. Maar
men moet dan, in ftede van mijne gebrekkige vertaling, het
oorfpronkelijke lezen, ontleend uit de Herva rar faga. Het
geheel is -zeer fchilderachtig, etl de voorftelling zoo" treffend
als dout; ik kan mij het genoegen niet ontzeggen, dit heerlijk tafereel, in eenige bijzonderheden, wat nader te om-.
fchrijven.
S K I O L D van Roskild is aan den voet des grafheuvels
genaderd, met het vast befluit, om het noodlottige, in de
oud - Noordfche fabelkunde en liederen beruchte, tooverzwaard Tyfing te vermeesteren. Nu Hijgt de held van zijn
paard , en, even vast beraden als onverfchrokken, dringt hij,
in het holde van den nacht, tusfehen klippen, met dórenftruiken begroeid, langs hooit betreden paden, naar de hooggelegene grafplaats. Verre, zeer verre is van den koenen
held het denkbeeld verwijderd, om het begeerde zwaard door
listig overlegden grafroof meester te worden; immers zou
zulk een laag bedrijf den Ridder önteererf '„en, zijne krijgsdeugd èn dapperheid bevlekken."" Hij wil een edel kampvechter, maar geenszins een fluipende roover zijn — en zijn befluit is genomen., Het bewuste zwaard, bij het lijk van deszelfs voormaligen bezitter in den grond gelegd, wil hij aan
1
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dezen op eene echt ridderlijke wijze olltweldigen, en hij
geeft alzoo, op zijne wijze en naar de denkbeelden van zijnen
leeftijd, aan den bewoner der groeve kennis van zijne aan~
komst te dezer plaatfe, en tevens van zijne bijzondere be.
doeling. Hij f1:eekt, met luid gefchal , de geweldige krijgsklaroen, en zijne doffe zwaardllagen bon zen tegen de. hooge
grafpoort. Onder deze verrigting blijft hij geheel onverfchrikt
en zonder vreezen; maar de hem omringende fchepping,
door het genie des Dichters hier ais bezield en werkzaam
voorgef1:eld, neemt deel in de gevaarvolle onderneming des
ko-enen helds: want de den aan de afhelling des heuvels,
de golven der rotsbron, en het heidekruid in het woeste dal,
beginnen zich, aIs,van angst, te. reppen en te roeren; ja,
nacht, die rondom den heuveJ lluimert,. ontwaakt met
bangen fchrik, toen de dappere SKI 0 L D den grafbewoner
bezwoer. zich ten f1:rijde gereed te maken, de harren zijner
doodkist te verbreken, uit zijne vadzige rust te herrijzen ,
nog eenmaal fchild, fpeer en f1:rijdmoker te grijpen, het vermo!mde lijf met de zware wapendragt te bekleeden, en het
donkere flaapvertrek te verlaten; dit alles belluitende met de
ijzingwekkende uitdaging: "S K 10 L D verbeidt u. Te voorfchijn, gij fombere kluisbewoner 1 SKI 0 L D 'Yan Roskild daagt
u uit, en eischt van u, als zegeroof, het zwaard des heu.
ve!s 1 Op, 0 wachter 1 op, ten f1:rijdef'
Deze taal van onzen held. hoezeer gefchikt om fchrik en
ont&etting .te weeg te brengen , was van geene uitwerking op den
nooit verwonnen firijder, den bewoner der Hunnegroeve; maar de
Dichter maakt hier weder de geheele fchepping dienstbaar
aan zijne bedoeling, het verwekken van angst en olltzetting;
en hoe natuurlijk en eenvoudig bereikt hij dit zijn oogmerk 1
De maan gaat fchuilachter een droevig wolkenfloers; de
wolken, door den nakenden norm voorgefl:uwd, Hapelen
zich, als corens, opeen, en omringell de f1:eile rotswanden;
zij worden al hooger en hooger, en rekken hare reusachtige
kruinen. gelijk fpookgefl:alten, en alsof zij den aalll1aandcn
f1:rijd wilden llllnfchouwcn.
Maar -er ontbreekt nog vee! ,hetwelk her oDtzettende de,;
,geheels zou kunnen verhoogen; en zie 1 reeds breekt de fl:orm
door wolken en neveldamp; de blikfem fchiet. firalende,
door den donkeren llacht; op vergelegcne bergpaden, en in
woeste rotsfpelonken, begint de fosfe wolf zijn lijkgehuil aan
te heffen , en rondom het hoofd des Ridders, en om de H\lll.
M&NGELW. 1829. NO. 3.
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negroeve, fladderen raven, gieren en uilen, met luid vlerkgeklapper 'en een fchor gektijscl1; ja, daar, waar, v66r wei.
Bige oogenblikken, de fiiIte des grafs g~bied voerde en het
l-evell' den laatfien polsflag· had voelenkloppen, heerschten
thans bIikfem, dander, verwoesting, fiorm en gedruisch.
Dit aIles was echter geenszins aIleen het gevolg vanden
fehrik, die geheeI de Natuur deed beven; maar ook tevens
een .ijiingwekkend voorfpook van voIgende ontzetten~e vel'fchijnfelen. Nu toch drong uit de I-iunnegtoeve, eerst, een
dof gerammel en geritfel. gepaard 'met' een ijzingbarendge;;,
Reeu;en hierila galmde .het Cof en dompig nit dezelve,
gelijk aan hetklinken van verroest wapemuig. Een gefiadig
il1 de keel hakend lied werd. met onverUaanbaar gemommei,
aingeheven, juist alsof de lang gefloten mond, met moeite,
zich weder aan het aloude ftrijdgezang poogde" te gewennen.
ban, nu ook was het bange uur der bellisfing daar!" Reeds
knarlte de grendel ,'reeds [prong de grardenr open, en rijzig
en dreigend treedt het grim mig fpookfel uit de grafkluis te
voorfchijn, in den donkeren naeht!
Gij ziet het, mijn Vriend! in de geheelc teekening fehijut
onze Dichter, als 't ware, zijnen held . uit het oog te verHezen; maar hij doet het op eene wijze, die ons SKI 0 LD
vim Roskild, in al zijne heldengrootheid, d.oet aanfchouwen,
zonder dat hij de beeldtenis van den dapperen firi.id~r, in nitV'oerige trekken, teekent : wij leeren hem kennen nit de 0111fiandigheden, waaronder hij hier geplaatst wordt, en hij 'Yerfehijnt ons, als zoodanig, in den hoogen glans van ware
beldengrootheid, zoo als het tijdperk, waarin hij leefde, onll
rlezelvekennen doer.
Maar ik heb n reeds te lang met mijngefebrijf bezig ge..
honden. Bevalt u mijne proeve van vertolking, dal'1 beproef
ik welligt, ter gelegener tijd, eens mijne zwakke kraehten
aan de vertaling der geheele Epi[ode van het TyrfinlJszwaard ~
\vaaruit de aangehaalde eoupletten ontleend zijl1. Voor het
tegenwoordige, vaarweI! enl'.
>

T. T.

w.

12 Januarij, 1329.
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Op den 7 Junij 1828 had te Parijs, in de kerk Notre
De Aansbisfchop be.

Dame, groote Pdesterwijding plaats.

F;U~;CIl!

KLOO.n:r.s.

fiuurde de plcgtigheid. Tweehonderd _driecndertig mannen mannen? neen; mmmm waren 't waarlijk niet t - zwoeren,
voor al[ijd, de ijdelheden der wereld, de aanlokkelijkheden
"der vrouwen, de vreugden des levens af. - 't Is een karak"teristieke trek voor de GcCchiedenis der BeCchaving, Iltct
welk eene drift heden ten dage eene men igte mannen en
:vrouwen, tot dusverre van hunnen handenarbeiJ levende , zi~h
"In de klooster - eenzaamheid gaan opOuitcn, en zich toewijden aan de 111iheid, te midden van cen land, waar zoo vcle
flreken nog onbebouwd zijn, en Oechts op ontgiltSling en be.volking wachten. Deze plotfelinge beweging, zonder eenig
redelijk doel, onder eene zekere klJslc van bijzondcre perfun en, is blijkbaar bewarkt door lieden, die eveflZecr d~
belangen van dcn Godsdicnst als die des vaderlands miskennen. Wat bet laatst~noemde betref[: de gcldlommen. in
Frankrijk bekecrd om kloostcrs en andere plaatfen van opfluiting
te fiichten, zouden voorzekcr bercr bcllced wordcn mct het
opdroogcn van mocrasfen et'l het ontglnnen van heldegronden;
en de GodsdieDst, w~l verllaan, he~ft gecn welbe!Jagen in
die kweekerijen van doenieten. De Kardinaal D A V I A zeide
reeds: • In de kloosterordes bevioden zich ~cn derde IIeili" geo, c~n derde gekken, en ern derde misnocgd~n." En
n ENltDICTOS 0& XIV, op het gczitit der Franciikanerf,
hun verblijf boudende III bet Kapito.ol: " Men beleedlgt de
"fchimmen der oude Romcinen, door aldaar de nlOnnikell
" van iT. ~RANOISCOI te herbcrgen: men moest er de
"borstbeelden van Wijsgeeren en Keizers plaatCen , om de" zelve te vcrzoenen." Hem waren de armen lie\'cr dao de
monniken. In zijne aogen was de I'ralcnde weelde der Kerkelijken een roof, aan de armoede gepleegd. De Prelaac,
bclasr met zijoe geheime weldaden, zcide hem op zekeren
tijd. dat zijne beurs altijd ledig was, omdat de PallS beflendig milddadigheden beval, wauaa:! hU niet lang(!r in llaat
was te \'oldocn. " Still" hernam deze glimlagchende: " Zoo
"de armen dit boorden. zouden zij ons onze equipages,
" onze meubelen, onze paleizen vragen. als een gocd, hun
" toebehoorende; en wat zouden wij hun kunnen antwoorden i"
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groote plan, de Turkm flil Europa It: ,'er.
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drijven, . w e r d ' , géujk b e k e n d J s ^ v o o r n a m é j i j k . . d p w . d e 4 5 Ï W ;

ftken, v o o r ^ & g r o o t e n
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tegengewerkt; Dit w i s t d e Keizerin z e e r w e l e n o n d e r h i e l d
den Graaf S E G U R , d i e h a a r o p d e m e r k w a a r d i g e reis-naar
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IM. C L E R V E S STMNES-, v a n Ohiif,
Kapitein des Noord - Amerikaanfchen Vrijplaats,

DE P R O E F .

D e Vizier van eenen Schah Van perzië weigerde een bevel
van dezen té volbrengen, wjh'l bet hem onregtvaardig dacht.

DE

PROEF.

tap

De Schah, deswege geweldig vertoornd, gaf hem op {taanden voet zijn.affchèid, en benoemde eenen anderen in zijne
plaats. Nadat de eerfte opwelling van gramfchap bedaard was,
liet de Schah den in ongenade gevallenen voor zich komen.
„Gij verdiendet, wel is waar," dus fprak hij tot hem, „voor
uwe wederfpannigheid eene zwaardere ftraf; maar ik wil het
echter daarbij laten berusten, dat gij uwen-post voortaan
niet meer te roer zult ftaan, en , uit aanmerking uwer veeljarige dienden, fchènk ik u alles, wat ge, tijdens uw-Viziepfchap, van mij hebt ontvangen." — „ Magtige Heerfcher!"
antwoordde de Vizier, „ ik heb de fchatten niet van noode-,
waarmede mij uwe goedheid overladen heeft. Ik imeek zelfs,
dat het mij moge vergund zijn, dezelve weder aan uwe voeten neder te leggen. Bijaldien ge mij echter nog met ééne
gunst wilt verwaardigen, zoo bid ik u , mij daarvoor een
woest en verlaten dorp in uw groot rijk te fchenken, opdat
ik dit door mijne vlijt, ijver en zorgen, met behulp der mijnen , weder opbouwe, en den verwaarloosden bodem weder
vruchtbaar make." — De Schah gaf onmiddellijk bevel, zulk
een dorp op te zoeken, en het op den afgezetten Vizier in
eigendom over te dragen. Na veel en lang zoeken berigtte
men den Schah, dat men dusdanig woest en verlaten dorp
nergens had kunnen opfporen. Andermaal werd nu de Vizier
voor den Sckah geroepen, en deze zeide tot hem: „ Het doet
mij leed dat ik aan uw verlangen niet kan voldoen. Een
dorp, gelijk gij van mij begeerdet, wordt in mijn rijk niet
gevonden." — „ Dat wist ik!" hernam de Vizier: „ Immers,
gedurende al dgtt tijd, dat ge mij den post van Vizier hebt
toevertrouwd, heb ik noch ijver noch moeite gefpaard, om
alomme welvaart en kuituur te verbreiden. Mijn verzoek
gefchiedde alleen, om U van den toedand uws rijks bij mijne
verwijdering te vergewisfen, opdat ge mijnen opvolger mogt
infcherpen, te eorgen, dat hij eens, bij het aftreden van
zijnen gewigtigen post, u deswege even goede fekenfchap
geven kunne."
#

WREEDS STRAF EENER SCHULDIGE ECHTGENOOTE.

Eene ware Anekdote.
E e n man betrapte zijne vrouw op overfpel. Tot dusverre
hadden zij te zamep gelukkig en eensgezind geleefd. Op eens

t3&

WREBDË STRAF EENER SCSUUHGE ECHTGËNOOTE.

verkeerde z§ae< liefde in den oftïerzoienbaaiften. haat Maar:
hij bsdwongziebzelven, en fprak^ met fokijnbaret'.koelbloedigheid , tot den T o o v e r zijner eer? ^ Vte n rvorder Ik geene
„ andere eervergoeding, dan den- penning^ dien gij gewoon
„ zijt aan een meisje van pléizierte'geven.
De eerlodze
minnaar trok zijne beurs, wierp eeo ftnk gelds op tafel, en
vertrok. De echtgenoot zeide geen onkel woord tot zijne
vrouw* maar nam bet geld p p , en> van 'dien dag af, zonder
zich het geringftcverwijt te veroorloven* légde hij hetzelve,
bij het middagmaal, telkens tusfchen het bord zijner echtgénoote en het zijne* Mét haat in gezelichappen vérfchijnende,
hield hij het altijd in de hand, en liet het, op eene kwaadaardige wijze, blinken. ~ De fchuldige; maar geenszins ondeugende-- vrouw was niet beftand tegen.deze domme, maar
yerfrhrikkeujke wraakoefening 5 hare gezondheid nam van- dag
tot dag af, en,; tien maanden na haar vergrijp', ftierf zij^Vaö
hartzeer.
•„
:
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JT^en nog levend £id van de Club der Franfche Jakob ijnen
begon zijne red» sjdug:
De < Vrijheid heeft geen ander
„ bed dan lijken, en. voedt zich met menfchenbloed."
w

VRIENDSCHAP.

In 't woest rumoer der vreugd,,
Nu ge u. aan volle glazen
. Bijdisch en dans verheugt; t
Ziet ge a l , die u omringen,
Voor uwe vrienden aan? —
Och! ga; maar voort met zingen,
Gelukkig, in uw' waan.
Maar einden zang en fpelen,
En zwijgt het feestgedruisch ,
Dan nemen er zoo velen
De vxiendfchap faeê naar huis.
Wie vroeger haar betrouwde,
Miskent thans Rome niet,
Dat haar geen tempel bouwde,
Noch wierook branden liet.

Maar zoekt gij haar, mij» vrinden!
Doe 't niet bij disch en dans:
Gij zult geen heüftar vinden
Bij toorts- en fakkelglans.
Gij kunt haar hooren fpreken,
Aan hulp en troost zoo rijk,
Waar ftille tranen leken,
Maar niet bij feestmuzijk.
-

In 't huis van hen, die treuren
Om fcheiding of gemis,
Daar komt ze om op te beuren;
Dair toont ze, wie zij is.
Waar nijd en laster deren,
Met onverdienden fmaad,
Daar durft zij hen trotseren *
En tart en hoon en haat.
En aan het bed des kranken,
Dat ze onbevreesd genaakt,
Slaakt zij geene ijdle klanken,
Maar helpt en heelt en waakt.
Is *t doodsuur ook geflagen,
Dan weent zij neg aan 't graf,
En troost er vriend en magen,
En droogt hun tranen af.
Maar, fchaars is zij te vinden
Bij weelde en overvloed j .
Men kent eerst regt zijn vrinden
In eigen tegenfpoed.
Gij zoudt den troost benijden,
Dien zij den droeven biedt";
Maar kent gij leed noch lijden,
Gij kent de vriendfchap niet.
Of haar dan bij den heiden
Altaar noch drievoet ftond,
De Christen ziet ze beiden
Aan 's veegen vrienden fpond'.
Hét offer: hulp verleenen,
Streelt haar altijd, alom:
Elk huis, waarin er weenen,
Is haar een heiligdom.
O C t . 1828,
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Dendood.' - Zijzelv? had dien 'begeerd,
\
En eerd, Brama',wet,
En fteeg, van rehrik .reeds half verteerd,
Op 't aaklfg weeuwenbed.
Zijzeh'~
ED.

b,ad dien begeerd.:, 0 ia! .
Ma1lf toeb, met meei'der lust,
Hev'eA 1 dan de~ doodeq gA,.
Een' levenderi gekust.

Zij was ZPQ jong. zoo fcboolt 2 ~oo goed,
Van aUe hulpberoofd;
En menighad.. zelfs met zijn bIoed"
De houtmijt-graag
~'edoofd •
,
.,
., /

Maar. Jcoo<>n'eJk .gruwde vanbaar. lot,
.'
En elk' hetharte kromp ~. ,.'
Toch vijlcle. de' eetbled vQor 't gebod
Bet medelljden 1l00up.'
,..
.

-

Reeds' .zwaait \zij ze In de fcbopne hand De coons. baar toevertrouwd;
Gereed om'%elv' .ia zeIv" den brand
Tefteken in het hout.
Daar drlngt op ~ens een ganfclie fchaar
Van EUfopeers door,
.
En b~ant, met dreigend krijgsgebaar,
Gewapend zich. een .fpoor; .

DE INDIMNSCR! WEDf1W.

En eischt, in naam der ~n$¢~lijkheid,
Defthorfing van de dnd, .
En dat meil eerst een zaak bepleit,
Waltrme~ ziJ val~ of' fiaat.
De priescerfchap. met wrevlen k9P t. •.
Verbluftdoor ,",vermagt,
~ehon wrokkend nu "t voltrekken OF
Van 't offer ~ dat. men wacht.
~en drietal Jrtannenaan,
Vol ijver. vuur en moed;'
Ben Pransch en Eng.elsch,Ionderdaan,
E.n eett van HoUandsch bloed.·

Tban-$ ueedt

De Brh. meBschUevend boven 1Jl8at.
(In IndH! vooral t)
ijecoogcde onmenschlijkheid der daad •
In offers zonder tal;
ij,oept TJijbeid in, opheerfchers. tooo i.

Roemc hoag der Britten wet;
Ell vordere, dae men aan dien hoon
Del menschheid palen zet.
De priesterfcbaar, door't· volk :gefehraagd ,
Verheft nn Bl'IlJIa's leer,'
En grondt zich ophetgeen zf;i vraag't"
Err hoort den Brit niet meer..
.

De i"ransehman nadert; en;'getrouw
Aao zijn galaac 'bel1:aiiii,
Vangt bij bet pleit 'voor ,de arme vrouw
Geheel verfcbiilendaan.
.
Hij fpreekt tot lof van Fraokenland
En der wellevendheid,
Die jonge, weetlwe~ nooit .verbrantlt i
Maar croost en koost
vieic;

en

t!3

Etl. vol van ingebeclden waan,
Zijn' Iandaard zoo gemeen.
Dat hem geen vrouw kon wederftaan,
Sprak hij haar Oechts aileen,
Vraagt bij een nlondgefprek, en zweert
:Bij Goden zonder tal,
Dat, zoo hij't weeuwtje niet aekeert,
Hij met haar fterven zal.

Dat werkte, op yolk en overheid,
Als oUe in de vlam;
En weinig fcheelde 't, dat het pleit
Een bloedig einde nalll.
Toen kwam de Nederlander uit;
En 'Il geen de fiugge Brit
En Lo:;feFranschman had verbruid,
Dat bragt ~ij weer, in 't lid.
Rerst fprak hij van de levenszucht,
Elk fchepfeI ingeplant;
En hoe het elken vijand vlugt,
Die claar zich tegen kant;
Beriep lich toon op 't oudlle boek,
Het wetboek der natuur;,
Dat, zelfs in d' onbekendfien hoek,.
Vereerd wordt, tot dit uur;

Dat moederzorg en moedertrouw
Aan moedermin verbindt,
En vordert , dat een wecluwvrouw
Zal Ieven voor haar kind.
Hlj bond het ftuk zoo treffend nan
Ais menfchentaal vermag,
Tot men in menig oog een' traan
Van weemoed 1Jlinken zag.

Hij Het zijn hart den vrijen k o p ,
De landswet ongemoeid,' '
Zoodat een huivring elfc bekroop,
En elfc de daad varfibdt.
De

ftrenge p r i e s t e r f c i a p r * aoo ' t ftheett
Op w e d e r f p r a a k gevat*
Zag eerst e e n s n a a r de weduw h e e n .
Die als verwezen zatj

En,

fteunende o p h a a r vast b e f l u i t *
Dat naar dit offer dong»
Daagt zij haarzelve floutlijk uit,
Of men haar keuze dwong f

Zij zwijgt.; e n , als in zegepraal,
Wendt z i c h dér.Goden".tolk,
Ter gunfle v a n een' dood'.,geniaal.,

Geestdrijvend tot het volk,
j„Hoe!" fpreekthij, „ wil menhiereen vrouw,
r, Die haren manbeweent»
„ Verhindren, dat zij* hem getrouw, .
„ Zich met dieti man hereent f',.. ^
Naauw was het

woord

uic zijnen mond ,

Of ' t w è e « w t j e . met een vaart.

Springt van de b o u t m i f t op den j g r o n d ,
En vliegt h e m in den baard.
„ Wie roept zij, „ fprak m y daarvan ooit ?
„-Here\yen< met «jjn^ ïbinr
„ Hereenen, zegt gef Neen, dat n o o i t ;
„ Voor 'i tamst too rp«4e ik kin'.**
Nu flak men, onder volksgefchreeuw,
De fcbrïkbre houtmijt aan;
Maar niet, vóór dat de droeve weeuw
Weer huiswaarts was gegaan. -

Men waarborgt de echtheid van het feit;
En ieder, wien het lust,
Ga vrij, tot meerder zekerheid,
:
Eens naar Bengales, kust 1
t
Doch, wat er' van die echtheid zrj^
Mij trof hêt voorval zeer; '
En, toen ik•mij' te flapen leï,
Trof mij een droom nog meer.
Die brand wet, dan, was, In mijn' droom,
Van 't Indiaanfche ftrand,
Per ftoombooe, uit den Gangesfrróoin,
Hier aan hét H verplant..
Dit gaf een jammer in de Had ï
De dames vielen flaanw;
En die haar* man het liefde had,
Schéén wel bet meest in 't naauw.
Ja, die vaak zwoer, dat zij zijn' dood
Niet overleven won,
Hem trouw beloofde in dood en nood,
' Was troostloos nu van rouw.
En of men haar al zei: „Mevrouw!
„ Dan krygt ge juist öw* wenach." —
„Neenl" riep 't model van huwlijkttrouw,
„'k Verbrand mij voof geen mensch!"
Maar, erger was het voor
d^evtgd^
Vooral van ons gedacht,
En plotfeling de dag: der vreugd.
Verkeerd in bangen nacht.
T

Geboden werdffl/flraks geftuicj'
Men gruwde: Van de trouw,
En mepig.jongeren-blijde bruid
Werd liever non, dan vrouw.

jffieri-.-deed de, vrijers in dén> ban,
, Met harten, hawl ais rftaéav •
Geen meisje wilde er aan den man;
Eik liep een bbjavswè. -Jcheen.
Javzette een jongman (1 echts denv.oet
Jn kransjen of falet ,
Waar„hij fteeds minzaam werd begroer
Met kaakjes; en banket;
Dim ftoof de maagdenra bevreesd
Uiteen, van febrik half dood,
Gelijk weleer de Schoone *t Beest,-«r
Haar* lieve' Azor, ontvlood.
Maar kwam hrj nader, geen van-haafv
Die geen leeuwin geleek ,
E n , bij *t bedreigde wehpenpaar,
Voor déze in wbetle week. Men fprak öen haam van vrijer bit,
Als dien van d' Irokees, -.
(Die menfehen eet met haar en "huid)
Al fidderend van vrees.
En banger was geen fchoolmatres
Voor 't giftig koepokfinet, .
Dan meisjes van Hechts driemaal zes
Voor 't moordend huwlijksbed. —
Maar, ftond de jeugd, ontlkld, verbaasd,
Het bleef daarbij geenszins:
Want alwat op de dooden aast,
Had aan die wet een grins.
Hoe.menig Administrateur
Kreeg jammerlijk de bonsJ
Gefloten was de gouden deur
Van ieder Weeuwënfonds.

,

Thans Jn^ndèoók deeedle enachtfifè kring
Van '* ravenfoortig gild :
Bij « 0 0 veel veseenv»BtWgiBg^fH • • • • • ^ • <
Werd flechöMte Jhelft gefpild."
Wahf-f wa* *t mw-nsatt en? vrouw: gedpan,
Men vond hei: ^eer bekwaam^
Twe6' vJiégea ifi^eWklap té ÉUvaW
En votegde *ieiaensïaa». '
J

:

:

En waar men ,'conde TI iet ontwend,
JtrGébraïik nóg hield in itand,
Was 'e fonriulieri • ^3kt>imaak' bekend^ >
„ 'Dat zamen zijn 'ver£ran.d",L..
:

Ljgf w$r<J, de .kwestie .fhans. beflist*-.,, n
*t Begraven, in de^keriu . , , v
De dooden roer^%h^ .onti'rist^ ....
Mep yroeg Oaat kjs t~ noch, Jwtjtë.'
Men.deed het met een kruikjen af
Van aardewerk.of Jglas;
,, ' *
De vrienden , in de plaats ^van 't graf,
Bewaarden zélve de asch.
!

Beklaaglijk was dus bovenal
VT5oö*gravé« Sfö&WBiisbaarr.
Van ,fpijt o»n fttt* bérbepsyérval • '<'
Begroeven zij elkaar!

i

:

* * *
•TH*, zelfs geen heHegjoéd *a« vin»; '..
Zoodat we*r de irtfprirak Sèi nawar ' /
In 't eind' tiaar regt hernam.' >
11

Er werd gekust, geyrrjd,^getrönwdf
Alleen, géén' jónge mélid
Nu door een* grijskop, óm zijd 'gbtidy
Meer tot de trouw verleid.

Geen iwtflBceHng, of muskadïift,
Hoe atttn%, hoe ttfl «eest,
Verwierf'de hand vah' 't ^nragaenj'tr,
Voor ' r weeuwénïêi^evré'e»;
;

:

J

;:R,.V

V.,..

; v

•...-:;C^ N-..\:;..~

f

Dat wekte de e e r z ^ t ^ b ^ d e . ..jeugd
Va»..ons w o e ^ p ^ ^ h é ^ ' v . ' j . '

,i

Het werd een prikkel'^otj4e.2euga,
Die moed verleent en kracht.
:

;

Toen'1$$''% öf élkerf é^tgeilöot ' "''
fib'iemerna^er k^a m,
Dién ]kandjried zijn' vólger? bood:
Xantippes wérden tam.

!

:

!

:

Zelfs 4e ijdelfte ,vau haar .geflapt,
Een yieemdlinge, in baar-huis,,
Ontfnapte hem de müifte klagt.,. ,
Bleef bij haar' echtvriend thuis.
En was hij eens wat hiep of wrak,
Of viel een beursgang'zwaar,
Zij vierde luim en gril a i zwak»
En Melde wondren daar.
:

Zij fpaarde, want zij fparen kon,
Voor Meester Wiïborn's kunst;
Want zonder Rusfifche japon
Had manlief rust noch gunst.
Bij 't minfte koortsje, dat Mevrouw
Vermoedde bij haar* g4»
Kreeg hij kamillen voor de kou,
Quinine, etcetera!
En werd hij ongelukkig krank»
Haar zorg, bij dag en nacfrt,
Was honig in den alfemdrank,
En fchonk hem nieuwe kracht.

De Dokters-werden rijk betaald,, ..„..;
En vaak, in 't nachtüjk uur,
Werd beel de Paculteit g e h a a l d , ,
Bij, een,, rabarber-cnur!.
7

r

De gouden eeuw fcheen voor den man
Herboren/in de trouwV
En war hlj/Jnimer weiïfchen kan,'
- Dat vorrd hij in zijn vrouw;
:

-

• * #
Hier werd nujn mijmering gefluit,.
Door't ^nappen van óns. Jicht,
En 't was mét _Brania*s braijd^st uit „
En heel mijn dröomgezjgt^, / ,
Maar, fcboon mij ook de lieve feks
Een' fchaamtiops monfter noem'
Dat ik-haar, afs éen^toóvérnéfc»
Weleer, tén vüré doem j
Toch wenschte ik, (om mijzeiv' niet, neen!
Mij bindt-te zacht een band) •
Maar voor het heil van 't algemeen,
Dje wet fa Nederland.
:

:

Doch één beding wenschte ik er bij:
Dat. flechts.de wcevle. yrouw.,,, ,v
Die iiefdloos dong naar beerJÈchappij
De brand-eer gelden zou.
Dan viel gewis, voor huiskrakeel,
Die hel van man en kroost, . .
Aan elk bet reinst gejuk ten deel, '
En^bleef hem onverpoosd,. ,
En zeldzaam ('t branden doet zoö zeer!)
Rees 't Indisch weeuwenbed;
Men vond geen booze vrouwen méér-,
En dankte 't Brama's wét.
j.

w.
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SLAVENHANDELS.
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V-/ok in Engeland waren de Kwakers de eerften, welke
pogingen aanwendden ter affchaffing van den flavenhan
del. Sedert het begin der achttiende eeuw deed de algemeene vergadering te Londen aan alk de leden van het
genootfcliap dringende vermaningen, om zich van alle
deelneming aan dezen onmenfchelijken laandel te onthou
den;, zij herhaalde dezelve dikwijls, en in 1761 nam zij
het befluit, uit haar midden ieder te verbannen, welke,
middellijk of onmiddellijk, deel in. een fchip, voor den
flavenhandel beftemd, zoude nemen.
Sedert dien tijd
werden de Kwakers geheel vreemd • aart deze foort van
handel. Hunne werkzame liefde bepaalde zich niet, om
daarvan voor zichzelven af te zien;.zij wilden hun best
doen, om dezelve geheelenal te doen ophouden. In
1 7 8 3 , bij gelegenheid van eene biü, welke den Officie
ren van de Engelfche Afrikaanfche Compagnie verbood,
Neger-flaven uit te voeren, diende de vergadering der
Kwakers een verzoekfehrift aan het Parlement i n , waarin
dezelve verzocht, dit verbod algemeen ce maken, en het
ongelukkige lot -der flaven in de Engelfche volkplantingen
in overweging te nemen. Zij liet ter zelfder tijd een gefchrift drukken, onder den titel: De zaak onzer broe
deren, de verdrukte Afrikanen, aan het onderzoek van
de wetgevende magt van Engeland nederig aanbevolen
door hen, welke Kwakers genoemd worden , en zonden er
exemplaren van aan den Koning, aan de Koningin, aan
den Prins van Wales, aan de Ministers, en aan de leden
van de beide Kamers. Door hunne zorg ook werd het
werk van E E N E Z E T , over den ftaat der flaven.in de
Engelfche volkplantingen, herdrukt endoor geheel Enge
land verfpreid. • Ter zelfder tijd vormde er zich in het
MENCELW.

1829.
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groene genootfchap dep Kwakers fene vereeniging van een?,
ge ijverige a t werkzame mannen, welker bijzonder doel
was

de vrijmaking der Negers in de Wcstindiên en de

affchaffing van den flavenhandel, . Derzelver leden werkten fterk öp den algemeenen geest, zoo wel door inde Engelfche tijdfchriftea ftukjes over .dit onderwerp te plaatfen
als door het uitgeven van werken, welke daarover handelden , alsmede door zich. te vereenigen met roenfchen, welk e , zonder tot de Kwakers te behooren, met nen dezelfde gevoelens aangaande den flavenhandel koesterden.
Eene toevallige omtodjgheid gaf hun weldra een* medewerker , veel ijveriger nog dan allen, welke zij tot dusverre gevonden hadden. In 1785 loofde de OnderkanfeHer der Univerfiteit van Cambridge, Dr.
eenen prijs uit voor de beste verhandeling over de vmag,
of het geoorloofd z i j , iemand tegen zijnen wil in flavernij
te brengen. Een jong Engelschroan, met name T H O welke zijne graden te Cambridge
verkregen, en er te voren verfcheidene prijzen behaald,
b a d , dong hiernaar, e n , wetende, dat Dr.
zich, in eene zijner preken, zeer fterk tegen den flavenhandel had uitgelaten, dacht bij, de vraag voornamelijk
vit dat oogpunt te moeten befchouwen. Hij had eerst
flechts een letterkundig doel gehad; maar, deze ftof beltuderende,werd hij zoodanig met afgrijzen voor dezen handel
doordrongen, en met medelijden vervuld voor de ongelukkige Afrikanen, dat hij den prijs uit het oog verl o o r , en enkel bedacht werd, om een werk te vervaardigen,- dat nutig kon zijn voor de ongelukkigen, welker
zaak .hij bepleitte. Zijne verhandeling werd bekroond, en
dit welgebakken ontvlamde meer en meer in hem de zucht,
om de redder der Afrikanen te worden. Sedert zeide hij
piles, vaarwel, en, wijdde zich bij uitfluiting aan het bevorderen van zijn edel doel. Jong, zonder fortuin, zonder
ondervinding en zonder vermogende vrienden, moest hij vóór
alles trachten, belangftelling in zijne zaak op te wekken
bij menfchen, welke hem krachtdadig konden onderfteunen.
Tot dit einde vertaalde hij zijne Latijnfche verhandeling in
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hit'EngelseA, daarbij vele belangrijke ontwikkelingen voegende 4 hij gaf dezelve in 1786 u k , onder den titel: Proeve
over de menfchelijkeflavernij,inzonderheid der

Afrikanen,

ett bood ze aan verfcheidene leden van de geestelijkheid én
van het Parlement aan. Deze nainen hét gefchrift Weiwillend a a n , en keurden zijne oogmerken góed, zbridcr
evenwel hem de moeijelijkheden te ontveinzen van eerie
onderneming, welke zoo vele belangen in dé waagfcHaal
Helde. W 1 L B E a F o R c E , een van hen, tot welke hij
zich gewend had, betuigde hem zelfs zijn verlangen; tfhi
zicft ernftig met de zaak der Negers bezig te houden, èn
beloofde h e m , dezelve voor het Parlement te brengen',
fcoodra hij tijd ifcoudé gehad hebben, om er zich genoegzaam op voor te bereiden. C L A R K S Ó N haastte zich
toen, een Comité te vormen, beftenid, om alle bérlgt e n , welke men noodig had, te verzamelen, en gang te
brengen in de flappen, welke men doen wilde; hij had
wéinig moeite, een twaalftal perfonen -te vinden, meest
Kwakers, genegen, zich bij hem te voegen, en-een gedeelte van hunnen tijd aan deze eervolle bezigheid te wijden. Vóór en aleer handen aan het werk t e flaan, meende het Comité eene voorloopige vraag te moeten opkisfèn. Moest men de flavernij in het algemeen en den Néger - handel, beide even berispelijk, even-hatelijk, éven
verfchrikkelijk in de gevolgen, te gelijk aantasten, of moest
men zich tot een van beide uitfluitend bepalen, e n , brdat
geval, welk van deze beide misbruiken moest men dan
bij voorkeur beftrijden? De leden van het Comité overtuigden zich, na onderzoek der zaak, weldra, dat,door
te gelijk den handel en de flavernij zelve te willen affchaffen, men eene te groote hoeveelheid belangen te beftrijdm zoude hebben,om zich met een goed gevolg te kunnen vleijen, en dat men zich bijgevolg tot eene dezer
kwalen moest bepalen, waaromtrent de keus niet twijfelachtig konde zijn. De affchaffing der flavernij te vragen, was zich blootftellen aan het verwijt, vari het
beftaan en het leven der volkplanters zelve in de waagfchaal te willen (lellen, door de plotfelinge en onbedachte
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vrijlating y&ti menfchen, öngefchikt om'een góed gèbraJk
V?n, de vrijheid te maken, en welke niet in gebreke zouden blijven, 'zich aan de verfchrikkelijkfte wanorden over
te; geven. Het w a s , in.de oogen van vele. menfche».,
ejsnen eigendqm aanranden, even heilig als alle andere,
en door wetiige magt verkregen:. E r was weinig waarfchijnlijkheids., dat het ± Gouvernement een dusdanig verzpek zoude;goedkeuren, De vraag veranderde tén,opzigte
van den flavenhandel. Geen twijfel, pf het. Gouvernement, had-het regt, zoodanigen tak van handel v alsr hetzelve fchadejijk voor het .algemeerje sveizjn zonde reken e n , t e regelen, te beperken, en zelfs geheel te verbieden» Vervolgens, zoo het gelukte,, den handel te doen
aflchafl?^ moest er natuurlijk uit volgen, dat de flaven
met meer omzigtigheids door hunne meesters zouden behandeld, worden, dewijl deze, hen niet meer door Afrikanen kunnende doen vervangen , .een onmiddellijk belang
zouden hebben, om hun minder wrcede ftraffen op fe
leggen , om hunne onderlinge huwelijken te begunftigen ,
jn één woord, om,hun lot te verzachten. Deze verfchillende beweegredenen bewogen het Comité, zich voor het
tegenwoordige jlleen tot de affchafling van den flavenhandel
te bepalen. Dit oogmerk bekend makende, noodigde het
alle gevoelige menfchen uit, zich bij hen te voegen, en
hetzelve te onderfteurjen, het zij door perfoonlijke medewerking, het zij door geldelijke infchrijvingen, om de
kosten te gemoet te komen, welke deszelfs werkzaamheden zouden veroorzaken^' (Het zegel des Genootfchaps
voor de affchafling van den Slavenhandel ftelde eén' Neger
op de kniën voor, zijne geketende handen ten hemel heffend e , met het qmfchrift: Am I not, a man and a brother?
Ben ik geen mensch en broeder?)
Men konde zicji niet,, vleijen, de aandacht van het Engelfche Parlement op .dit onderwerp te vestigen, door enkel de voorschriften van het Evangelie en de wetten der
menfchelijkheid in te roepen, of door de wreedheden der
Neger - handelaars in alle kleinigheden onder deszelfs
pogen te brengen, het zij bij het aanfchaffen»der flaven in
:

Afrika,
het zij gedurende den overtogt, het zij bij den
verkoop; men moest ftellige bewijzen voor deze daadza *
ken bijbrengen. Daarenboven was het van belang, t e k u n nen aantoonen, dat deze handel eer fchadelijk dan nuttig
voor het Engelfche zeewezen w a s ; dat deszelfs affchaf
fing geen wezenlijk nadeel aan den koophandel zoude toe
brengen, en dat dezelve gemakkelijk konde vervangen
worden door andere, even winstgevende takken. EindeHjk, men moest zich in ftaat (tellen, op eene zegevieren
de wijze te kunnen antwoorden op alle de tegenwerpin
gen, welke men koride verwachten, wanneer de zaak eens.
aan de overweging van de wetgevende magt onderwor
pen was. Niets was te dien einde nog voorbereid. De
werken, over den flavenhandel reeds in het licht gege
ven, waren zonder twijfel wel gefchikt, om bij het pu
bliek medelijden te verwekken met bet lot der Afrikanen,
maar konden geenszins tot grondflag (trekken voor eene
behandeling in het Parlement. Het Comité oordeelde het
dus noodzakelijk,
naar Bristol en Liver
pool te zenden; twee fteden, waar de meeste handelaars
in Neger - (laven zich bevonden, om ér .alle berigten in
te winnen, welke hij noodig had. Hij verkreeg welhaast
zekerheid, dat de fterfte veel grooter was op de fchepen, met Negers bevracht, dan op alle andere koopvaardijfchepen, en dat derzelver bevelhebbers hunne manfchappen niet voltallig konden krijgen dan door list, de
wijl het bekend was, dat zij hunne zeelieden met eene
verregaande ftiengheid behandelden. Hij verfchafte zich
het bewijs , dat, gedurende den Amerikaanfchen oorlog,
de ftad Liverpool veel minder fchepen voor den Negerhandel had uitgerust dan gewoonlijk, en dat evenwel
de inkomende regten niet verminderd waren; waaruit
duidelijk bleek, dat de welvaart dezer ftad niet van
dien handel, afhing. Ten opzigte van de wreede behan
deling, welke de bevelhebbers en de Neger - handelaars
de ongelukkige flaven deden ondergaan, vond
S O N eene menigte ooggetuigen, welke'hem de verichrikkelijkfle omftandigheden dienaangaande verhaalden; maar
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toen bij hun Vroeg» of z i j , ingevalle zij daartoe verzbcht
werden, hunne verklaringen voor het Huis der Gemeen
ten wilden herhalen, weigerden Zulks de meesten; fom~
migen, dewijl z i j , belang hebbende bij,deuitrustingen
der hiertoe beftemde fchepen de. voxwtdurrng van dien
handel wenscbten; anderen, dewijl zij fchioomden,
zich deft haat der JW^r-handeJaars op dea hals te.halen, welke té Liverpool een aanzienlijfcen rnagtigJigchaan»
ukrnaakten. - Een enkel man toonde meer vastheid; dit
was een oud fcheepsgeneesheer, met name A L E I A reD E R
F A L C O N B R I D G E ,
welke vier malen de reis van
Afrika op fchepen met Negers gedaan h a d , die dus
van nabij alle de verfchrikkelijkhéden van den flavenhan-,
del gezien bad, en het ontzettend verlies van volk, dat
dezelve aan de Engelfche zeemagt veroorzaakte.
FALc o w s R i n o E verbood z i c h , om'onder eede zrjne ver
klaringen vol te houden, overal waar zijn getuigenis vas
nut kondé zijn, en hij hielp C L A R K S O N zeer veel in
zrjne onderzoekingen. Gedurende dezen tijd hield bet
Comité eene zeer ukgeftrekte briefwisfeling met menfchen
uit alle landen, bekend door het; levendig deelnemen aan
de zaak der Negers; het verfpreidde rondgaande brieven,
en tiet onderscheidene werken drukken, gefchikt om de
belangftelling meer algemeen te maken. Inderdaad gehikte bet
h e m , de aandacht van het algemeen te leiden, werwaarts
bij zulks verlangde; de flavenhandel werd het onderwerp
van alle bijzondere gefprekken en in de openbare verzamelplaatfeni, welke in Engeland zoo menigvuldig zijn.
Hierdoor gebeurde het, dat, in de maand Februarij 1 7 S 8 ,
vijfendertig verzoekfchriften voor de affchaffing van den
flavenhandel aan het Huis der Gemeenten werden aange
boden. Deze algemeene beweging'deed het Gouverne
ment befluiten, de zaak in overweging te nemen, vdór
dat dezelve voor het Parlement gebragt werd. Ten ge
volge daarvan benoemde de Koning een Comité, zamengefteld uit eenjge leden van zijnen bijzonderen Raad,
en gelastte hetzelve, den tegenwpordigen toeftand des
koophandels van Engeland met Afrika te onderzoeken
?

voornamelijk in betrekking tot den flavenhandel. Vóór
dat dit Comité vergaderde,had C L A R K S O N een mondgefprek met P I T T , en deelde dezen Minister den uitflag
zijner onderzoekingen mede. De wijze, waarop hij door
dezen ontvangen werd, gaf hem groote hoop op een goed
gevolg. Evenwel beantwoordde het begin van het onderzoek der getuigen niet aan de wenfchen van de vrienden der Negers. De afgevaardigden van de ftad Liverpool, voor het Comité van den bijzonderen Raad geroepen, allen perfoonlijk belang hebbende bij den flavenhandel, ontkenden ftellig de door C L A R K S O N aangevoerde daadzaken; volgens hen zuchtten de Negers in
hun eigen land onder zulk een wreed despotismus, dat
het een wezenlijk geluk voor hen w a s , door de Europeanen aan hunne beulen ontrukt en in een befehaafd land
gebragt te worden, te meer, daar z i j , zoo gedurende
den overtogt, als in de volkplantingen, met veel meer
zachtheids en omzigtigheids behandeld werden, dan in hun
eigen vaderland. Deze verzekeringen,, ftoutelfjk voorgedragen , door lieden, wel in ftaat om de waarheid te
kunnen weten, maakten terftond veel indruks, en reeds
begon men de verdedigers der Negers te befchouwen als
opgewondene menfchen, welke zich door valfche berigten
hadden laten misleiden. Gelukkig liet P I Ï T eenigen
der getuigen van C L A R K S O N ontbieden, en hunne ver«
klaringen verminderden ten minfte gedeeltelijk den indruk,
door de Neger - handelaars van Liverpool veroorzaakt.
Het getuigenis van den Zy/eedfchen natuuronderzoeker
S P A R M A N N ,
welken het toeval toen juist te Londen
bragt, op zijne terugkomst van eene reis naar den Senegal,
en wiens verhaal juist overeenkwam met de verzekeringen
van C L A R K S O N , deed de fchaal nog meer te zijnen
voordeele overhellen; ook vermenigvuldigden de verzoekfchriften zeer fterk. De ftad Londen bood er een aan ,
niettegenftaande de tegenkanting van verfcheidene kooplieden; de Uhiverfiteiten van Oxford en Cambridge volgden dit voorbeeld
vele fabrijkfteden en geheele graaffchappen deden dit insgelijks, en de geestelijkheid van dé

Episcopale kerk openbaarde te dezen opzigte dezelfde gevoelens en dezelfde wenfchen, als de vérfchïllende andere
kerkgenootfchappen.
Eindelijk verfcheen het oogenblik, dat deze belangrijke
zaak voor de Kanier der Gemeenten moest gebragt worden.
W i L B E R F o ï t c E , ziek zijnde , kon zelf de- ontworpene
motie niet döeri; hij Haalde zijnen vriend p I T T over, o m
hem te vervangen. De 9 Mei 1788 werd hiervoor bepaald.
Be Minister, het woord voerende, zeide, dat hij de Kamer met een onderwerp van het hoogde belang moest
bezig houden, te weten den flavenhandel;^ dat; de verzoekfchriften, der Kamer in zoo grooteh getale aangeboden , bewijzen konden, hoezeer dit ftuk de algemeene
aandacht tot zich t r o k , en hoe noodzakelijk het w a s ,
zich daarmede bezig te houden; maar d a t , in aanmerking genomen het uiteenloopen van de gevoelens der verzoekers , waarvan fommigen de geheele affchafling van
den flavenhandel begeerden, anderen flechts wetten verlangden o m denzelven te regelen; in aanmerking genomen
de afwezigheid van zijnen vriend W I L B È R F O R C E ,
welke dit ftuk grondig kende, en de reeds ver vérloopene
zitting'j hij het voegzaam rekende, het onderzoek tot de
zitting van 1789 uit te ftellen; een tijdftip, waarop het
C o m i t é , ' d o o r den Koning genoemd ,^ waarschijnlijk deszelfs werkzaamheden zoude geëindigd hebben, waarvan
de uitilag aan de Kamer konde hlootgelegd worden, en
dienftig konde zijn, óm dezelve in te lichten. De Heeren
ï 0 x en B u R ' K E beftreden dit uitftel en de r e d e n e n ,
w a a T o p het zich ^grondde, hevig; maar, ntettegenftaande
h u n n e tegenkanting, w e r d het uitftel aangenomen.
Wei
n i g e dagen d a a r n a verzocht Sir W I L L I A M
D O L B E N
aan de Kamer verlof, haar e e n e bill te mogen voorleggen, b e f t e m d om de al te,groote ophooping der Negers
op de fchepen te beletten, e n om h u n , gedurende den
overtogt, genoegzame plaats en levensmiddelen te v e r *
fchaffen. Deze bill fcheen h e m des te meer fpoed te v o r d e r e n , aangezien men konde verwachten, dat d e Neger-,
handelaars, ongerust wegens deh uitflag van de aangek onl
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digde beraadflagingen, hun best zouden doen, gedurende
dezen tijd, uit Afrika zoo vele [flaven uit te voeren' als
zij konden, zonder eenigzins op derzelver gezondheid te
letten. De iVcger-handelaars van Liverpool, ontrust door
dezen flap, leverden dadelijk een verzöekfchrift in aan de
Kamer der Gemeenten, en' toonden aan, dat de affchaffing van den flavenhandel gdetr ondergang, van de meesten
der verzoekers zoude te weeg bréngen, de algemeene inkomften zoude verminderen, en de handelsfpeculatiën
binnen veel te naauvve grenzen zoude beperken; dat zij
gevolgelijk der Kamer verzochten hen té hooren, alvorens
éenig befluit of bill aan te nemen, betrekkelijk een voor
hen zoo gewigtig onderwerp. De Kamer ftemde in hüri
Verzoek, en'vereenigde zich in Comité, om de getuigen
te hooren, welke door de verzoekers van Liverpool medegebragt waren. Uit dit, onderzoek, hetwelk vijftien
dagen duurde, bleek h e t , dat op de fchepen, voor den
Neger-handel beftemd, ieder Neger, welke ook zijne geftalte w a s , om te flapen flechts eene ruimte had van 5
Voet 6 duim lengte en 16 duim breedte; dat op"vele
fchepen het tüsfcbendek flechts 4 voet hoog w a s , en
dat men op die, waarvan het tusfehendek meer dan' 5 voet
hoog w a s , dikwijls eene dubbele rij Negers plaatfte;
dat hun voedfel naauwelijks toereikend was om hen Voor
fterven te behoeden, en dat de fterfte, gedurende den
overtogt, dikwijls tot het derde gedeelte beliep. Deze
uitflag bëfchaamde de voorftanders van den flavenhandel.
P 1 T T zelf betuigde krachtig zijn afgrijzen van zulke
fchreeuwende misbruiken, welke nimmer tot zijne kennis
gekomen waren, en de bill van W I L L I A M D O L B E N
ging met algemeene fteramen door. In het Hoogerhuis
ondervond dezelve eene heftige tegenkanting, vooral van
den Kanfelier, Lord T H U R L O W , den Hertog V A N
C H A N D O S en den Graaf V A N S A N D W I C H , welke
voorwendden, dat de minde fchok, aan den flavenhandel
tocgebragt, den val van den koophandel, van het zeewezen en der volkplantingen van Engeland na zich zoude
flepen. Hunne tegenkantingen werden met nadruk beftïe-

deo door den Hertog

R I C H M O N D ,
den Markiesde Graven C A R L I S L E en
S T A N H O P E ,
en den Bisfchop van Londen', e n , na,
eenige veranderingen ondergaan te hebben, werd de tilt
door het Hoogerhuis op den 10 Julij aangenomen en den
volgenden dag door den Koning bekrachtigd. Dezelve be
vatte hoofdzakelijk verfcheidene bepalingen, om het al te
digt opeenpakken der Negers, gedurende den oyertogt,
te voorkomen,.

v A N

T

O

W

N

S

H

E

N

V

O

A

N

,

Dit was de uitflag van de eerfte behandeling der affchaffing van den flavenhandel in het Parlement: het was ze
ker weinig, met opzigt tot het doel, dat men hoopte te
bereiken; het was veel, niet opzigt tot de zwarigheden»
met welke men te worftelen had gehad. Het grootft©
voordeel intusfchen, dat de zaak der Negers uit deze be
handeling trok, was, dat dezelve gelegenheid gaf tot
welfprekeride redevoeringen, in de beide Huizen te hun
nen voordeele uitgefproken, welke noodwendig eenen
Herken indruk op het Engelfche publiek moesten maken.
Na het verlengen der zitting van het Parlement, bragt
het Comité van het Genootfchap ter affchafhng van den
Slavenhandel een berigt uit over den uitflag van de over
wegingen der beide Huizen en over deszelfs eigenen ar
beid. Men ziet er onder anderen uit, dat, in den tijd
van omftreeks dértien maanden, hetzelve 51 malen ver
gaderd was geweest, terwijl iedere zitting vijf uren ge
duurd had, en dat hetzelve meer dan 50,00e» exemplaren
van (tukken en werken, den flavenhandel betreffende,
had uitgedeeld.
De overwinning, door de tegenftanders van den flaven
handel behaald in de zitting van het Parlement in 1788,
was zonder twijfel weinig belangrijk, daar dezelve zich
bepaalde bij eene regeling, (trekkende, om het lot der
Negers, gedurende hun vervoer van Afrikaimr de volk
plantingen , te verzachten; maar het was ten minde één
ftap gedaan, en eene aanmoediging voor het vervolg; ook
verdubbelden zij hunnen ijver en hunne werkzaamheid,
om middelen voor te bereiden, welke tot meer beflisfende

uitkomften konden leiden. C L A R K S O N ging de havens
van het zuiden van Engeland bezoeken, om er getuigen
te vinden, wier verklaringen datgene, wat de getuigen
der A^ger-handelaars ten voordeele gezegd hadden, zou
den kunnen wederleggen. Maar hij bemerkte weldra, dat
zijne tegenftanders ook niet ledig gezeten hadden. Het
is waar, hij verzamelde, in afzonderlijke gefprekken,
eene menigte nieuwe daadzaken, ter bevestiging van hetgene in het Parlement gezegd was over de wreedheden,
waartoe de flavenhandel aanleiding gaf, en het ongerüf
voor het Engelfche zeewezen; maar toen hij deze daad
zaken in fchrift wilde ftellen, en h u n , welke hem de
zelve medegedeeld hadden, verzocht, dezelve door hunne
onderteekentag te bekrachtigen, en zich te verbinden,
dezelve te herhalen, het zij voor de Regtbanken, het zij
voor het Huis der Gemeenten, weigerden zulks bijna
aUen. Sommigen waren bevreesd, zich vijanden te ma
ken onder de eigenaats der plantaadjen, of onder de Ne^er-handelaar?; anderen, welke eenige gunst van het
Gouvernement verwachtten, of deszelfs jbefcherming noo
dig hadden, achtten het beter en voorzigtiger, geene par
tij te kiezen in eene zaak, waarover zij het Ministerie
verdeeld zagen. Eindelijk vond C L A R K S O N van 47
perfonen, wier getuigenis de zaak der Negers fterk
konde bevoordeelen, toch 9 , welke voor de Regtbanken
verklaringen wilden afleggen. Echter had het Comité
ook eenige getuigen gevonden; het had daarenboven het
dagboek van een jong heelmeester ontvangen, met name
A R N O L D ,
welke van eene reis uit Afrika terugkwam ,
op welke hij zorgvuldig alles verzameld had, wat op
den flavenhandel betrekking had; een ftuk, des te be
langrijker , daar de fteller de waarheid van hetzelve met
eede had bevestigd.
Op deze bewijzen fteunende, verzocht W I L B E R R C E ,
in Maart 1 7 8 9 , het Huis der Gemeenten, de
lezing te gelasten van het befluit, in de vorige zitting
genomen, waarbij hetzelve de zaak van den flavenhandel
in overweging wilde nemen. Ten gevolge van dit voor»
F
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ftel bepaalde het Huis den'a$ April, oin zich alsdan te
dien einde in algemeen Comité te vereehigen. Terftond begon er eene groote levendigheid te komen onder de eigenaars der plantaadjen, de ^ ^ r - h a n d é l a a r s en alle perfttëen, welke op eenigerhande wijze belang bij den flavenhandel hadden. InTtrühne bijeenkomften werden de hevigfté voorftellen uitgebragt en met gretigheid aangenomen.'
Om het Ministerie fchrik aan te jagen, ging men zelfs
zoo ver van te zeggen, d a t , zoo het Gouvernement de
belangen der volkplantingen niet behartigde, zij wel eens'
toónen konden, de hulp van het moederland niet te behoeveiv Alle openbare bladen waren opgevuld met j u k ken tegen hen, die - den flavenhandel wilden, affchaffèö.
Men herhaalde wederom $ dat het lot der Negers in de
volkplantingen veer zachter w a s , dan iü hun eigen vaderland; dat de affchafling van den flavenhandel dê yölkptap
tingen in rep en roer brengen, een aanzienlijk deficit in
de inkomfteh van den Sjtaat veroorzaken, en' den koophandel en het zeewezen van Engeland zöade doen verminderen; men voegde daar nog bij , dat," Zoo het Gouvernement den flavenhandel verbood, hét niet voorbij k o n ,
de handelaars en kapitalisten, welke door dézen maatregel zouden lijden, fchadoloös te ftellen, en dat deze fchadeloós Helling, volgens eene juiste berekening» ten minfte 80
töt 100 millioenen p; fterl. zoude bedragen. Hoe ongegrond
dit voorgeven ook w a s , maakte het echter eenen aanmerkelijken indruk Op de leden van hét Parlement. Verfcheidene hunner verlieten
geheelenaJ; anderen befloten eenen middelweg te houden, en flechts
te ftemmen voor maatregelen, welke ten oogmerk hadden , den flavenhandel eenigzins' te beperken.
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Intusfchen was het onderzoek, door de Commisfie van
den bijzonderen Raad ondernomen, geëindigd. P I T T
deed van hetzelve verflag aan de Kamer; e n , om den-afgevaardigden tijd tot onderzoek te ge ven, ftelde hij voor,
de behandeling dezer zaak tot den 12 Mei uit te ftellen.
Dit uitftel gaf beide partijen den noodigen tijd, om zich
voor; te bereiden tot .den grooten ftrijd, welkejftond;

plaats te hebbein Toen de bepaalde: tijd eindelijk gekomen was , opende W I L B E R , F O R C E de vergadering
met eene lange en welfprekende redevoering. In.even gfc.
matigde als krachtige taal onjwjkkelde hij de fchandelijkheid van den flavenhandel err des zelfs verwoestende ger
volgen; hij.beantwoordde nadrukkelijk alle zwarigheden^
tegen de affchaffing van den handel voorgeiteld, èn verklaarde, dat, wat hem betrof, hij niet rusten zoude,
vóór hij het-,ophouden daarvan verkregen zoude hebben.
Hij bragt vervolgens twaalf artikelen,ter tafel, welks,hij
getrokken had uk het verilag van den bijzonderen Raad,
en welke hg ter , beraadflaging der Kramer wenschte te
brengen.
Toen W I L B E R F O R C E met fpreken geëindigd-had»
bragten Lord P E N R H Y N , G # S G O Y N E en.eenjgs'andere voorftanders, van den flavenhandel alle oi^legezegr
den wederom • te berde, over het pngerijf., dat de afifchafJyig derzelye, zoude na zich flepen, en over de fchadeJoosftellingwelke er gegeven zoydc moeten worden,
zoo dezdve plaats h a d ; terwijl andere:leden der Kamer
£T op aandrongen,, dat men' zich bepaalde;, om den fla»yenhandel aan zekere bepalingen te onderwerpen. Bekte
werden wederlegd door B U R K E , Lord o R E N v I L t e ,
p I T T en F o x . De eerile-,-zeiie , dat hij gaarne b#J
gezien, dat zijn, vriend W I L B E R F O R C E , in plaatfs
van eene :?lg^meene behandeling daar,te ftellen, welke
waarfchijnlijk; de. zaak lang flepende, zoude houden, dadelijk de affchafllng voorgedeld had; r-, dc Jaatfte ver,
jilaarde, dat deze fchandelijke..handel door geen Gou-r
vernement geduld moest worden, veel minder door
Christelijke Gouvernementen ; dat het regelen van den»
zeiven eene regeling yan moord-en roof w a s , en.dat do
(wetgevende magt denzelven óf geheel moest affchaffen ,
óf de verantwoordelijkheid van alle de daarvan onaffclteidelijke wreedheden op zieh nemen. De behandeling der
bovengemelde twaalf artikelen had plaats op den 21 Mei.
Nieuwe verzoekfehriften ten voordcele van den handel
werden door de Aldcrmans N E W N H A M en w A T S Q N ,
;

de Lords

en
en de Heeren
us.
en
c o
aangeboden. Hefverflag van den bijzonderen Raid werd béftredtü, als deunende grootendeels op enkel hooren zeggen, vele anders
bevondene daadzaken behelzende, én in deszelfs vórm
ftrijdig'met de grondwet; men ftelde bovenal op den
vóórgrond de onregtvaardigheid, om de Neger-bandztears
van eenen zoo wihstgevenden tak van handel te beroov é n , zonder hun fehadeloosftelling té géven» In het antwoord hierop trachtte B U R K E vooral te bewijzen, dat,
in een geval als d i t , geene fchadeloosftelling in aanmerking konde komen. Het Gouvernementzeide h i j , moedigt alle takken van koophandel aan, welke den Staat
nuttig zijn kunnen, en met regtvaardigheid eh menfchelijkheid overeenkomen. Wat die aangaat,' wèTke onzedelijk en • Voor bet alg^roeene welzijn Ichadelijk zijn, heeft
hét Gouvernement zónder twijfel het regt, deszelfs befchermuïg te weigeren, wanneer het zulks voegzaam oordeelt. Zij , welke aan den flavenhandel déél namen , kerïdén er de Wisfélvallighéid vanV en móesten'het verlies
voorzien, dat zij ondervinden zouden,'zoo de''wetgevend
de magt eens ophield, hare béfcherrnïng daaraan tever leenen. Nu was het onmógelijk, denzei ven laiigër tè duld e n , dewijl het niets anders dan een rooversfteHelvijas.—
De debatten over dit p u n t , als ook óver alle andere ,
welke op de hoofdzaak eenige betrekking hadden, waren
lang en levendig; meer dan 30 leden van het Parlement
werden beurtelings gehoord, en meermalen was de fpreker der Kamer genoodzaakt, dezelve tot de órde te roepen. Eindelijk verwierven de voorftanders van den handel een* uitftel voor de behandeling, met toelating, om.
nieuwe getuigen bij te brengén, wier verklaringen, volgens h e n , de in het verflag van den bijzonderen Raid
geftelde daadzaken volkomen moesten te niet dóen., Dus
ging de zitting van 1789 voorbij, zonder eenig voordeel
voor de zaak der Negers, behalve de vernieuwing der
bill van
betrekkelijk het vervoeren der flaven.
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Dc voorftanders van den handel maakten zich dit uitftel
ten nutte, om van alle kanten getuigen te verzamelen-,
welke hunne zaak begunftigen konden. Hunne tegenftanders deden ook nieuwe pogingen. Hét nut gevoelende.
dat zij vén de medewerking vari Frankrijk zouden hebben , zonden zij den Heer
naar Parijs,
öm betrekkingen aan te knoopen met de leden der Conftituérende Vergadering, welke men wist, dat over dè
zaak der Negers gunftig dachten, en om deze Vergadering over te halen, de affchaffing Van den flavenhandel
onder de talrijke verbeteringen, waarmede zij zich bezig
hield, op te nemen. Zoo zoude men de verdedigers van
den flavenhandel eene hunner magtigftè bewijsredenen ontnomen hebben, welke daarin beftond, dat men zeide,
<iat Engeland door het affchaffén van den flavenhandel
niets zoude bewerken, dan dat deze zoo winstgevende
handel in de handen der Franfchen overging. De listen
der Franfche Neger-handelaars endergeldfchieters,welke bij hunne ondernemingen belang hadden, deden deze
pogingen mislukken. Bedreigingen, beloften, middelen
van omkooping, alles werd in het werk gefteld, om den
goeden wil van eenige afgevaardigden te zwenken,-en zelfe
hun voornemen verdacht te maken. C L A R K S O N , ziende dat zijn verblijf te Parijs van geen nut konde zijn,
keerde naar Engeland terug, waar hij het geluk had,
«enige nieuwe getuigen te ontdekkelji, welke in ftaat waren , belangrijke berigten te geven over de wijze, waarop
de Afrikaanfche kooplieden zich de flaven aanfchafr.cn ,
welke zij aan de Europefche kooplieden verkochten* Evenwel werd het onderzoek der getuigen, door de Kamer
bevolen, zoodanig flepende gehouden, dat het jaar 1790
voorbijging, zonder dat het Parlement zich daarmede had
kunnen bezig houden; hetzelve werd eerst geëindigd in April
1791. Weinige dagen daarna vernieuwde
zijn voorftel, betrekkelijk de affchaffing des flavenhandels ,
en onderfteunde hetzelve door eene welfprekende redevoering. Hij haalde nieuwe wreedheden aan, door de
Afc^-handelaars begaan; hij maakte de listige handelC
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wijzen bekend, welke door hen in het werk gefteld werden, om de opderfcheidene ftammen der inboorlingen aan
te hitfen om elkander te bevechten, ten einde,uit die oorlogen gevangenen-vodr de^flayenmarktea-te bekomen, hjj
fchilderde.met de fterkfte.kleuren de ellenden, welke men
den Negers gedurende hunnen overtogt deed ondergaan ;
hij toonde klaarblijkelijk., dat de yoorfpoed der volkplantingen,, van den koophandel- en het zeewezen van Engeland geenszins; in den •flavenhandel lag-, en ;eindigde met
zijHen yrienden de v^lgend^ woorden toe te voegen':,, Welk
^_,ook>het befluit der Kamer zijn moge, laat- ons niet
„ .wanhopen 1. Onze jzaak is eene heilige zaak; zij zal
„ eindigen met te zegepralen, en de uitilag zal onze po„ g i n g e n « e n s bekrppnen. C/Wij hebben {en minfte reeds
„ bemerkt, dat de ongelukkige Negers worden gerekend
, menfeben te zijn,, hétgeen men hun lang'betwist heeft.
„ Ziet < {laar de eerfte vrucht van onzen arbeid} Volharr

?

n

dende,, «uilen wij eyidehjk ü«gen» Werken wij dus
zonder ophouden, t»t dat wij den Christehjkcn naam
van deze vlek zul en bevrijd, tot dat wij de laatfte
fporen van dezen- handel«zullen uitgewisebt hebben,
welke de nakomelingfchap ons verwijten z a l , te lang
geduld, te hebben 1". :
In aniwpordop; jie rede-tvan W I L B E R F O R C E , hielden zijne tegenftandecs/voldat de flavenhandel in den
grond -niet als ongeoorloofd konde befehoüwd worden,
daar. vooreerst ieder mensch het regt had, Over zijne vrijheid te befchikken, en ten tweede de krijgsgevangenen
en de.misdadigers, door <tè wetten van hun land tot flavernij veroordeeld, ook wettig verkocht konden worden
door hen, in wier magt zij zich bevonden. Betrekkelijk
de zedelijkheid van den. flavenhandel zeiden z i j , dat dezelve,, in plaats van bloed te doen ftroomen, dit eerder
fpaarde, door ten minfte het leven te redden van krijgsgevangenen en misdadigers,, welke'op e e n e jammerlijke wijjze ter dood zouden zijn gebragt. Van wederzijden werd
met vuur erf zelfs met hevigheid geftreden. De vpornaamfte redenaars der Kamer, P I T T , F O X , B U R K E ,

„
„
„
„
a

1

;

s H E R I D A N , G R E Y e n z . , ftemden voor het voorftel
van W I L B E R F O R C E ; maar hetzelve werd niettemin
verworpen met eene meerderheid van 75 ftemmen.. Deze
onverwachte uitflag was meest veroorzaakt door de omftandigheden van het oogenblik. De ftaatkundige gebeurtenisfen in Frankrijk,
welker gevolgen een' der oudfte
troonen van Europa omverwierpen, hadden een groot
aantal der leden van het Parlement met fchrik bevangen ,
en hen geflagene vijanden van alle nieuwigheden gemaakt.
De opftanden, welke op St. Domingo, Martinique en
zelfs in de Engelfche volkplantingen waren uitgebarften,
fchenen de voorfpellingen der ivoorhandelaars en hunner
vrienden maar al te zeer te regtvaardigen; deze werden
daardoor aangezet, de voorftanders- van de affchafling des
flavenhandels als Jakobijnen te behandelen, en' hun vele
onheilen te wijten , welke reeds op de eilanden ontftaan
waren, en er noodzakelijk verder, ontftaa^moesten. Hun
gefchreeuw maakte meer indruks darl de verzoekfchriften,
tegen den handel voorgefteld, hoewel deze een getal van
519 uitmaakten, terwijl er flechts 5 ten voordeele werden
aangeboden. Voor het overige veranderde de uitflag van
het verhandelde in het Parlement den algemeenen geest
geenszins; overal vormden zich,nieuwe vereenigingenj
in welke men middelen beraamde., om het ontwerp ter
affchaffing van den flavenhandel te doen gelukken.
(Hét vervolg en jlot hierna?)
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. . . . . . G " i j weet h e t , mijn Vriend ,.vr*etnde taal en ze
den te willen naapen, en met eiken vreemdeling ingeno
men te zijn en als 't ware weg te loopen, is een zwak,
-dat onzer natie meermalen en te regt verweten is. Hoe
dikwerf heeft zij van deze dwaasheid, met fcbade en fchand e , leergeld betaald! Doch dat de ondervinding in dit
opzigt voor haar verloren is , heeft zij in den naastvoorMENGELW.
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gaanden zomer door een verseh en veclgerueht mukend
voorbeeld bewezen.
De Engel[clte Heer J 0 II N now R I N G had in zijn
Batavian Anthologyeenige verzen onzer beste Diehters in
Engel/che dichtmaat overgebragt, ten einde zijn volk
bekend te maken met onze Dichters, die :lan de Engcl[chen fehier even onbekend waren, als dezelve dit zijn aan
de boorden van Hindostan. Deze pogingkon niet anders dan ten hoogf1:e aangenaam wezen aan onze Diehters
en Lettcrkl1ndigen, die zich altoos en niet zonder reden
beklaagdcn, niet verder dan de grcnzen van hun land hekend te wezen. Doeh \vat H?tlander, die eenig befet'
van de f1:emmigheid onzes landaards en eigetJe zelmandigheid heeft, had kunnen denken,' dat de Heer B 0 wIr I N G met die buitenfporige en f1:uipaehtige toejniching
zonde ontvangen' gewcirden zijn, welke hem hier iste
beurt ' gevallen? Zoodra hij voet aan wal had gezet,
mc1dden de nilhiwspapieren zijne verfchijning in den Haag,
te gelijkmet die van'den Britfehen Kapitein' P A It R Y, die
een' doortogt bijGe Noordpool beproefd heeft :'t was of niet
minder dan een BEN T LEY OrN E W 'r 0 Nons met zijnc
tegenwoordigheid verwaardigde. De Genootfehappen lJeijverden zich om f1:rijd, om hem maaltijden te geven, toastetl toe te drinken; de Dichters zOllden hem hunne werken, fC'hrevenHeve, vleijende of b'rommende versjes in
zijn Album; qveral washet: .,,,,.Leve -lie edele, de geleerde, de deugdzame Brit!" Aller harten, aller Imizen
nonden voor hem open, waar h~jaIs eigen' kind Ot1tvangen, geherbergd en gekoesterd werd•. ::{1it, -rolde zoo,
epidemiseh, van fiad tot f1:ad, van provincie tot provincie voort, tot dat hij eindelijk te Gt'o'nitig'e11 de volkomeiJe Apotliet>fe O11t'wmgen heeft. Ik vrbegaim mijzelv.enJ
\Vatbeeft diemai'1' tocll gedaan'? Door wat doorwrocht
~vel'kheeft hij tach 'Opoque in, degelehiile,werc1d gemaakt.?
Gill, ,in. de geleerde wereld is hij, ,vat zijnewerkenheneft; z«)o veel ikweet;niets ; maar hijheefteenig'e varie'n
:in het E11/Je!sch vertaald, en daar Hill wij
veul1cugcl
over, zoo dnnkbaaT '1'001', dat:h~tl1!Ct ~ecHe woordun

zoo
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is uitte fpreken. N 11 weten immel's de Britten oak ,dat
er Nederlandfche Dichters zijri; en welk eene hooge eer,
van een' Brit gekend, geroemd te wezen! Eilieve, mi,in
Vriend, Wat 1110et een Brit denken van eene natie, die
in aUes toont zichzelve niet genoeg te. wezen, en door
hare buiterifporige beleefdheden bewijst ,dat zij het zegel
del' goedkeuring Van' een Engelschparriculier behoeft;
om over zichzelve tevreden te wezen? De uitkorrist
heeft het geleerd. De Heel' B 0 'v Ii. I N G heeft in ttiim
twintig brieven, die in de nommers van den Mot'fJing
HeraliJ van AUgUstus, September en October zijrl DP~
genomen ~ [een 'enkele oak in de, Engli-sh Chronicie en
Gleaner] verOag van zijrtebevinding hierte lande gedaan ;
en hoeweldaar' ~aken in voorkomen tot lof van ons
land, zoo heeft hij echter ook de roedc gebruikt, 0111
het een en ander wel frrengelijk te gispen en te geefelen.
De Dichters, de Heeren, die hem het meest aangc1oo"
pen en gecajoleerd hebben, zijn natuurl~ikerwijze oak
degenen, welke hij het meest gefchuijerd heeft. Den brief,
die over hen loopt, opent hij met de verklaring, dat nog
nimmer eenig land zoodanig met een' zondvloed van jammerlijkgefchrevene rij111en en jammerli,jkfchrijve1'lde rijmelaars
oveJrllroomCl wera. (*) , als Holland,tegenwootdig ; vool'ts,
dat hie I' een voHlitgengebl;ek aan gezonde kritiek heerscht,
en men, uit krachie van een verbol1d van wederzijdfche
toegevendheid, elkandel's fouten genadig door de vinge.
ren ziet. Zoodat het hieromtrent ~oude wezen: "de
cene muilezel kj'aauwt' den andel"." Voorts loopen de
aanmcrkingen van den Heel' BOW It i' N Gover al1crlei' za·
kcn, te vecl om u te noelllen; over hef';nwendige der
huishoudingen , de hoed~highcid en rlcnprijs del' fpijzen;
over de onfchel1dbaarheid dcr operibareambtenaren ,gcvcsdgd .op' de valfche onderfrelIing' van. hunne onvatbaar~
heid voor omkooping en kwade tWnw, ehhct daaruit
voortvloeijendegeb'rek aan publiciteit; ovethet tienjarig
blidget, gecalculeerd op eene vcrWijdcrde toekomst, dat
(40) Scribbled Rhymes and /cribblil1g Rhymers.
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is, op de bafts der onzekerheid; over de' predikamen ,
als volgers en vleijers, en geen voorgangers en toonzetters, der openbare meening; zelfs over de foaijcn,
met, welke een tafe1gast in Holland aan de dien~tboden
het eten en drinken betaaIt, waarop hunne heeren hem
getrakteerd heoben. Dat is waar ook; die fooijen Ioopen
.<lrok; maar, Master B 0 \V It I N G, vondt gij het nag
niet weI zoo comfortable, als in een logement uw lieve
geld te verteren? Gij zijt immers zulk een oolijke rekenmeester!
Maar raillerie a part! Er zijn zeker eenige misilellingcn in de berigten vanden Heer BOW It I N G. \\Taut,
zonder te komen op het onherkenbaar verknoeijen van
eenaantal namen, verhaalt hij, bij voorbeeld, dat de
Mennisten de meeste overeenkomst met de Kwakers hebben, en dat de VtiejChe boeren alle zondagiivonden de
~at uit de ton 'lmeppelen (*). Nu , als een goed Mennist,
weet gij zelf de valschheid van het eerile, en die van het
laatt1:e is mij verzekerd door een Vriesch Heer, die ten
platten lande geboren is. Maar, behalve deze kleinigheden ,
gceft de Heer BOW It IN G dikwerf de duideIijkile blijken ,
dat hij goed gezien en juist onderfcheiden heeft; en ik acht
Ilet zeer der moeite waardig, dat elk Nederlander, die
door het denkbeeld onzer volmaaktheid nog niet geheel
vcrblind is, iu zijne brieven naga; uk welk oogpunt een
:vreemdeling onzen tegenwoordigen toefl:and befchomyt.
Oak ben ik de man niet, die. den rleer B ow n I N G
zijne critiques beletten, of hem de grenslijn daarvan trekken wi!; want \veldaden leggen den beweldadigde nooit de verpligting op, 0111 alles in zijnen weldoener fraai te vinden, en om zijnenthalve de waarheid te
:verzwijgen of tc verdraaijen; maar, zoo mijn gevoel mij
niet bcdriegt, zal m~n in den toon zijner berispingen het
befef moeten kunnen opmerken, dat hij vriendelijkheden
'genoten hedt. lk maak een groot onderfcheid tusCchen
een' . Brit, 'die, van geene andere recommandatiebrieven
(*) Zie den brief in de English Chronicle van NOVember
gedagteekend GrotJ, dell 12 October.
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voorzien dan een zak vol guinjes, efl terende'op cïgen
kosten, zonder een fterveling'toe te fpreken het land doorreist; en tusfchew een' Brit, die Hier overal als vriefiÜ
ontvangen, opgenomen, geherbergd, onthaald i s , en zich
al dié vriendelijkheden niet alleen heeft toten welgevaHew»
maar ook betuigd, daardoor tot in de ziel getroffen te
zijn. De eerfte, die alles met den koelen en afkeeri$ea
blik van een' vreemdeling aanfchouwd heeft, z a l , thuiskomende , in zijn verflag doen gevoelen-,' dat er niets i s ^
hetwelk zijn hart aan dit land bindt; maar dé ander,.zoo
hij eenig denkbeeld van eskentemV heeft, laat a rhidden
zijner critiques een teeken van gehechtheid büjkert aan
het land, waar hij zoo veel goeds heeft genote^; (en
zélfs jegens zotten, die hem welgedaan hebben.', zal.hij
een' toon van toegevende infchikkelijkheid gebruiken. Die»
toon nu mis ik in de brieven van B O W R - I N G ; / dk laad
is hem vreemd gebleven, even vreemd als toen hij.ét in*
kwam, en die hem befchuldigt, dat hij de dingen alhier
door den bril der vooringenomenheid bekeken heeft,doet
hem groot onregt. Als hij drie of viet-dagen doohi».
mand, die hem nooirte voren z a g , gul en vriendelijk
geherbergd en onthaald i s , deelt h i j , zonder juist kwaad
te fpreken, maar met eene onnavolgbare koelzinnigheid,
berigten mede wegens de bijzonderheden dér menages,-eveü
of hij in een logement zijn geld verteerd, e n , na denjkni»
telein betaald te hebben, verder geenebetrekking«n.vao
kieschheid of vriendfchap te eerbiedigen had. Zoo. zal
hij u , bij voorbeeld, verhalen, hoe de vrienden de-.bot'
terham fmeren niet alleen, maar o o k , dat de gastheer
het huis van zijn' buurman, een groot Heer, op:contributie gefield heeft, om de lekkernijen te leveren, die
men op eene tafel z e t , waar een gast als B O W R I N J S
aanzit! (*) Vindt gij het niet aardig, dat de Brit^ nadat
hij zich eerst verwaardigd heeft om die lekkernijen mede
op te peuzelen, zulks vervolgens aan de Engelfche natie
in den Morning Herald bekend maakt ?
(*) Zie, in den Morning Herald van den 21 October 1828,
den brief, gedagteekend: Naaxens [lees Waaxens] den 10
October.
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Zoodallige hchandcling, wclverre van mij te bcvreem.
den, komt mij zeer namurlijk voor. Ecn Brit denkt,
als C E SA R, Jat deze wcrcld voor hem ~elllaakt is! Hij
ontvangt de bewijzen van eer en vricndfchap niet als een
gUllsthetoon. maar als ccn regt, dat elke nadc, cn voor111 de DutchfllfW, aan zijne grootheid fdlllldig is. Ouk
wil ik II wel bekenncll, dat de flrafic manir.r , waarop hij
onze Dichters aanpakt, mij goed IJCeft gedaan; niet zou
zcer om de gegrondheid vall zijn oordeel, als omdat die
genen t dil! het meest om zjjne voeten kropcn, met cell'
genadigen tred gcflraft zijn, cn dus, anderen ten voorbeclJ, dic lust mogten gevoe1cn, om weder een' vreellldcling triumfantelijk in tc halen, loon naar wcrken om.
vangcn hebben. Die zich ~oo gretig nur den lof des
vrecmdclings toont, die dien lof bcdc1t, dic voor het olltvangcn van dien 10C den buitcn1ilOrigllcn dank bewijst,
~n alzoo zichzelven wcgwerl't , . hoc wil hij hebben, dat
de vreemdc1ing aehting vour hem zal kocstercn? Latcn
onze Dkhtcrs maar goedc verzen maken, onze Gelecrdcn
werkcn fchrijvcn als v 0 S S 1 US, flU I G ENS of G R 0T IUS, onze Sra:ltsmanne11 zich kwijten als de I" AGE ). S
en de 1> F. W 1 'f 'f EN; ell Iatell zij Jan, met eene fiere
onverjehillighcid voor den lof of de herispin!{ van vreclJ)dcn, zeggen : Sf/lIJ!) jllpa/Jial/l qfltCjit(J1/1 mail is. Dil middc1tje komt mij beter voor, om dcn Brit untzag in t~
boezemen ~ dan hem lekker te trakterell. Laten wij ..:y,dcr/alJdcrs lOch naoit vcrgctcn het zeggen van 1\1 A Z A,UN. I~ODEWYK DE XIV vroeg eens, in zijnejeugd,
aan M A Z A R IN, wat hij duen mocst, 0111 zich door de
gencn, die hij dagelijks 1l1ocst fprckcl1, te docn ecrbiedigen. Sire, antwourdde de K:.mlinaal, r,/pcctez 'Yom,
tl
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Nu, zeg het vuort, en brcng het, waar zlllks te
pasfe komt. Vaarwc1!
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zonderingen <>p dCügioDte lijst onzer prulppëten maakt.
H _ D 1 J K . i s , volgens hem, een waarachtig Genie;
maar, onder andere grove gebreken, is hij een veelfchrijv e r , die honderd bandels geeft, daar hij tien moestgeven. Met T O L X E K ' S fch'ynt hij zcet'ingenomen, ais
den Dichter, die den weg tot het Hart gevonden heeft.
Maar K I N K E R J S wéder beneveld met denjnist van het
Kantianisme. L O O T S J S niet meer, di<? hij w a s , en zoo
vervolgens, PropZeiat!
Voorts moetik u herinneren, dat d e gedoemde brieven
in den Morning Herald en elders niet door B O W R I K G
onderteekend z$ri; maar dat de inhoud, [bet'bijwonen
b. v. van letterf?uhdige, feesten, enz.] dé'kfeirïé doroen,
waaruit zij gedateerd zijn, [en Waar nooit één''Éngehehman komt] gelijk ook de datums, bij tmj geen twijfel
overlaten, p f hij heeft ze gefchreyen,.Zoodra hijopenlijk
intrekt, wat in die brieven, ftaat, pf ontkent.,.dat, zij van
hem z y n , kunt: gij; ook intrekken, wat; ik u van hem
gcfchreven heb.
B I L D E

i

i

CÖTHE'S VROEGSTE LEEFTIJD C 749"" 7^5) GESCHETST DOOR
H. D Ö R I N G .

(Vervolg van bl. 114.)
Zleer vroeg werd G Ö T B E ' S geestdrift voor Italië en deszelfs kunst door eene reeks Romeinfche gezfgten opgewekt
met welke de vader eene voorzaal had opgefierd. Dé Piazza
del Popoio, het Colifeum, het St. Pieten - plein, die kérk van
buiten en binnen, de Engelenburg en foortgerijke voorwerpen maakten op hem een' diepen indruk,; eri de anders\zeef
lakonieke vader verledigde zich fomwijïen, eerié 'befchrijving
van dezelve te geven. Bovendien werd zijn kunstzin op velerlei wijze opgewekt en gevoed door eene verzameling van
marmer en naturalia, door een groot aantal bouwkundige
teé'kebingen, kaarten, prenten , zeldzame Teneiiaanfcke glazen , bekers, bokalen, ivoorwerk , brons, é'nz^ iri de besté
orde gerangfchikt. De boekerij bevatte de fchoonfte Hollandfche uitgaven der tatijhfche fchrijvers, veel,wat tot#o»
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tneinfche oudheden en regtkunde betrekking had, de voornaamfte Duitfche en Italiaanfche dichters, de beste nieuwere
reisberchrij vingen,. taalkundige en woordenboeken In foorten.
Eenê bijzondere voorkeuze betoonde, oöTHE'S vader voor
hst"Italiaansch; waarbij hem een oude Italiaanfche taalmeester , c r o VIN A z z i , die,, ook zijne vrouw in genoemde taal
en in de muzijk onderwees, behulpzaam was.
Een óngemeenen en blijvenden indruk op het ligtbewogen
gemoed van 'den knaap maakten de figuren van een poppen,
fpel, hetwelk hem zijne grootmoeder, ter oefening in tooneelmatige vootftelling, had vereerd; maar tot zijne algemeeiie en veelzijdige. vorming gaf de verbouwing aanleiding,
welke het oucje huis onderging. De groote verandering, welke daardoor in de gewone behuizing voorviel, gaf aan zijne
jeugdige verbeelding, welke zich aan die oude vormen hechtte , meerdere" ruimte en vrijheid; en weldadig was het bovendien voor 'hem, dat hij zich thans aan bepaalden arbeid
eh onderwijs, op eene fcbool, verbonden zag. Hier ontbrak
hét G Ö T H E niet aan gelegenheid, zich in lijdzaamheid te
oefenen 4 want hij en zijne medefcoolieren werden dikwijls
door de leermeesters hard en norsch bejegend, ja hadden,
naar den toenmaligen Haat van het fchoolwezen, niet zelden
Hagen en ftompen te verduren.
.De huifelijke wanorde had ten gevolge , dat de opmerkzaamheid van den knaap zich begon te vestigen op zijne geboorteftad, welke, door werkzaam republikeinismus, drokke bevolking, verfcheidenheid van leefwijs, maar vooraf door
hare oudheden en merkwaardige herinneringen, aan openbare
pleinen en gebouwen verbonden, meer, dan eenige andere
Duitfche ftad, gefchikt was, om een' dichterlijken aanleg tot
een poëtisch Genie op te voeren. Met name vervulde het
ftadhuis, met zijne Romeinfche zalen, antieke.borstbeelden
enz., zijne verbeelding en gemoed met hét denkbeeld van
Duitfche grootheid en heerlijkheid; waardoor, zich bij hem
eene zucht voor de Oudheid ontwikkelde, welke door. oude
kroriijken en' boutfneéprenten van de belegering van Frankfort begunftjgd en gevoed werd.
Intusfchen was de bouw van het vaderlijke huis voltooid,
en de te voren verfpreide heerlijke fchilderijen yetjjerden nu
gezamenlijk dex wanden van één vrolijk vertrek naast de
ftudeerkamer. Om dezen tijd, op den.i November 1755,
viel de aardbeving van Lisfalton voor. Het ontzettende eener
:
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onzigtbare, onderaardfcbe, verwoestende raagt maakte op
dett poëtWehen geest des toen zesjaïïgeh knaaps, aanreiken
het Noodlot tidt voor het eerst in zijne huiveringwekkende
verhevenheid vertoonde, een' zeer diepen indruk. EBnigè jaren daarna, over deze gebeurtenis nadenkende, kwam het
hem met Gods goedheid en wijsheid onvereenigbaar voor,
dat de regtvaardige met den onregtvaardigen het verderf ter
prooije werd. Bij het godsdïenftig onderwijs was hem èene
drooge zedeleer ingeprent, welke ziel noch tiart bevredigde.
Hij had van velerlei felsten hooren gewagen, die zich daarom van de heerfchende kerk hadden gefcheiden; ény daar
hunne bedoeling was God te naderen , kwam de m?t zijne
godsdienftige begrippen overhoop liggende knaap op het denkbeeld, zichzel ven in onmiddellijke verbindtenis met het Hoog*
fte Wezen te brengen. Hij wilde hetzelve een altaar oprijten; voortbrengfels der Natuur moesten de wereld,ais mj* ge»
lijkenis, verbeelden; eene vlam* op dat altaar branden, die
het naar zijnen Schepper verlangende gemoed des menfchen
beteekende. De verzameling van naturalia diende G Ö T U É ,
om,met behulp der fraaifte ertsbrokken, op een' roödvertakten, goudgebloemden muzijklesfbnaar zijns vaders, zulk een
altaar, in de gedaante eener vierhoekige,piramide, zanien te
ftellen. Toen nu de zon zich boven, de daken vertoonde,
ftak hij, door middel van een brandglas, de in eene pibrfeIeinen fchaal op den top geplaatfte wierookkegélrjes (k3ucherkerzen ) aan, wier glimmen en verdampen het vurig verlangen naar God moest aanduiden. Bij herhaling der plegtigheid de fchaal ontbrekende, plaatfte hij den wierook op het
roode lak, en bemerkte, in zijnen vromen ijver, niet, hoe
het brandde, en zwarte, onuitwischbare fporen achterliet.
In het gevoel zijner bekwaamheid, en de toenmalige onderwijzers mistrouwende, nam GÖTHE'S vader voor, zijne
kinderen zelf ce onderwijzen, en hen niet dan enkele uren
door eigene leermeesters te laten onderrigten. Hij erkende en
waardeerde de aangeborene gaven in zijnen zoon, die, door
fnelle bevatting, arbeidzaamheid en volharding, weldra het
onderrigt ontwies, hetwelk zijn vader en overige leermeesters
hem konden bijbrengen. Hem mishaagde de Grammatica,
wier regels hem belagchelijk voorkwamen, wijl zij door zoo
vele uitzonderingen wederom werden opgeheven, welke alle
weer afzonderlijk moesten worden aangeleerd; maar hij vatte
evenwel de lpraakvormen en wendingen gemakkelijk, terwijl
1
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hij even fpoedig ol1twikkeldc, wat in het begrip Cl n~l' zank,
opgeQotel1. In het redekunaige, en wat daarmede in vel'
bandfiond, week hij ,voor niemand van zijne jaren, waarin
z'jn vader groot behagen vond, hem dikwijls met eer., VOOl'
znlk een knaapje vrij :lanzienlijk, geldgefchenk beloonende
In hetzelfde vertrek , waar de 7.oon zijnen C E J, L A R IUS van
ulliten leerde, onderwce.; hij zijnc dochter in het ltaliaanseh ;
en, daar dc jonge G 6 THE doorgaans zijne les fpoedig kcnde,
lllisterde }Iij over zijn boek heen, en leerde bet ltaliaameh,
welks overeenkomst met het Latiil1 hem weldra in het oog
viel, zeer behendig.
De uren, in welke GOT HEmet eenige kinderen van naburen bijzonder onderwijs ontving, waren hem weinig van
Ilut tot zijne verdere vorming. Gebrek aan coezigt van dell
kant der onderwijzers had meermalen tegenzin en verwarring
bij dit gemeenfchappelijk onderrigt ten gevolge. Hierbij kwam,
dat de dichterIijke aanleg van GOT H E door het lezen del'
Duitfche dichters van dien tijd zich zeer duidelijk begon to
o?enbaren. Hij had met eenigen z(jner medeleerlingen een
zondagsgezelfchap, waarin ieder verzen van eigen maakfcl
moest voordragen. De dichterlijke voortbrengfelen van GOT Ii F:
vcrwierven dikwijls algemeencn lof, en hij kon nn voor den
fiijven CORNELIUS NEPOS, voor CELLARIUS, ell voar
den CateehismU9 geen' fmaak meer krijgen.
Zijn leeslust yond rijkelijk voedfel in den Orbis Pictus van
AM 0 S COM E N IUS, in den grooten J/olio - Dijbel met pl~ltCil
van MER I AN, in GOT T F R J E. D 's /{ronijk met platen van
denzelfden, in de Acerra Philologiea en dergelijke werken,
die de plaats van eene kinderbibliotheek, welke men destijds
110g niet had, vervuIIen moesten. De Gedaa12tel'erwis[elingm
Van
v I DIU S bragten de jeugdige ve,beeldingskracht van
GOT H E op menigvuldige wijze in werking, en hij beoefcndc
vooral de eerae boeken derzelven met bijzondere vlijt. Deter
en zedeIijker uitwerking had het gebruik van FEN E LON'S
Telemachus, door NEU KIRCH vertaald. RobinfoiZ Crusoe en
het Eiland Rot[enburg werden insgelijks met gretigheid gele.
~en, gelijk ook AN SON'S Reis 1'ondom de TYereld, waarin het
hekoorlijke der verdichting met gerronwe waarheid is vel'.
bandon. Zeer aanlokkclijl( was ook voor G 6 T II E een boekcnfl:alletje vool' de lmisd"ur van cen' Fran,{fo;-fer uocken·
l~ramer, waar hij zich den Ui Jeujp zcgel , de [choMze JV[eJUfiliC,
Keizer OCT A V 1 AN us, de fi;hoo;lc Magc!mzc, Fortmuztm Cll
);lg
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dergelijke volksjléiciawr «anfchaftq» dje, niettegenthuuyle het
Hechte papier-en, den, bijna onlefisbaren druk, door, hem en
zjjrie medejte«rii«gen ajs verflpnden werden.
In de bc^erji^yOTaijuen^W,, d e n z o d e St. i{af^arj»er
kerk beroepeneu Prediker S;T£R# »ieerde G Ö T H E , omjbpks
dezen tijd s VQJW; het eerst IJOMI*,S,,US kennen., en wél volgens de vertaling;in proza depri; j», V.QU:LOEN.,De
beFCHRIJVIBG der yejevejring van he* TrajaanseA gebied behaagde

hem zeer; alleen had hij dit op het werkaan te merken, dat
het van de verovering van Troje gemJ^t^t seeS^ ^éa zoo,
plotfeling niet,den dood van HECTOB. afbreek^ Zijn loom,
wien hij deze aanmerking mededeelde» maakte hemppmerkzaam op V I - E G I L I U S , die dan ook aan zijn verlangen volkomen voldeed.
Deze aangename oefeningen werden een tijdlang afgebroken, daar GröT HE de kinderpokken kreeg. Zijn gebeele
Ijgchaam was daarmede overdekt. Verscheidene dagen JLag hij
blind en bad, veel te lijden. De pokken lieten echter .geene
blijkbare fp^ten achter; alleen de vorm., van zijn gelaat was
aanmerkelijk veranderd. Offclioon hij reden had, .om tevreden te zjjn, dat hij het daglicht weder kon aanfchouwen,
was hem evenwel de herinnering aan zijnen vprigen toeftand
(leeds zeer onaangenaam. Nogtans kon zijne tante, die aan
eenen droogist, met name M Ê L E E R T , gehuwd was, en voorheen meermalen da fchoonheid des knaaps geprezen had,
zelfs in latere jaren niet nalaten uit te roepen: „Wel duivekater, neef, wat ben je leelijk geworden!'Bij deze tante, welker woning en winkel in het levendigfte
gedeelte der ftad, aan de markt, was, heeft GÖTHE échtef
dikwijls met zijne jongere zuster, c o R N E LIA, gënoegelijke
uren' doorgebragt. Hij zag daar uit - het. venfter het gewoel
en gewemel op de ftraat; e n , offchoon hem in den winket,
onder zoo velerlei dingen, aanvankelijk alleen het zoethout
en het daaruit vervaardigde drop belangftélling inboezemde,
zoo werd hij-toch allengs bekend met de groote menigte.voor»
werpen', welké-bij zoodanig bedrijf af en aan gingen.
Eene aangename plaats van uitfpanning, na het eindigen
der lesfen, was voor G Ö T H E en zijne zuster de in de Friedbërger ftraat gelegene woning hunner grootouders. Dezelve
fcheen eertijds een burg geweest te zijn.- Men kwam door
eene foort van poort niet torentjes in een' fmallen gang,
die naar eene tamelijk breede plaats leidde, omgeven
r
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met ongelijke ''gebouwen-', wélke të-zaniétt-töt éétl Woonhni»
vereenigd'waren. Gewoonlijk 'Ibóeftdé zieb GÖT^'E^met zijne
zuster terfloitd naar dén toni* dié"Uc^'teFiwt^niefkeiyke
lengteen breedte achtende -gebóUwefi uitft^kte en zeer goed
Onderbonden werd. Hét latwerk tei'^ttérzpe"der paden
was nièëfendeeisi mét wj^ngaardtenketi bezet; de overige ruimte
diende hroöt k'eükén'gew*sfén en'voor bloemen, diev
vroege'iente tot laat' in den herfst, in 'menigvuldige verfchfeideirnëld de perken verfierdfeni' i>è jeugdige belangftelfinjg wa? Vooral" gevestigd ép eène lange rij tal- en'kruisbesten. Óbk eeri oude; hooge en zich wijd uitbreidende moerbezlénboom was voor dén knaap een beduidend iets,zoo wél
om de vruchten,"als dewijl hij gehoord had^ dat de zijdewormen met deszelfs bladeren gevoed werden. Óp''deze vreedzame plet gronds béftéédde GÖTHE'S grootvader, * E X T O R ,
uit liefhebberij en mëfc zorgvuldige Vlijt, êen'gedeelte van
den avond, om het fijnere werk der ooft- en blëemkweeking
te verrlgten, terwijl een tuinman den groverén arbeid deed.
Hij getroostte zich veel moeite, om fraaije anjelieren te hebben , dé takken der 'perzikboomén regelmatig langs de fchutringen te leiden, en verfchillende foorten van rozen te enten.
Het bééld van dezen zonderling gekleeden , eerwaardigén grijsaard bleef nog lange "na diens dood den kleinzoon levendig
vpdr den geest.
(Het vervolg en flot hternd.y
v a n
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brjZONDERHEDEN UIT-EEN NIEUWUITGEKOMEN FRANSCH WERK,
HOLLAND ONDER LODEWlJK NAPOLEON BETREFFENDE.

(Vervolg en flot van bl. 1 2 0 . )

v

X)e verfchrikkelijke ligting der Gardes t ? honneur veroorzaakte eene groote beweging in Heiland, bedroefde iedereen ,
vernietigde de vooruitzigten van vele huisvaders, en bragt de
moeders tot wanhoop. De Prefekt van het Departement der
Zuiderzee, waarvan de hoofdplaats Amfterdam was, dreef'de
geftrengheid tot het uiterfte van woeste ruwheid, in de-uitvoering van het bevel ter oprigting van Gardes <F honneur*
Hij voegde daar, tot overmaat, nog eene foort van fpotternij
bij, die den voor vele familiën zoo wreeden maatregel nog
hatelijker maakte. Tot biertoe haddenjde Hollanders met gelatenheid zich onderworpen aan de «ontelbare opofferingen,
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welke de Keizerlijke Regering van her. gevorderd had ; maar
ditmaal begonnen gemor en misnoegen zich luide te openbaren. Zoo het hun, tot welken prrjs ook, mogelijk geweest
ware, hunne kinderen vrij te koppen, dit'zou een krachtig
middel geweest zijn, om de fchatkist van Frankrijk, dié, ledig begon te worden, weder te vullen. Niets zou hun te
veel geweest zijn. Het volgende moge er ten bewijs-van
(trekken. De Heer HOST HULS, (?) een rijk man, bood
aan, om eene geheele Compagnie op zijne kosten te wapenen en uit te. rusten, zoo hij zijnen zoon mogt behouden;
maar dit aanbod werd onmeêdöogend verworpen 1
Het is waarlijk eene foort van wonder, dat de waardige
handlanger van den Prefekt, de Heer D U B O I S , niet met
een*fteen aan den hals in eene der grachten is geworpen;
want dit was het plan der opftandelingen in den bekenden ver.
fchrikkelijken. n#cht. Doch door' middel van: «en.vrouwegewaad , en onder befcherming van een' Hollander, die hem den
arm gaf, ontkwam hij midden door de verbitterde menigte, en
had zün leven te danken aan een',dier brave inwoners, welke hij zoo 'dikwijls had verguisd en getergd door zijne boosaardige fpotternijen en willekeurige handelingen.
Toen NA POLS ON zijnen broeder Koning van Holland wiloe maken, bragt LODEWJJK, als eene tegenbedenking, de
zwakheid zijner gezondheid in, welke tegen den vochtigen
dampkring niet befland zou zijn. Maar de Keizer hield vol ,
en zeide: „dat het beter was, als Koning te Öerven , dan
als Prins te leven."
Brief des Konings van Holland aan den Keizer.
Parijs, den 23 Maart 1810.
Mijn Broeder l — Indien gij den tegenwoordjgen toeftand
van Frankrijk wilt verbeteren en vrede ter zee verkrijgen,
of Engeland met goed gevolg bedtijden, door zoodanige middelen, ais bet (luiten der havens, zult gij uw doel niet bereiken. Neen, te dien einde moet gij geenszins een door u
opgerigt Koningrijk vernietigen, noch uwe bondgenooten verzwakken, noch hunne meest geheiligde regten verkrachten,
noch tegen de eerfte beginfelen van het regt der volken en der
billijkheid, handelen, maar Frankrijk doen beminnen, door
bondgenooten te helpen en te bevoordeelen, zoó zeer aan
a gehecht, als uwebroeders. Di ond ergang van Holland,
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Wverwr'-Vat» een middel'''té' igh'j-oft'^gVJÖtó të"Veh^erelr';
z ^ ^ i h r e g e T i d ë è r é i e n i ^ è f w ö r t o n j j tttiMdaWanittn magt tê
doWtóenerok^
zullen' wïjkèn. & zijtf"fiè<imtï drié mïdaèlèii ^bm'Engeland
fé' veirne&ren\ natntfijftri" iböi 4èrMd v*ri -fietKélW- af té
1
fêbëfJKsttT"of door •ftaf Vosr-Indiên''te. Tern^stefctfy.'óf'dööf
ééne;tëfldftg;^De'btiafja^tpmfddéleh,dffèbdón' dé beste,
zijn onnrWoérbaar ionder ^Mjjt.' '•Ma'at°Èt'verwdn*eV'to$
gróptëiijls", dat fflén 'vaff^iëViéètfté ' n&ttafgèzien'.'' 'Dat'is
vérftgeP'middef, óm "vréde bijgoede voorwarden 'té vérkriji
gen, dan zich^ivèé''M^è^êlè^U o-ènïdêlÉrVjnet «ógi.
n^K^i^Beii vSana^^)oie|fe ftn>^e-tofe' t è ' ^ g e n . ' *
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Brief.-desv'fieiien
C;; ;.T,^.;

aan,

yimiïranktjji

,. ILI^'IIR'

den.Koj^BgfjYaBi^/to»^.

- Oi/e»^., .oq liiëi 1810.

J^ijb 'Brpèdérl ^ ' J r i " d e J ^ i f l i ^ i g h e ^ . / ' v ) d H J » wij ó n s
bêvlndën'^mbëten^wfl"ónb)é^#pël<f' fprekéftl'ik'"kêirV uwe g é heimftepverlè^ngén'^éh wat 'gjö nii| van h é t 'tègjén'fleeimoogt
verzekeren^-baat 'niets. Holland is'-in 'één*möéSjehjken toeftana'i'ik' erken bet, én 'DégrÖp',,^?|jtj verTsfngtJfyan'daar
té ' a i » . Het is niet' mijne" zaak, 'WëHh fets'fö'ïoen, 'maar
a ë u w é ^ e n de u w é ajleéö/ Z ó ö | | dófif nw^éïrt^ aeli%A
Mtdêrs overtuigt, 'dac"gfj' hanaéit'vttgehWmijne<be*döèRöge»,
d a t alle u w e ondernemingen en gevoelens met de%ïfne e-veiSe e n k o m e n ^ ^ a n zult _,gij. bemand ejr |eacht zijn^en,de nood i g e zeifftandigheid verkrijgen om Holland' tè hiérftettén. Wanneieriuj-sifilfie^iaani ^ierbaa* is,dat gij de vriend van Frankrijk
e n m i j n vriend z r j t , dan zal geheel Holland z i c h i n e e n ' nattftirlpfen^tötóland bèvladenySedert uwdn wegkéenflit PWjs,
hebEigtfm dieneindé niets gedaan: IWati.zal bet gevolg ,v«a
B * ' ^ ' ^ ? ' Üwe^derdBfaeji'ivwsfoheB fi/iatüs*fjteit\£».
geJanit"gilflihg&iA wordstsdev^nHen; zicairih iriè «tanen- Vato
Frmttrfk>o etpm^ en luidefirospeii om iveteenjgm^J ajsjnidc
del' iB^euiaob: veekoneeberheidj:^Heeft dërkentóM wansmyn
kafiffc'tw»' hetwelk i* S,:ült^d-iragt; t o e tot, rmübrdoel itel gaan-,
zonder» raij door e e n i g e ' bedenkahgrite lacril: ophóuden^ ur «iet
g e n o e g ' i n g e l i c h t , w a t wilt'"gij- dan, dat ikrinldèfaen; doen
zal?'Ik kan Hólland misferi, Holland niet m i j n e tefeherrning.
Indien Ahet* onderworpen ain een' mijner broödersij yfln mjj
r
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alleen' zijn heH ' veirwachtèride, rrt netti niet deszëuV-b'eêrd
vindt, v e r n i e t i g t g j j a l l e v e r t r o u w e n iri uw b e f h i u r ^ ^ v e r b r e e k t zelf uwen 'fchèpter. Bëtriin frankrijk, betain mijhéh
roem; dit H de eenige weg, oVdftfRoifing vjfo 'WoMhdlie
dienen. Waari gij geweest/wat gijïijri riroest , Hflldnd', éeh
déél van mijn_gep^ gewórden;y *ife-BiiHè diabaatdei zijtf,
daar ik aan hetzelve eèneri Pirntt '&A'gègëV'én,' dié"bW'iinjh
zoon was.-trjién ik u op' éëïT tiobnWHolland£laitite;,
meende ik daarop een l&toM^&m^'éè'-pkatfi'fc:; '• doen gij
hebt geheel tégen'mfne verwachting gehandeld, lit. beiriffij
genoodzaakt gezien, u. Frankrijk'té\e*Bieden, eri
een gedeelte vanuw rand' ie bemagtigeri. f erw$ï gij u als een' tïédïit
Fransthnran ' . f e d r a «fgt \ zijt gij voorde 'Hollanden minder, ''dan
een Prins vari 'Wdnji,. aan wlen zij dién-rang van%jk\fe'riistrigeo duur v a i l voorgoed en roetii të datkèn hébben','' Hët is
aan Holland geftfél'éSi; dat uwe
verwrjde'ring,v^'fiaMrffi
hetzelve fieeït' doeri verliezen, Wat het'onder s C H i ' t ó i r f ^ t ' .
P E N N I N G it of onder een' Prins Vin Oranje niét' verlóren
zou hebben. Wees eerst FranicHmdn'én broeder da Rjeiisèrs',
d a n möogt gij uyeryskerd houden, "dat {dj óp denrégfërf jjr'eV
zijt, om de be&ngén' van
ffotiü$%''wii$jpü.
.-i'H^.'ïbt
is geworpen";'gij zift onverbeterlijk i reeds'" wilt gij d ë wêlni.
ge Franfckm^Me u. nog overig zijn, wegjagen. Noch r a a d gevingen , noch waarfchuwingen, noch betuigingen v a n genegeriheid baten;:ieis , bedreiging,en ,ge.wetó moet ik gebruiken. Waj^bewtfeenan; die g e h e u B t ó o W f eV,>»«t-, en 'bededagen,
welke gij uiifchrijft? LODEWIJKI gij wilt niet langer rege.
-ren, Allej.&fcWvidftdeü «jonen beter,-dan uwattertrouweHike
b r i e v e n ^ dg^voelej»: v a n uwe^zieLi Koter SftBug'Va»'uwen
dwaalweg.;! Wfles.;;»a»charte:26e*/goed ëïranscbtoaiil, of'BW
volk zal u wegjagen, en gij zult HoUand>-ve^Utv>:,, tals/san
voorwerp vari <boftfce»ii ^ .erf. wel yam,«ie %otternij; d&tjH<4ten~
•ders>. Met vörftatod e n f t a a t d t u a d * ; ^eftr.m»|iodeeSts«il**«iat
met fcherpe. ea. bedojvene vodUen. ium lyépheAttte< elicit*)*
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(Getëeil?.) '

'Wtftbïi.tè'it.-

:;

'SrièP de*s kei2ërs: aan 'tfetf "KjOhiRg.
Rijsjëlf&hti' 23, Mei 1810.
;:

Mijn Broeder'! — Op het oógëribMk , daê gij riiij de ft&alft«' betnigingö»-. doet••', verneem ikdat'ftéfc 'gevolg vin' ml)-

nea Ambasfadeur mishandeld is geworden te Amjlerdam. Mijne, begeerte is, dat degenen, die zich.zoo fcbuldig gemaakt
hebben, nüj overgeleverd worden., .ten einde de wraak , die
ik nemen zal, anderen ten voorbeeld urekke. De Heer
S E R R U R I E R
heeft mij verflag gedaan .van uw gedrag op
de bijeenkomst der Gezanten. |k verklaar a dós, dat ik
geen*.. Ambasfadeur van Holland meerde Ptfrjr's wil^ de Ad»
miraal V E R H U E L L heeft last, om binnen vierentwintig uren
te vertrekken. Fraaie woorden en verzekeringen heb ik niet
meer noodigj hetJs tijd, dit ik jN&fo,,a^.$. Holland ongelukkig wilt malwti^.vén.dW.'.ow^ dwaasheid dat land in het
verderf ftrirten. Ook wil ik niet,' dat. gij een' Minister naar
Oostenrijk zendt, en even min, dat gij de Franfchefo'Vrelke
in uwen dienst zijn , wegzendt. Ik iiëb mijnen Ambasfadeur
teruggeroepen; ik zal in Holland Hechts een Chargé d'affaires houden. De Heer S E R K . U , R I E R , welkeer in deze boe-

danigheid blijft, zal u van mijne oogmerken onderrigtèn. - Ik
wil geenen Ambaafadeur , meer blootfteilen aan uwe beleedtgingen, Schrijf mij. niet langer met uwé gewone uitdrukkingen; het is reeds driejaren, dat gij nuj dezelve herbaalt, en
ieder,oogenbllk bewijst derzelver valsc^lieid.
pit '|a delaatfte brief, dien ft/van mjjn leven aan u.fchrijf.
(Geteek.)

N A P O L E O N .

Brief, door L O D E W I J K , na den gedwongen afftand, uit
Haitschlandgefchtevea aan z^nen Broeder.
Sire! — De naderende oorlog met Frankrijk heeft mij federt eenige maanden doen-bedacht zijn, om dit land te verlate». Ik ben den 10- Augustus vertrokken. Ik Schrijf n
van de grenzen van Begeren.
\
Ik bad het voornemen, Sire! nuj ïn de fiille rust der afzondering te begeven] die ik zoo zeer noodig heb; maar op
het «Ogenblik, dat ik aan deze mijne behoefte wilde voldoen,, .vernam ik de onheilen in Spanje; ik hoorde, dat de
vijanden van dezen kant op de grenzen waren; ik zag, dat
de oorlog dreigde, en.dat gij een millioen tegen u gewapende mannen zoudt te beftrïjderi hebben. Ik heb gemeend,
mij niet aan het dreigende gevaar te moeten onttrekken. Ik
beteeken wel weinig; maar al wat ik ben-, dat ben ik in de eerfte
plaats aan Holland, en daarna Mn Frankrijk en aan u verfchuldigd. Ik ga dan naarZwitferland, om vandaar door ugeroe-

pen te kunnen worden, wanneer gij zult gelooven, het te kunnen
doen, zóndér mij de hoop te benemen van weder in Hitland te komen bij den-fclgemeeneri vrede, en op eene wijze,
die niet ftrijdt tegen den eed, Welken ik aan hetzelve gediatt
heb. Zod ik aan frankrijk en u ooit nuttig zijn kan, gu
züft beter, dan ik, weten, op welke manier dit voegt aan
deö gehfen uwer broederen, welke Koning vin Holland'is gewéést.
•
Ik bid u , Oipei iö aanmerking té riemëh, dat ik tot u
kom, öni té. lijdéö; dat ik dit te fte'rkef vëriatïg, naar mate
het gevaar toeneemt; en dat ik, in dë ongelukkige betrekkingen, waarin de ómttandighedeh mij'geplaatst hébben, wél
niet langer in den voorfpbed van mijne familie mógt dëelén,
maar geenszins aan derzelver gevaren mij onttrekken. OTögr
ten É e , welke dreigen, niet zoo wezenlijk zijn, als ik vrèèze! Maat de toerustingen ten ftrijde zijn verbazend, èri in
eeh' gehéél anderen geest, dah te voren. ïeSér zucht, én'
roept óm oorlóg ttgzn frankrijk. .Wr^.Mfc vo'lbrengmijnen
pligt, zo» jegens Holland, als ]eg6te'&aW$i'M
u , terwijl
ik tot ti hader en mij meer onder üw beréié ttél. TJöölr. zal
ik mij hébben tê Verwijten, dat ik Éét ififne t ^ l k k é Ktolj^
hoedanig dié dan ook zijh ihoge, in gebrekeWn ge*blëvën {
en deze overtuiging zal mij altijd vërtroostéö, wat et din
ook gebeure.
'
Öp de grenzen vah Èeyereh en Oostenrijk,
den 4 Augustus 1813.
(Geteek.)

LODEWIJK N A P O L E O N .

Alzqp eindigde de rol, die Holland moest fpelen in het
groote drama van de opkomst en den ondergang des Franfchen
Keizerrijks. Steeds eene fchuilplaats voor zóojjanïgen onzer
iandgenooten, die flagtofters van het ongeluk der tijden waren , is Holland voor Frankrijk weder een bevriend land géworden , dat dikwijls verfraaid werd door 'onze fchoóne kun.
ften. De wettige vrijheid, deze groote weidoenfter der voi.
ken, heerscht daar, onder de grondwettige befcherming van
eenen Vórst zonder dweeperij. Om kort te gaan, het NeJerlandfche volk, de Koning
zijne opvolgers kunnen rekenen
op eene voortdurende gelukkige en nuttige regering, dewyt
in hun land geene Jezuiten zijn.
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C3p een* fchoonen avondftond, in Augustus 1775 ^werd de
Kapitein van een* walvischvaarder, WARRENS, óp ongeveer
77 graden Noorderbreedte, door win|(|iltë overvallen, te midden van het ij's. Men zag ijsbergen van onmetelijke hoogte
tot in hep oneindige zich uitftrekkenj en derzelver toppen,
met fneenw bedekt, zich Qp elkander napelende., verhieyenhjjnne dreigende punten, als 't ware om den waagzieken fcheepyaarder te verfchrikken. Dit gezigt bewees ontegenzeggelijk
dat de Oceaan van dien kant als geblokkeerd was, en alles
fcheen aan te duiden, dat die ijsgevaarten daar federt langen
tijd beftaan hadden. Kapitein W A R R E N S zou zich thans
gaarne van deze plaats verwijderd hebben; maar, geenerlei wind hem ten dienfte (taande , .was hij genoodzaakt, tér
plaatfe te blijven, waar hg zich bevond. Thans verdubbelde
hij zijpe^waak- en werkzaamheid, alles met ongerustheid gadeflaande, en niet twijfelende, of h^ flond aan de, grooftle ge*
varep ten doel, bü»!d?en hes^s^ap ftandplaats pogt verwisselen.. Gedurende een* gérpjmén'üjd'bleef dezelfde kaimte
|eérfchen; maat tegen middernacht verhief zich eene frisfche.
koelte, verzeld van eene digte fneeuwjagt; en welhaast verkondigde een ontzettend gekraak en onheilfpellènd gerucht,
daf. er eene groote beweging in de ijsfchotfen plaats greep.
Het fchip onderging' geweldige -fchokken, welke elk' oogepbllk onrustbarender werden; en de duisternis was zoo dik,
dat het fcheepsvolk niets konde onderfcheiden. Den ganfchen
nacht door hleef men wetkzaamj om, zoo veel niogeïljk,
het gevaar te ontwijken, telkens Wanneer en wsarben hetzelve meende aanwezig te zijn. Tegen dep morgen ging de
wind liggen, en de Kapitein merkte, tot zijne groote voldoening, op, dat zijn fcijip geene belangrijke fchade had geleden, Hij zag tevens met verbazing, dat de ijsfchotfen, die
den vorigen avond eenen ondoordringbaren muur vormden,
zich verdeeld hadden, en dartüsfchën dezelve een doortogt
was gebaand, die Zich tot op een' aanmerkêlijken afftand
uitftrekte. Tegen den middag nam zijne verbazing niet weinig
toe, wanneer hij uit den mond van het nieuwgevormde kanaal
een vaartuig zag naderen. De zon blonk thans in vollen luister, en eene kleine koelte woei uit het noorden. De ijsfchotfen. verhitiderden', in den beginne, den Kapitein, iets anders
-
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r

dan deszelfs raasten te onderfcheiden: hij meende hi het eerst,
zich bedrogen te hebben; maar, naar gelapge het fchip naderde , overtuigde hij zich, dat het geen zinbedrog ware; en
weldra konde hij den jammerlijken toeftand der zeilen, maften
en van het want onderkennen. Een tijdlang dreef het fchip voor
den wind af; maar welhaast, door bet ijs gefluit, bleef het
onbewegelijk. Door eene levendige nieuwsgierigheid gedreven , aarzelde nu de Kapitein geen oogenblik, om zich,
met eenige manfchap, in de floep te werpen, en naar dat
vaartuig zich te begeven. Alles duidde aan, dat het geweldig geleden had. Niemand bevond zich op het dek, door
verfcheidene voeten fneeuw geheel bedekt. Herhaalde malen
riep de Kapitein aan de equipagie ; maar hij kreeg geen antwoord. Bij het beklimmen van het fchip ontdekte hij, door
de opening van eene gefchutpoort, een voorwerp, dat zijne
ganfche oplettendheid tot zich trok. Het was een man, zittende aan eene tafel, op welke verfcheidene papieren verfpreid lagen. Hij riep» geen antwoord, geene beweging. Nu
begaf hij zich naar de kajuit, trad er binnen, en eene kille
huivering beving hem, toen hij, nader tredende, ontwaarde ,
dat het een geheel verftijfd, levenloos ligchaam was, welks
oogen, fchoon open, verdoofd waren, en welks aangezigt
met doodsbleekheid overtogen was! Het hield nog eene pen in de
hand, en naast hem lag een geopend fcbrijfboek, blijkbaar beftemd tot het maken van aanteekeningen; op eene pasbegonnen bladzijde las men het volgende: „ n November 1762.
„ Wij zijn ingefloten door het ijs finds 17 dagen. Het vuur
„ ging glsterta uit, en de Kapitein heeft vruchteloos gepoogd ,
„ hetzelve weder te ontfteken. Zijne vrouw is dezen morgen
„ bezweken. Wij hebben geene levensmiddelen, geene toe„ vlugt i n e e r . " . . . . De dood had, ongetwijfeld, hem verrast , bij dezen laatften volzin. De Kapitein en zijn volk
verwijderden zich, zonder een enkel woord te fpreken. In
een ander vertrek vonden zij werkelijk het lijk eener vrouwe,
op een bed uitgeftrekt; hare handen hadden al het voorkomen
van leven behouden; de ineenkrimping der ledematen alleen
bewees, dat zij dood was. Een ander lijk, pp de balie gezeten, was dat van èen' jongman; in de eene hand hield h\j
een' vuurflag, in de andere een* vuurfteen, en nevens hem
Jagen verfcheidene Hukken linnen. Voor in bet fchip zag men
ettelijke matrozen , op hunne legerfteden liggende, en een'
hond, in een' hoek verfcholen, alsof hij Hiep. Geenerlei le»
M 2
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vetjsmlddeién of brandftoffen werdén efgeflS gevoiiden. Kapitein
wildfe zijn onderzoek verdér ttftfeekken;
maar de bflgeWovige voöreordëelen-zgher matrozen verhinder*.
éèti zulks. H5 nam bet- aanteekëtürigbbek méde-, en keerde
niar z p fchip terug, rnêt eené ziel, -dóór fombérbëid ter
nëêr geflagen-. De .etrmpagie verlangde: met ongeduld zich
van jdaar té Verw^fdereö, eh'-dé kapkein, hoezeer zijns ondanks , van eetf gnnffigën wirti gebruik makende, ftevénde
naar Engetandi :Bif' Sïjne terugkomst* aldaar deed hij onderzoek ; omtrent véHSh&èBÜè féhêperf; die vérdweijèn waren,
zonder eénig fpöbr-van derzelver' tót; èn, bij het, vergelijken
van dé ditómi'en^è^érfcbsldMé/^iiére' aanree1centogefr met
die, wélke nëi JonWÉal vafrihetbéwbstè ftlripbevatte,ëriangtfe
bg* bevestiging, dat dh vaartuig'ötfj» dértien jaren in hét p
bëiloten gejweèst wa*-. - r
ƒ

WARRENS

£

!

;

LORD BYRON' ÖP HÉT

Ëft^ti)

GRÓSSA.

(*)

X-iord

B V R O N was een hartsrqgteïgk.liefhebber van watertogtjes, en, zwemmer zonder wedergade., fchroomde hij niet»
bij nee involgen vaaVdëze*zijne drift, 'zich aan eenig gevaar
pl»ot te (tellen. Gedurende zijn verblyf te Venetië, beftudeerde hij.des morgens, hij de monniken van St. Lazarus,
het lArmenisch-}- des namiddags deedluj togtjes op de Adriatifeke, zee, en, daar hjj ruim* betaalde, iionden 4e Gondeliers
hem als om ftrijd. tendieufte.. Het/eiland, SabhnteUo , in de
habuurfchap van fyagufa, was een van die, welke hij bij
voorkeur 'doorkruiste. Dikwijls liet hij zich derwaarts overbrengen in eene gondel met vier riemen, doorgaans.verzeld
van, de Markiezin VAN G. en twee of drie gemeenzame vrienr
den. Élk voorzag zich dan van al datgene , wat, naar zijnen bijzonderen finaak, konde dienen, om het vermaak te
verhoogen. Uitgezochte wijnen, mondbehoeften, lekkernijen,

Deze Anekdote lag bij de Redactie ter plaatfing gereed,
toén zij dezelve, met'eênïgè bevreemding,in de Amjlefdam'fc'ke Courant vónd 'Medegedeeld, 't li /fltids éénigen tijd in
zwing geraakt, ook' de.' Couranten Vén Letterkundig Mengelwerk te voorzien. Wij 'laten het intusfehen aan het oordeel
der Lezeren over, Vaar Cükjes, als dit b. v . , eigenaardigst
té Hui* behfdoren.

lectuur, teekengereedfcbap, fchietgeweer,. hepgejs, netten
enz.. maakten do | t ^ o p e , lading van h ^ r^&ejaartujg ,u.it,
$o*tijo>,. wapneer .kjeifwre *i j*J|ffef, <jp $ f
<kr»fj$$;
wekten, deden zij dezelve, aan, zfcji; a i d ^ v,e*make,njde «iet
jagen, en visfchen,of pok- pm.ereen
/^nemen. Öp^ekeren dag depf bet;.^ojjjk ge^^d^'ljen^.NJR^' naar ,bet
eilandje Grosfa gjAp^y^it eepe rots yap-gene halve mijj.
lengte beftaande, jR«t, grojjn. b e d e i ^ ^ D ^ s j c b ^ i d , •van,-'^
grabber gemurmel y$a eene brpp uk jjot.cjijes van Welrterkende heesters; yppn%uiteflde, JcijeJiefl.ujlÈ, om aldaar
«eufcpi» rijd t^.vectfiexen, en, men,rbéfl'op^. bet middagraaaj
te, houden in d§ fchaduw van dat lagch^a/jjoafj ten, terw^l
di. Gpndeliers de»; ,yhicb enz, bereidden, .yerfDr^D^e.zich h,et
gettlfcJw gindj M e^epi, oyer het,eiland, ^ a a r , . wat gefeenrt? L)e gondel, njet wel yaa^ERA.aalcj;*,o&doos 4? deining
losgafchuurd, VERWS4ERDJE zjch yap den qeyej,^en dreef zeewaarts in! ,Zrj was, naar gis, reeds inear^datt'^weemjjleo
van het eiland verweerd, toen .men zulks; ontaarde. Thans
was goede, raaddupr, ZY voerde den voorraad voor eene
weak, met zich. Men wa^ ,25 myien van
, en geep
damnabü liggende, eilandjes bewoond, lipt eerfte, waarop men
bedacht was, was, «en', zak^pek der*Marjqezhj ggt) het einde van eea' ppisftpk» «pt. aéj feiti* te b,eye§tigen. en pp te
fteken. De lucht. wa.s. zeer helder; echter kop hej;,i/:herpstziend
oög.'geetteflei vaartffiaV
<ffidfn. verftea.,af%ad ontdekkende* de n^^ag^wajperde yrucluelops. Qe weinige leeftogt, welken men bad ontfcheept, wa,s, pndajkf de; grootfte
ft^erheid , fpoedig verteerd. EenigeFLESSEN Jjiajn- fchjaagdenhog dep. mojïd. yan. eenjgen ; maar, ^Qen-^ezjlye. gél^igji
waren, bégón ook hen de hoop te begeven. Men'raadpleegDE onafgebroken j""allerlei, ook de zonderltngfte-voorftelien
kwamen ter bane maar- geen van. die alle yas, uityperbaar.
Men wilde b. y. een vlot zameoftellen; maar het houtgewas
op het eiland was daartoe te eenemaal ongefchikt. Lord
BYRON konde gemakketfjk, .al zvvamii»eaa>, hef plaste eiland bereiken gelijk hij eenmaal den Hellespont had overgefiokearj, maat wit zou, znjks gebaat bebljen.,; .daa^-alle.- de^iabnrige. kleine eilanden «yen min bewoond waren M»- Gwfit
zelve i ;Vergeefs wetee men -de fcherpziruHg>#d der- Gondeliers o p , door bet uittoyeft van rijke bejooning* zy wisten
geen redmiddel. Men fcheen. zich dus te .moeten opderwé/peh aan het hard* noodlot, om van honger, te fterven, en
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gaf den moed geheej verloren. Eensklaps kreeg een deröotf-»
dèïiers, wién mëtt deft bijnaam v&n dertCycloop had gegeven,
Vermits- hïj maat ééh oög had, een» gélukkigen inval. Meri
had, namelijk» een klein vat naar de fontein• Va» Grósfd
óvergebragt, pin hetzelve met versch water te vullen, waaraan op Sabïohcelto gebrek was. De Cycloop fïelde Voor, dit
vat in een bootje te herfbheppên, zich daarin te plaatfen, en
-zich, Jri dit broze vaartuig, aan de golven te vertrouwëni
Dit ontwerp vond algemeenen bijval. Men maakte eene ruime opening-in het vat, en verbond met hetzelve eenige Hokken, bij wijze van riemen; de^ftontmóëdige Venetiaan kroop
itt hetzelve, en werd* in zee afgëftoptén. Zoo lang mogelijk
volgde men hem metftarendeblikken; maar welhaast voerde
ëen ftroom het vat mede, en men zag het,niet meer. Men
wist, dat die ftroom naar het vasteland gerigt was; dit was
een gelukkig voorteeken. Des anderen daags kwam de Veneiiaarfcfte fcnültevoerder werkelijk opdagen, in eene galei
van vijf riemen, beladen met levensmiddelen en' verkwikkingen van allerlei foort. Het was ook tijd; want het gezeU
fchap begon den fcherpën prikkel des hongersnoods te gevoelen. De Gondelier verhaalde, dat hij door den ftroom «aar
de kust vari Ragufa was gevoerd, op dertig mijlen afftarids,
en dat al het volk was zamenge vloeid, op het gezigt van
eene Zöo vreemde en bagchelpe uitrusting. Lord BYRON
beloonde den man, die aldus zijn leven had gewaagd, om
het zijné en dat Zijner vrienden te behouden, op deedelmoedigfte wijze, en fchonk hem daarenboven, bij zijne te.
rugkomst te Venetië, eene nieuwe gondel, welke, ter gedachtenis van dit avontuur, den naam voerde van het Fat.

BEZOEK BH EEN* TURK VAN AANZIEN TE ORFAH , HET AR
IN DEN BBBEL.
( B U C K I N G H A M ' S Reis door Klein-Azië, enz.)

V óór zonsondergang begaven wij met ons drieën ons naar
bet huis eens gröëngetülbanden afftammellngs van den Profeet. Wij werden in' eene zeer prachtige zaal geleid, met
goudgeftikte klëedenj divans met rijke bekleedfels en zijden
kusfens, en Meer 'andere blijken van weelde verfierd. In het
gezelfchap bevonden zich twee Indijche Fakirs, die hun bè-
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lang te wél verftonden, om hunnen befchermer te verlaten.
Deze lieden, in lompen gehuld, welke een aantal touwen,
waarmede dezelve waren vastgemaakt, ter naauwernood ver*
mögten bijeen te houden, en met al het ongedierte overdekt,
dat zich ia de laatfte drie; jarèl', waarin zij niet van JOèederen gewisteld, en veelKgi niet eenmaal hét ligcbaam gereinigd hadden» bij hen had opgehoopt, waren met de overi.
gén op dezelfde fofa gezeten, en werden met gelijke oplettendheid als de andere gasten gediend. Dit gebruik, om de
haveloozen en morilgen op dezelfde plaats toe t e laten mee
de reinen en welgekleeden, alsmede de gewoonte, om de
bedienden des nachts op de divans te laten flapen, beide
Turkfèhe gewoonten, Veroorzaken, dat de huizen der tijken
bijkans even vol ongedierte zijn als de woningen der armen.
Het is vanhW ook niets ongewoons, zelfi'de rijfcften enaanzienlijkften een' dezer ongenoode gasten iü zijnen marach te
zien aanhouden; maar, in plaats van hen gelp. de Spanjaarden iz bejegenen, blazen zij hen verre van zich midden in
het vertrek, naardien zij het voor te walgelijk en onwelvoeglijk houden-, den terugkeer derzelven door een' onmiddellijk
ken dood t« voorkomen., Qnzé avondmaaltijd werd op een
groot metalen prezenteerbtad opgedragen, hetwelk met eene
menigte Arabifche teekeningen en fpreuken was verfierd, en
ten minfte veertig fchotelt bevatte, welker middeifte, naar
gewoonte, pilau, of gekookte rijst, en de omringende gedoofd
vleesch, vruchten en ulflaufcheidene kunstmatig toebereide
geregten opleverden. Onder de dranken waren gekoelde melk,
lebben, een voortreffelijk ijsforbet van honig, fpecerijwater en
kruiderijen, en granaatappelfap van bet vorige jaar, met rozewater vermengd. Het doek, dat over her prezenteerbtad, en
ver genoeg over deszelfs rand hing, om de knie der gasten
te bedekken, was van fijn zijden gaas vervaardigd, aan de
randen en hoeken gedikt, en beftond uit één ftuk van 18 tot
«4 voet lengte en 3 voet breedte. Het water bragt men ons
in zilveren fcbalen, en w$j wiefchen ons over zilveren bekkens. Onze avondpijp en onze koffij genoten wij op het terras van het huis, dat, door deszelfs hoogte en ligging in het
midden der ftad, een' aangenamen blik verre in het rond
vergunde.

(i-

Y0LTAIBE fiN~ BE P^OIE VAN FREDE^JE

IV.

; VeOSMIttE^Hti&B PACIE V4)N E M B E R S *

ÏL.:

^UlWfef-;•<&; j^nj;K||jt}fi $efge^ féifttawas /W;;g«wa«n..,
* * V * M * > ' f t t t p?b,.
Benje^ólfp jeer**; 4|fie«tfqf[<)i!, iyojg,
%#Ik%t#.^Q;.^or]|.«j«uMnf.'» ajlffn^in ie«ne jpfsicbais ge,
ztm» J&^i>mg^ f^if^i:^
vmrm^ii
?«ll*e. dagea
g«Men^,;;|lp|})g«)p btév.<W&e«i>Jd, t»& feefettifa ftph'i^
f

;

c

befprftJifK, ;Z#de ^iJi^
;

P^tijjpni, M

;

« ê k t e ^ i ^ B bA;Wr«MfcWl|^.8>"%(»««PJ^ lefjkleed.en; a.li§
«PB -graft W«ilH"l;'b%fc*of ..eR ^..beai-tiiliijdo^^ne' ;e&*
iéS. Yftlg4fc;< d | t ^ » y e j ^ 4 , » ^ | § e r t ^ d.«V.dei! Kori
nlng^ e a .d^f bejfc djjare.njjo^e;8 zeer ^ftadJKtrdjfcwss v da.t,
s

r

« « W d ï a g e a ; , ; ^ ptef.ite. igedjïggSptjepg^.Tc^ft n # , na 4ez$
kenpisgfl^ngaiy fri>'r«'j|««{«W:J»idiii^eidei»9^hn|ze^ wife
de afift«pae«^ *qadj ltf<4l <je,toMti^f in ids wee?, om.heja.
djt t«,*el«»e»*cb#| |ftei!j^,dft;a8;ndr^f ;w»ai, dsg^e krtc.bt,
dadigec wk.de,tegenftafldv. aoj)dat,.warHJfiM bij de band
Sals* ojn zsif bet p ^ ^ f i ^ ^ c e A n a k e a ^ s n e t i hejn,:zejfs
zwee&fiaigeji,
deze^jwgfoftfljfc*!^iie««W ;W»:«^fc:^li«rf
tejjend, sgejae*,. V O L T A ta*,,* die \geenl Duiden fcrak-* kon
gfie^j^keMeaag krijgeayajtdjeze oogebpoïd^ b ^ e p j H g S f M %
W9TÓ9L1L&D$TITÈHST;IOT:gfao£
,Y«inaaki:de*fWOBneestej*, «»
al bflt
liwwft jpp,-d*,bljeo! QPTORRIVMP.
M KONIVGS, te
aien^ejv, nit le.'jpaiwsi"..; Opijteze ^?*,#oIbragt bij. de,reis i
e n , be«efn zijiie^am^bajv T^N M^METDS,
was, 4 « -dfl
Vorst; &-fi|fL;&$ ?ardi« ^ow",, / ( t o i y & K T A j t a j g hem-.nie?
koad$. bjwsgejp ,! op..aen «ii?tadsr:.ur fl^ea^'itfeaa- fraai*
al*oo yojk^njieft
•• • ::•'.>.•;> ; \y.
r:
r

;

r

f

:

v

4

i

JF EAN

J

PIERRE

0

R E I T R E I T en J E A N PÏÉ'R RÊ , F A BA*

n o u verfchenen op dén 16 Februarij 1.1. voor het Cóur&Asfifes te Touloufe, Een der getuigen legde deze verklaring af:
R B I T R E I T , om eene landhoeve rondfluipende, ontdekte
«en varken, hetwelk hij voornam te ftelen. Vóór de vol-

voering van zijn ontwerp, echter, deden dé eigenaars van
het beest, hetzelve vët genoeg oórdéélenflë, hetzelve dooden. Op zekeren avond vérgandeh zij nachtverblijf aan een*
dier bergbewoners, die, van plaats tot plaats, de leerzaamheid van kameelen en beeren zoo w e l , als de potferi van
apen aan het gapende volk vertoonen. Déze man, plaatfte een
beer in het kot, waar het geilagté varken had gehuisd. In
dien zelfden nacht wilde REITRËIT zijnen, diefflal volbrengen. Hij brak in hét verbluf Van den_ kribrreèd'éti gast; maar
zijn ruige plaatsvervanger viel, ónder afgjrjjféïijk brullen, op
hem aan, ettiiét de'mërkteètós zijner 'forféné klaauwen op
den rug des doodelijk ontftelden diefs.achfer; hetwelk dan
ook tot onloochenbaar bewijs van zijne fchuld leidde.

MIJN UITSTAPJE NAAR MAD tl RA.
as gevoelig voor al de eer,
Toén ^Madura's Groette Heer
Schreef, dat ik hem zou plêizièrên,
Door dé bruiloft meè té vlêrêa
Van zijn' eerstgeboren zoon,
Van dén erfgenaam der kroon;
Van het Sourabaayfche ftrand
Roeide ik near Sen overkant,
Met acht iüijë Madurezen,
Om bij 't Tieogé feest ie wezen.
Bittér door de zon verbrand,
Naderde ik op 't laatst hét land.
'k Ging te Camel ( * ) aan den wal.
Daar kwam paard voor paard Van ftal,
Mager, blind en ïlijf v|n beèheni
Regt gefchikt om bij te weenèhj
Echter ftóhden Ze, alle Vier,
Voor de koets in Vijf kwartier.
Was het fpan ooit vlug voorheen,
't Was een kwart-eeuw Vist geléén.
(*) De afltand van Camel, tegenover Sourabaya, tot Baneallan (de Refidentie van den Sultan) is ©ögevêêr 3 urea
gaans.

Toen men ze eindlijk voort ging drillen,
Vond op kop en rug en (billen,
Aan den buik ea iedren poot,
Elk infekt een' wisfen dood.
Want geen zweep of (tok alleen,
Boomen zelfs en brokken Heen
Werden nu gebruikt tot villen;
Maar ik zag geen poot vertillen:
's Avonds bragt ik *t hof mijn' groet;
Maar, het fpreekc van^zelv', te voet.
Klagen aan Madura's vorst
Over alles, honger, dorst , .
Paarden, fchuü en zonnetenten,
Waren de eerfte kompliraenten,
Die ik bij mijne intree'deed,
Vuil beftóven, nat bezweet,
x

's Andrendaags was 't groot muzijk;
Al het fcboonfte was te kijk:
Branis, die als krijgsliên vochten; (*)
Rongins, die, in duizend bogten, ( f )
't Ligchaam draaiden in het, rond,
En zich fchreeuwden paars en bont,
Voor.de poort ftond, van papier,
Een groot monfter van een dier.
TJit de dikte zult ge ontwaren,
Sprak de vorst,,dat het moet baren;
En van vijftig jongens vast
Had het beest zich ftraks ontlast.
Op het plein, aan de andre zij',
Ston d een bnde ruitery.
Zij nogtans, die ruiters waren,
Hadden 't leven niet te fparen;
Want, was 't uitzigt ruw en flout,
't Waren krijgers flechts vaH hout.
Op een* afftaad nu van daar
Stond ook, even kant en klaar-,
(*) Vechtersbazen,, ( f ) Dansmeisjes.

Een gelijk getal daarover.
Nu, nu zult gij zien,. hoe 'Mooyerl
Sprak de Sultan; lerwel op:
Voorwaarts! marsch en in galop!
Honderd klappers, aan den Haart.
Vastgehecht van ieder.paard,
Werden nu in brand geftoken.
't Vee verplette elkaar de knoken,
Wie geen ribben had aan ftuk,
Die mogt fpreken van gelukt
's Avonds leidde men ons uit
Naar den bruigom en de bruid,
Opdat we; tn hun minnend kozen.,
Ons wat zouden gaan. verpoozen;
Maar — daar zat het vurig paar
Met de ruggen naar elkaar!
'k Hiejd.het voor een waar paskwil,
Zoo te zitten, fljjf en flil,
't Gansch gelaat met geel beftreken,
En geen woord te mogen fpreken.
Ware ik bruigom, zet 'k in 't end,
'k Had den öeven lang gewend!
't Kaartfpel was nu aller keus;
Yingt-et-un, dat was de leus.
Fluks aan tafel neergezeten;
Hoopen gelds er op gefmeten,
En de kaarten omgedeeld,
Opgenomen en gefpeeld.
Over .mij zat broer Chinees;
Achter ftond zijn (laaf, die wees,
Door de vingers op te fteken,
Hoeveel oogen 'k mogt ontbreken;
Daarop kocht de gaauwdief door,
Zoodat ik het vaak verloor.
Toen het uit was met de bank,
Deden lekkre fpijs en drank
Onzen moed op nieuw ontvonken;
Papper werd er ingefchonken;
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Raakte er een daardoor in 't net,
Dan eerst had de Sultan pret I
't Naakte bruine volk, in 't rand,
Stond, met opgefperden mond,
Al het wonders af te kiJken;
't Schenen weI verrezen Hjken,
En, bij 'r lampliCht, had het veel
Van een vagevl1urstooneel.
't Meubilair was VOOftS aan 't hof
Regt antiek en dik van fiof.
Aan den wand foms fraaije platen,
Maar meest oud en vol met gaten,
En daar baast weer, in een vak;
Prentje5 uit den almanak.
Dar is oak Madura's grond:
'k Zag geen boom, die welig fiond.
En geen plant vol jeugdig leven;
Daar op Java, vlalc daarneven,
Al de fchoonheid en de pracht
Der natuur ons tegenlacht.
Naar wilS wet'lr de reis terug.
't Span was altijd even vlug,
En de roe/jers even moedig!
't Ging aus oak weer razend fpoedig;
Maar iIr troostte me in de fchuit
Met te denken: 't is haast uit!

G.

D.

R. (*)

(.) Den in zender van die en vor;"e Iuimige venJe. durvea wiJ weI ..nmoedigen. den Iezer van ons Tijdfchrift op meer dergelijke nit ziine Oostindiflh.
portefeuille Ie vergasleu. _ Redact.

H E L DEN S P R A A It.

Mijn laatfie droppel bloeds zal voor de Vrijheid vlieten •••••
Ik huiver maar aileen, den eer(len te vergieteiJ.

-
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In het lI1ettg. No. III, bl. 139, coupl. 6, fiaat:

Zij fpaarde, want zij fparen

kOI1.

Men leze, 'Voor u'an!, waf.

JVI E NG E LWERI(.
SCHETS EENER GESCIlIEDENIS DES SLAVENHANDELS.

(Verl'olg en /lot van bl. 157.)
Zijn f1:elfel van volharding getrouw blijvende, vernieuwde WI L B E R F 0 It C E zijn voorf1:e1 in de zitting Van I79!l.
Bij de bewijzen, welke hij in zijne vorige.redevoeringen
had aangevoerd, voegde hij thans het voorbeeld van Denemarken , welks Koning een bevel had uitgevaardigd,
waarbij bepaald werd, dat met het jaar 1803 aIle invoel'
van flaven in de Deenfcke volkplantingen zoude ophou.
den, en hetwelk, gedurende het tijdvak van 1792 tot 18°3,
den flavenhandel aan zekere bepalillgen onderwierp; hij
gaf zijn leedwezen tc kennen , dat EngelamJ zich de eel'
had laten ontnemen t het eerst aall de fiem del'menfchelijk.
heid gehoor gegeven te hebben. Beide pal'tijen fireden
met gelijke krachten. Om deze tot elkander te brellgen,
nelde de Heel' DUN D A S eene trapswijze affchaffing voor,
met de navolgende bepalingen: 1°. Dat, van den 1 Mei
1792 af, het n~et meel' geoorloofd zoude zijn, nieuwe
fchepen , voor den flavenhandel befiemd, in de Engelfche
havens uit te rusten; dat hetzelfde verbod plaats zoude
hcbben voor de Westindifche havens, van den 10 October 1792 af. 2,0. Dat, van den I. Mei 1793 af, het den
E!?ge~rchen niet meer geoorloofd zoude zijn, Negers vonr
de vreemde volkplamingen 11it te voeren. 3°. Dat, van dien
zelfden tijd af ,het verboden zoude zijn, Negers boven de
20 en Negerinnen hoven de 16 jaren in de Engelfche volkplantingen in te voeren. 4°. Dat, van denIO October 1797
af, ieder Neger, in dezclve ingevoerd wordende, onderworpen zoude zijn aan een regt van 5 tot 15 p. fierI., naal'
gelange van zijnen ouderdom; dat men, van dim tijd af,
geene N cgers meer, van vreemde volkplantingen komende ,
mogt invoeren; en dat, na den 1 Januarij 1800, aIle
l\IENGEI.W. 1829_ NO.
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invoer van Negers geheel zoude verboden zijn. Dit ant·
werp voldeed de tegenfianders van den handel geens·
zins; zij rekenden vooral den voorgefielden tijll te lang,
en trachtten te bewijzen, dat de eilanden genoegzaam met
flaven voorzien waren, en van het oogenblik af nieuwen
invoer konden ontberen. Betrekkelijk de voorregten, te
voren aan de Neger - handelaars toegefiaan, beweerden zij,
dat dezelve geene zwarigheden aanbragten, aangezien
de daden van vorige Parlementen het tegenwoordige niet
dusdanig verbond, dat het daarin geerte veranderingcn
zoude kunnen maken. Men betwistte· elkander den grand
voet voor voet. Eindelijk werd de 1 Januarij 1796 gefield als tijd, waarop de f1avenhandel moest ophouden,
met eene meerderheid van 19 fiemmen. De aldus beperkte
bill werd naar de Kamer del' Pairs gezonden. Bij de opening del' discusfie HeIde Lord It 0 R ?fI aNT voor, nag
eeninaal de tegenwerpingen del' volkplanters en hunne
getuigen' tebooren, en een nieuw onderzoek aangaande
den tegenwoordigen fiaat del' Antilles te laten doen, v66r
men eenig beauit· nam. Zljn -voorfiel-· werd bef1reden· door
Lord G R E N V 1 L L E' en_ onderfieund door den Hertog
VAN CLARENCE,welke zich hevig tegen deaffchaffing
vetklaarde, en eindelijk zeide, dat deze handel onontbeerlijk was voor het welvaren del' volkplantingen. Het
voorfiel van Lord H 0 R M 0 NT ging met .eene groote
meerderheid door; ten gevolge daarvan werd cen nieuw
onderzoek gelast, en hetzelve duurde zoo lang, dat de
zitting eindigde ,v66r dat men tot een beauit kondc
komen.
Niettegenfiaande die herhaalde mislukken , werd W I I.BE R FOR C E niet moede, om wederom voor de zaak
del' menfchelijkheid op te treden. Van 1793 tot 1799
hernieuwde hij zijn voorfiel telkenreize. Ziende, dat
de dadelijke affchaffing te veel hinderpalen ontmoette, beproefde hij, eene· trapswijze of gedeeltelijke voor te fie 1len, ten einde ten minfte een gedeelte del' Afrikaanfche
kust van' dezen geefel te bevrijden; maar alle zijne pogingen mislllkten telkens. - Zonder .hvijfcl- was per[oonlijk

Mang Öe voorname beweegreden van den tegenftand;
welken hij ontmoette,; evenwel moet men denzelven^e*•deeltélijkrtoefchrijven aarï de ongerustheid,' welke de iVawfche <mwenteling deed geboren Wötóe», '=Be bultenfpói.
rrgheden, welke dezelve vergezeldén én vólgden, en #
omkeeringen,, wélke zij m de ftaatkundige wereld veroorzaakte , de ondergang^tan het Jbé^anTvliff'Vele bijzondere perfonen, welke z% na zich flèeptè'^'haddén VÖhft
afkeer ingeboezemd Vóót alle: veraédirtog; ilt de bel&ft».
de inflellhigen. "Wanneer .zelfs, ifceïkt®* men - aan, '«te
Néger-handel zoo ftrtjdftg was met de w e ^ d e r l a e n f e t » lijkheié en^de lesCèn des ÓhWsteödoms-, alsndi»z«^vOö>
flaafes • zulks voorgaven'; wanneer hét pèÏÏs beweiién
vros, dat dezelve noödajikelijk eene raöipe-barfcaarfehe
en hwéede daden na zien fleepte,' w«J> h^s dan wel
vooraigtig, dif ftuk 4» behandelen te eeri oogaiifcrik, waarin de geheèle wereld, öflt ÜOÖ te fpj»kte^ 1» gisörig
Was? K o n d e ^ e n ter goeder tróuwe denkewaan hétnbmen van maatregelen, welke den ftaat'de*; vëtörptentingan
geheel zouden veranderen, op een oogènblik*' waarip'Jftt
fehrikverwekkende voorbeeld van St. <X)on*ltigo het gevaar deed zien, dat er in flak, om dénkfeee&tëri van vrijmaking en vrijheid in te boezemen aan menSchen , geheel
ongefchïkt om dezelve in'dén waren zift te-gattin? Deze
en dergelijke redeneringen hadden de zaak-'der; Negers vele
vóorftanders doen verliezen, en den ijver van een nog
grooter getal doen verilappen. Daarenboven hield de oorlog , welken Engeland- toeh mo^st; voeren, het algemeen
bijna -uitfluitend bezig* Zelfs oordeelden de tegenftanders
van den handel het voegzaam, gedurende vier jaren alle
pogingen bij het Parlement op -te fchorten; maar WÏLBEftFORCE droeg z o r g , der Kamer van tijd tot tijd te
herinneren, d a t , zoo hij zijn voorftel niet jaarlijks weder
vernieuwde, dit zijn ftilzwijgen niet gelegen was'in verkoeling voor de zaak der menschheid, maar in redenen
van anderen aard.
1

Eindelijk, in 1 8 0 4 , meende het Comité voor de affchaffing van den Slavenhandel deszelfs pogingen weder
N a

gm'

vernieuwer". Hetpogenblik feheen des te
Siget$! DAAR. d e lerfchc afgevaardigden, w e l k e dit jaar
r o o f éi eeflfcV reis ueegelaten waren * o m in bet Hnis der
jtlrnrDeten

Gemeenten zitting t e nemen * uit kracht dervereertfging van
Jlet Jerfche Parlement met dat van Gróotbfiuanje^yatetXr
al. vijanden v a n dept flavenhandel waren, en geneigd o m
tjot de affchafiing mede te' werken. W I L B E R F O R C E
hernieuwde d u s 2#ne motte» en dezelve had thans een
"mttenteji goed gervpjg*. hij verkreeg d e toeftemming, om
eene bill AAN te bieden, welke d e affchaffing, van deö FLA«etthasdel jkriiiejdi»enfozeibilJging,bij d e derdeJediig,
metv eene groote meerderheid door. "Maar .de Kamer dér
Paira was dog niet VAA: gedachten y*randei)d. D e Hertog
V A N JC L A R * W E E voofól hield op rutuW ftaande, dat
de flaVernij der 'Negers vem w*a van zooyönderdrukkend tf kOfa* ate derzelver tegeaftandlra «ulka beweerd e n , en dat defkelver afichaifing de groojfte onheilen
*oude veroorzakeni De- bijl v a n W i t - M I % ? 3 0 R C K ,
flechts Zwak ondérfteund, werd verfcboven door het voorftél, o m het onderzoek daarvan t o t d e volgende zitting
l i k t e ftelfcn. Het volgende jaar mislukte h e t hem zelfs
bij; h e t Hur» dSefrGeaieenten \ aljne bill werd verworpen
bij: d e twééde lezing, met e e n e meerderheid van 7 ftemmetl. 'Dit lag :eefljer minder infieneiverandering vaa g e voelens;, dan Wel i n d e nalatigheid van fomfaige*fgeyaardigdem, welke de aflbhaffing begunftigden en niet verfchen e n warfen'; de vrienden der Negers werden d u * hierdoor
niet ontmoedigd, maar bereidden z i c h , o m den ftrijd in
1806 weder t e beginnen. Eén onverwacht toevalide d o o d
van P I t T , welke den 23 Januarij i3fotf plaats h a d , b e gunftigde hem zeer. Deze beroemde ftaatsöi&n had fteeds
geftemd vbór d e aiïchaifing van den handel; e n , zoo
men c L A R K s o N geloovéo irjag^ die h^em dikwijls
gebróken bad e n zijne denkbeelden k e n d e g i n g . P ï T T
oprègt t è werk in zijn gedrag by het Bariement b e trekkelijk deze zaak; maar de hardnekkige tegenkanting
Van'die leden van het Kabinet, welke veel inVlóéds hadden , d e Kanfelier Lord T H B U Ö W én d e Lords L I :
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en III E L V I L J. E, belcw!n hem te handc:als hij wel gewild had.
D~ l\linister, welke hem opvolgc!e, was daarentegcn
gelled en al voor de affchaffing. \V cldra neue de Advocaat - generaal der Kroon, de lIeer A. PIG 0 T T, aan
de Kamer eene bill voor, hOlldcndc verbod, om flaven
in de vfCCmde, door ElIge/(wd bemagtigde volkplantingen in te ,"oeren, verbod om Haven uie de 13rit/clu: volkplantingcn uit te voeren na den I Januarij I S07 , alsl1lede
verbod :l~n alle 13ritfchc ondcrdancn, welk land zij ook
bcwoonden, om zwartcn in volkplantingcn van vreemde
Mogcndhdcn, het zij vijanden, het zij onzijdigen, in tc
voeren. Deze bill, welke ten docI jm!, de Brit/ehc on·
derdanen te belcttcn, hunne kapitalen en fchepen te gebruikcn, om den l1avellhandcl "voor vrecmde Mogendheden te drijven, en aldus 0111 dezen handel te beperken , werd
in de Kamer der Gelllcenten onderl1eund door den Heer
FOX en zijne vrienden, in die der Pairs door den Hertog v AN G LaC EST E R, de llisichoppen van LOIlden en St. A/ajJh, de Lords G R E N V ILL E, H 0 L·
L I\. N D, L I\. U D E R D I\. L E, A W K LAN D, enz.
De~
zclve ging in beide met eene groote meerderheid door.
Om de uitvoering daarvan te verzekeren, we~\l elk Engclsch ichip, onwettiglijk tot den flavenhandcl gebezigd,
verbellrd vcrklaard, en de eigenaar tot eene boete \"an 50
p. frerl. voor elkcn Jlaaf der lading vcroordeeld. Elk Ew
gelsd fchip, gcbruikt om Ncgcrs van de kust van Afrika naar vrccmde fchepen over tc voerell, werJ insgelijks
verbellnl vcrklaard.
Dcze bill bejlcrktc reeds aanllll!rkelijk den fl:wenh:lI1del ;
maar het Ministeric had bclloten, niet ter hal vel' wege te
blijven fiil!1:aan, en in den loop der beraadlhgingen verklaardcn Lord G R EN V ILL E en de I reel' FOX, dat zij
hun l\linistcrie voor altij,! lIleenden beroelllJ te makcn,
en mede te werkell tot den lllister vall (;rootbritttln/,;,
indien zij flaagdcll, am eenen ZOI) barbaarIChen en (\lire;;tvaardi,~l'l1 handel, als die del' thn"Cll was, gclled :al' t.:
fi.:hall'.:n. E cnc twcdc biiI, tcrHond Jaarn:.! aangcboJcn.,
V E it P 0 0 L
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en met eenparigheid van Hemmen aangenomel1, verbood,
voortaan tot dicn handel andere fchepen te gebruiken,
dan die, welke daartoe v6l~r den 1 Augustus 1806 gebezigd waren. Eindelijk boud de IIeer FOX, op den 10
JuIij deszelfden jaars J 806, de bill aan, betrekkclijk de
ftellige affchaffing van den handel. nij den aanvang zijncr rede verzekerde hij, dat hU zoodanig van het gewigt
en de l100dzakelijkhcid van den voorgefl:elden maatregcl
doordrongcn was, dat, zoo hij gedurende de 40 jaren ,
die hij zitting in bet Parlement gebad bad, niets antlers
gedaan had, dan die affchaffing te verwerven, hij het
vadcrland eCllcn dienst zoude gcdaan bebben, groot genoeg, om zich aan de wcreld te onttrekken met het aangename gevoel, zijnen pligt als burger vervuld te bebben.
flij ontleedde vervolgens de gevoelcns, door ondcrfchcidene Ieden der Kamer gellir, en toonJc aan, dar, niettegenO:aande hun verfchi1 van denkbcelden in andere opzigtell, allen, met uitzondering van eenige afgevaardigdcn
Ilit Liverpool, aangaande de onzedelUkheid en onregtvaardigheid van den flavenhandel overeenkwamen. Na de zaak
van ane kanten befchouwd te hebben, eindigde hij met
het volgendc befluit voor tc O:ellen: Dc Kamer, oyerwegellcle, dat de Ncgcr-handel gelijkclijk O:rijdig is met ell!
beginiclen van rcgtvaardigheid, mcnfchclijkheid en gl!zonde
fiaatkunde, zal maatregclen ncmen , om denzel ven, op de
vocgzaamll:c wijzc, binnen den gefchiktO:en tjjll, te doen
ophouden. - Desgclijks bcruigde Lord CAS T J. ERE A G H
zijn verlangen, den 11a vcnhandcl tc ZiCll ophollden; maar
hij wilde cene trapswijze afichaffing, door middc1 van aanzienJijke reg ten op denzc1ven, en door het nemen van
maatregelcn in overcenO:emming met dc volkplanters. Dc
Generaal GAS COy N E , c~arentegen , beO:reed het voorftel
met de gewone redcnen, eil poogde zc1fs den llavenhande1
tc regtvaardigen door het aanhalcn del' H. fchrifr. 'VI Ln E R FOR C 13, hem antwoordendc, toonde het onvoeg~
zamc van derge1ijke aanhalingen in eene Parlementaire re·
dewisfeling aan, en- deed de z wakhcid- van zijne redenerillg dl!jdelijk~ zien. Ten opzigte van het vourl1el van

Lord OASTLEREAGH bewees h $ , datregten op den
handel der Negerj flechts dienen zouden, om den-prijs
der flaven te verhoogen en den handel te doen voortduw
ren. Hij verzekerde, dat men van de volkplantersiniets
konde verwachten, .om den flavenhandel af te fchaffièn
dewijl de wetgevende oiagt der volkplantingen, door het
Ministerie geraadpleegd over de beste wijze om denzelven te doen ophouden, geantwoord h a d , dat zij zouden
trachten het lot der flaven te verbeteren, maar zonder oögr
merk tot eene toekomftige affchaffing van eenen tak van
handel, waarvan het Gouvernement het regt «iet hacThen
te berooven. Na verfcheidene andere redevoeringen, voor
en tegen uirgefproken door de Heeren s. R o M.I L L Y , w .
ÏO uw G , Lord HENRY P E T T Y , de>Heer*n R O SE ,
CANNING, enz. gio£m.en tot de fteatming over; 115
leden ftemden voor het voorftel Van S^o-k, ert flechts
15 tegen. Dadelijk hierop deed w U;B B& FO RG E een
Adres aan den Koning aannemen van den volgenden inJioud; „ D e Kamei.verzoekt Z . M . , de middelen aan te
„ wenden, welke dezelve h»t gefchiktst zal oördeelen,
„ om de vreemde Mogendheden tot eene gelijkheid van
„ denkbeelden ten opzigte van den flavenhandel te bren„ gen; en zij verzekert Z. M . , dat, overtuigd dat regt„ vaardigheid en volksroem gelrjkeujk b§ deze zaak be•/.lang hebben, zij:gereed zal zijn, de pogidgen, welke
„ Z. M . te dien aanzien wel zal willen aanwenden,
„ krachtdadig te onderfteunen."
Toen het door FOX voorgeftelde beftuit in de Ka»
mer der Pairs behandeld werd, verzocht de Hertog VA N
WESTMORELAND terftond, dat, in aanmerking nemende de bij de Kamer ingediende verzoeken, men
vóór alles met een nieuw onderzoek zoude' beginnen.
Lord GRENVILLE verzette zich daar tégen. Hij merkte aan, dat het befluit, aan de Kamer, der.,Pairs voorgefteld, de flotfom was van twintig jaren arbeidden onderzoek; dat alles voor en tegen gezegd was,en dat er niets
overbleef, dan hetzelve goed te keuren o f t e verwerpen.
Hij werd onderfteund door Lord HAWRESBURY, den

Bisibhopo van Louden, en den nieuwen Kanfelier, Lord
E R S K i N E . -Dftae laatfte verklaarde, d a t , ooggetuige
geweest zijnde van de wijze waaraf* dedlavei&aridel op
de ikust van Afrika plaats had;, en van de behandeling,
welke de ongelukkige Negers gedurende den ovërtogr.
moesten ondergaan ^ k f v m e k e r e n konde ^ dat niets barbaarfcher en ïjsfelijteer was. Hij voegde er bij* d a t ,
daar deze wanorden der Kamer ter kennis gekomen war e n , het haar pligt w a s , daaraan een einde te maken; en
dat hij niet twijfelde, of de volkplanters zouden het Par*
lement ten opzigte van-dezen tmiatregel gaarne onderfteuluen. r0e debatten namen eenen anderen lpop, dan in de voorgaande jaren* Het getal der voorftanders van den han<del was fterk verminderd,-of ten minfte, het «öttelooze
hunner pogingen voorziende, * onthielden zij Zich van
fpreken * en het befluit van het Huis der Gemeenttto werd
aangenomen' met eena meerderheid van a i ftemmen.. Een
Adres,i ten oogmerk, hebbende,; iden Koning te verzoeken , om zich met de vreemde Mogendheden te verdaan ,
ren etode eene algemeene affchaffing van den flavenhandel
te verkrijgen, ging met algemeene (temmen door,
:

L>e zitting was té ver gevorderd, om de ftellige bill in
gereedheid te brengen en aan te bieden. Het werd dus noodzakelijk , eenige maatregelen te nemen, om.de Néger-kaadelaars te beletten, hunne werkzaamheid, gedurende den
tijd, welke hun nog overfchoot, te verdubbelen, e» het
getal hunner flagtoffers té vermeerderen: er werd dus
«më- bill aangenomen, weinige dagen vdör de verlenging
van-het Parlement, om te verbieden, ^nieuwe fchepen voor
den flavenhandel te bouwen.
Alles was, dus voorbereid, om den laatften ftap tedoen ;
te weten, de vsorftelling der bill, welke den flavenhandel
ftellig zoude affcbafiën; en men konde voorzien, dat in de
volgende zitting dezelve weinig tègenftands zoude ontmoeten. Maar F O'X , die fteeds een ijverig voorftander van
d-zen maatregel geweest was, had de voldoening niet, daizelven vervuld te zien; hij ftierf in de maand October des
jaars i 3 a ó . Weinig tijds vóór zijp.fterveuzeide hij tot zijne

vrienden, d a t , hetgeen hij het liefst wenschte, bevorens
zijne loopbaan te eindigen, w a s , bet hérftei v&h dén vrede
in Eufopa en de «ffchaffing van den flavenhandel. „ V a n
deze beide z a k e n v o e g d e hij er b i j , „wensphiltdelaatfte bet meest; want ik weet, dat wij meer middelen hebben, om onze vijanden te wederlkan, dan de arme 'Negers-, om Zich te onttrekken aan de ' wreedheid hunner
onderdrukkers:** De dood van FOX veranderde den geest
van het Ministerie in geenen deele. Den a Janwarij 1B07
bood Lord GRENVILLB aan de Kaffler der Pairs de
bill aan, welke den flavenhandel geheel zóüde'aiïebaffch.
Niettegenftaande de tegenwerpingen' van de Advocaten der
kooplieden van Liverpool efi det vólkplanteis van Jamaica en Trinidad,, in de balie der Kamer toegelaten, en
ondanks de hevige redevoeringen van eenige Pairs, ging
de bill van 'Lord GRENVILLË door met eene meerderheid van 10b ftemmen tegen 3 6 , en de 1 Jaauarfj 1808
werd bepaald als tijd, waarop de flavenbandel- «oude op-#
houden. Naar deKaan er der Gemeenten verzonden, gaf
dezelve op nieuw aanleiding tot zeer hevige «iëbatten;
maar eindelijk toch ftemden 283 leden voor y én flechts
16 tegen deszeïve. Eene laütfte poging van-dé'zijde der
voorftanders van den handel, om de pit voering der nieuwe wet ten minfte tot het jaar 18 ra te verfchwivèn, had
geen gevolg, en de bill, door de beide Kamers goedgekeurd, werd door den Koning géteekend, op den 25
Maart 1807.
;

Dus werd deze belangrijke vraag, welke gedurende twintig jaren het Êngelfche Parlement verdeeld had, ten laatfte
op eene voof de menschheid gunftige wijze beflist. Dé beroemdlïe redenaars van Gro&tbriUanje hadden alle middelen en al hunnen invloed gebezigd, om tot dit doeleinde te geraken. Twee der grootfte mannen dezer eeuw e , P I T T en FOX, verklaarde tegenftanders van elkander in alle andere opzigten, waren het omtrent dit punt
eens; maar noch de een noch de ander zag den uitflag
van dezen langen ftrijd: het geluk, om denzelven te eindigen , was voor Lord GRENVILLB bewaard;
:

Door dezen goeden uitflag aangemoedigd, ftelde Lórd
PBRCY de emancipatie der Negers in de volkplantingen
voor. De even fcbrandere. als menschlievende.w i LBERFORCE nam dadelijk het woord, onji ditu beftrijden,
en verklaarde , dat hij en zijne vrienden fteeds.de affchaffing van den •flavenhandel van de>;emancipatie der Negers
hadden onderfcheiden , én dat ^ 4a. alle hunne pogingen
bij het Parlement, zij flechts de eerfte op het. oog hadr
den gehad. « Wij verlangen zonde? twijfel," voegde hij
er b i j , . „ dat men den Negert eens de vrijheid zal kunnen fchenken j maar,.dpor.hundeze-weldaad op eens te
doen genieten , -zpjde, men, onberekenbare, onheilen^ veroorzaken, en zichaaa wezenlijke onregtvaatdigheid-tegen
de volkplanters fcbultög makend StebtsLdoor een klein
getal afgevaardigden ondersteund, werd de- motie van
Lord pERs c r vemorgen* ,.De dehattpjuiwelike bjj deze
gelegenheid plaats haddei);, ^dedea. duidelijk .zigi,' dat de
tegenftanders van den Öav^trfmndeliBietdodC^enenrbUn*
den, onaadenkenden:,övef) gedreven werden,: en dat zij
de belangen van hunne landgenpotenevieJzeerc ter harte
namen ftls die okrniensehhe^,;''
De korte uiteenzetting de? fberaadilagingen. van het; Parlement, betrekkelijk d#n flaveahandBl,^.fchjjntgenoegzaam
het gevoelen te ..wederleggen, dat Engeland, door de a&
fchaffing daarvan, flechts deszelfs .bandelvoordeelen en
den ondergang der vreemde volkplantingen, .op het oog
zoude gehad hebben. ' Van het begin af ziet men onder
de tegenftanders van den flavenhandel enkel mannen, aanbevelenswaardig door hunne deugden, en geleid door gevoelens . van menschjievendheid , regtvaardigheid en welwillendheid; terwijl hunne beftrijdèrs, Voor het grootfte
gedeelte , volkplanters óf iV^r-handelaars waren, *f renteniers , welke hunne gelden in cüen handel geplaatst hadden; menfchen d u s , welke door belang gedreven werden.
De langdurigheid zelfs van den ftrjjd tusfehen beide partijen toont genoegzaam^ aan, dat de affchaffing van den
flavenhandel meer moet toegefchreven worden aan de volharding van edele menfehenvrienden,. dan aan de berekening eener looze ftaatkunde.
=

;

;
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Het was zeker eene groote overwinning,eeneW//verkregen te hebben, welke den flavenhandel aan alle Britfche onderdanen verbood; maar dit was nog niet genpeg.
Zoo lang de overige Mogendheden voortgingen dezen
handel toe te laten en zelfs te begunftigen, konde men
gemakkelijk voorzien, dat de begeerlijkheid der Êngelfche
Neger - handelaars middelen zoude vinden, 0 % de w e t t e
ontduiken; e n , inderdaad, ontdekte men welhaast, dat
zeer aanzienlijke E,ng tf kapitalen gebruikt werden tot
den üavenhandel, welke door onderdanen van andere Mogendheden gedreven werd; d a t , niettegenftaande deiflaafbepalingen der.W// van affchafflng, fchepen, tot den Ne*
ger - handel beftëmd, in de havens van Londen en Liverpool werden uitgerust, om Negëfi van de'kust van
e

cne

Afrika naar de Spaanfche en Portugefche volkplantingen

over te brengenv.^n dat zelfs ladingen van flaven, tegen
de w e t , in de Êngelfche volkplantingen werden inger
voerd. ;
- -. ...,r , t

Het Ministerie werd dus rferk aangezocht,
met.de
vreemde Mogendheden onderhandelingen aan te knoopen
tot het nemen van overeenftemmende maatregelen, om dit
te doen ophouden; maar, het zij hetzelve het oógenblik
niet gunftig oordeelde, het zij hetzelve er minder belang
in ftelde, er had geene handeling te dien opzigte plaats.
In het verbond, in 1810 tusfehen Grsotbrittahje en den
Prins Regent van Portugal, toen te Rio Janeiro zijn
verblijf houdendegefloten , werd van den flavenhandel
melding gemaakt; maar Engeland vergenoegde zichjnet
eene bloote belofte van den Prins Regent, om zich daarmede bezig te houden; eene belofte, welke geen gevolg
had (*).
Na de. handelingen over het traktaat van Parijs, in
1 8 1 4 , ftelden'de beide Kamers aan den Prins Regent het
o

m

1

(*), Dat thans in Brazilië dè>flavenhandelnog openlijk en
ftefk wordt voorgezet, blijkt daaruit, dat in de maand Januarij
1826 te Rio Janeiro nog 5672 flaven zijn aangekomen. Als
inkomend régt, echter, wordt voor leder hoofd 100 gulden
betaald. Zie Komt- en Letterbode*, 1826. N°. 31. Vert.

geWigt van eenen a'rgetteenen maatregel betrekkelijk dén
flavenhandel voor, vermits de vrede noodzakelijk een nieuw
Jeven aan dezen handel zoude géven, bijaldien niet alle
Mogendheden zich vereenigden, om denzelven t e veroietïgen. Be Brit fche gevoimagtigden ontvingen:, tengevolge
daarvan, last, om <&k ontwerp te crcderfteunejï:; maar,
ria teügfe oöderhandelingen; konden zij van Frafitóy'k-jhtt*
w i k ë * M t meeste-b'elaög-bij had, Hechts de belofte ver*
werven y om den ffavenhandel ha verloop van vijf jaren
af te fttóflfei,' "eo- -g«dttrende'<i(«ett; tijd de Btènfche Né»
g ^ h ü ö d e l a a r s "4é-Vétbredëttj, flaven elders,- dari iii de
volkrjlant&igeri honher natie, in te voeren. J ) r Gouve»*
nfementett 'Van-Sféhje <eft Portugal toonden-aich nog minder geneigd, om tet verzoek Van Engeland in ie vviilif
jgéfl:'alwat dé Koning van Spanje toeftond, " ^ a s , zijnen
ondeWaöeü te verbieden, flaven-'in dè volkplantingen der
ovértgéMogendhedenin té-Voeren* > " V '
;i

;

4

;

;

Op het Weener Congres in 1815 kwam Lord C A S ï t t i ï i A o B weder"«er Dane'j e« 1«atóe dë gevolmagtigden van dé acht Mogendheden, welke het traktaat van
Far0 geteefcend haddéh , o v e r , om zich te vereenigen,
ten einde over de affchaffing' van den flavenhandel te faaaV
plegen. Zijn voorftel- werd vrij wel opgenomen door de
meeste afgezanten j ïaaar Spanje én Portugalvetzettedm
zïchfiardnekk-lg tegen' algérneene maatregelen,onder voorwendM', dat bunne Volkplantingen nog niet genoegzaam
van flaven voorzien warén ^ óm nieuwen invoer te'kunTieri ontberen ,en dat de refp^ctive Goavernementen moesten beöórdeelen, öp Wélken tijd Zij Zonder ongerief het
voorbeeld vari Engeland konden volgen. Het eenige j wat
men verkrijgen k ó n , was de plegtige verklaring van den
S Febroarfj 1 8 1 5 , geteekend iioor de geVotoagtigden van
:

Xjfobtbrittanjej, Kttshmd, - Zweden, 'Frankrijk',. Spa'ttj&, Portugal, Pruis/en en Oostenrijk, behelzende in

fubftantie: „ D a t , daar de handel, bekend onder den
naam van flavenhandel, door regtvaardige en verlichte
mannen van alle tijden befchouwd was als ftrijdig met de
beginfekfl van roénJfchelijklieid en zedekun.de, en deszelfs

affchaffing door den al gemeen en geest van alle befchaafde
landen gevraagd werd, de gevolmagtigden op het Weener Congres hunne waardigheid niet beter konden vereeren, en de grondbeginfelen hunner bijzondere Vorften
doen blijken, dan door in derzelver naam het verlangen
te kennen te geven, dat deze geefel mogt ophouden,
welke Afrika zoo lang verwoest, Europa zoo lang onteerd, en de menschheid zoo lang bedroefd had; dat zij
gevolgelijk verklaarden, de affchaffing van den flavenhandel te befcbouwen als een' maatregel, overeenkomende
met den geest der eeuw en de grondbeginfelen der Mogendheden; dat zij op alle mogelijke wijze daartoe zouden
zamenwerken, met al dien jjyer en volharding, welke
eene zoo fchoone zaak verdiende."
Gelijk wij ftraks gezegd hebben, had Frankrpk zich
verbonden, de» flavenhandel m verloop van vijf jaren te
doen ophouden. Een onverwacht toeval verkortte dezen
tijd. N A p o L l o w B U O N A P A R T E , van het eiland
Elba terugkomende, haastte zich, den flavenhandel
aan alle zijne onderdanen te verbieden. Toen hij ten tweeden male genoodzaakt werd, den troon van Frankrijk
aan L ODEWIJK: XVIII af te ftaan, liet Lord C A S T L E R £ A G H , in de onderhandelingen , welke te Parijs
plaats hadden, eene nota aan .Vorst T A L L B V R A N D
overgeven, waarbij hij hem voorhield, d a t , daar de flavenhandel nu door eene wet afgefehaft w a s , men van
deze omflandighèid gebruik moest maken en denaelven
niet herftellen. T A L L E Y R A N D antwoordde op deze
n o t a , dat elke daad van den veroveraar als onwettig en
van geene waarde moest befchouwd worden., en geen
gewigt in de fchaal konde leggen; maar dat de Koning,
uit eigene beweging, en overtuigd, dat de dadelijke affchaffing van den flavenhandel de welvaart der Franfche
volkplantingen geenszins in de waagfchaal ftelde, reeds
gelast had, d a t , aan de zijde van Frankrijk, alle flavenhandel van nu aan voor altijd zoude ophouden.
De Koning der Nederlanden had terftond, in 1 8 1 4 ,
een befluit genomen , hetwelk verbood, fthepen, voor
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den !A%cr-handëI beftèmd, ifr de havens Van-z^nê Staten
nir te' rusten 'of toe te laten , hetwelk'<aan zijne onderdanen alle dedgenootfchap aan dezen hafldel difltzeide (*).
Maar • Spanje weigerde '-'lang elke verbihdteöiS-van dien
aard. Eindelijk, in 1 8 1 7 , ftemdé liet t o e , - o m , Voor de
fom Van 400,000 p. fieri., als fehadelooSftellïng door
Engeland te betalen , voor dé fchepen der Negér - handelaars' , door de Engelfchen genomen, dadelijkr'van den
;

t

:

(*)-8*? bedoelde beQaic is van. den 15 Jmnj ,1/814. Bij
hetzelve had onze geëerbiedigde Koning reeds.eenjge voörloopigê maatregelen ingiet werk gefteld, om denJlavèiihandel té kéèr..'té gaan. Bij de wet van'dén'ita November"1818
werd dezelve middellijk en onmiddellijk verboden, en geftrenge ftrafbepalingen, tot het beteugelen daarvan, tegen de
ovërtréders '6epaald; -2ié deze wet in het Staatsblad, 1818,
N°.^'Staatscourant jizn 30 November
en verder de
deliberattfêftider Staten-Generaal'overdezefoie, Staatscourant
van J 8 , 19, 20 en.24 November. Op den 4,Mei deszelfden
jaars bad^de Koning dep Nederlandenroetdien van Qrootbrittanje een Contract aangegaan, waarbij wederkeerig jnaatregelen genomen zijn tér krachtdadige; wering van dézen handel;
wordende daarbij tevens een wederkeerig regt vsfn vifitatïe
van verdachte fchepett^ onder zekere bepalingentdégeftaan,
en 'gemfeugde Geregtshoven daargeftéld, wélke "4>vér de te
deze» aanzien be^ne overtredingen zouden Vonnisien, waarvan het eene in eene der bezittingen van Z. M. den Koning
der Nederlanden, hét andere op de kust van Afrika zoude
refideren. ,Zie dit Contract in de Staatscourant van 31 Oc»
tober 1818, en de Reglementen voor de wederkeerige vifi*
tatiën en de gemengde Geregtshoven in de Staatscourant van
2 November '1818. Verder heeft Z. M. den 16 April i8ai nog
een béfhift genomen, waarbij de invoer van flaveifin de volkplantingen van ons Rijk, bijzonder in Suriname, verboden
wordt uit zóódanige vreemde volkplantingen , altvaar derzelver invoer uit Afrika verboden is. Zie hetzelve in het Staatsblad van dat jaar. Eindelijk nog zijn, bij hefluit van 4 Januarij 1826", eenige verordeningen gemaakt pp bet houden
der flavepregisters, eiiiop de aangiften daarop bij geboorte,
ilerven, overgang van . eigendom enz. in de volkplantingen
van ons Rijk. Verg. Arnhemfcke Courant van 17 Augustus
1826. Fert.
v
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handel ten 'noorden des Bvónaafï af -te zien ,''eh'denkeiven ,-van de» 30 Mei 1820 af $ aan alle hare bezittingen te
verbieden. : E r werd daarenboven b e d o n g e n d a t -deze
beide Mogendheden elkander onderling zouden magtigen»
om door hare oorlogsfchepéh, tot dit einde met bijzonderen last voorzien, de koopvaardijfchepen te doen on*
derzoèken', welke verdacht zouden zijn, dén flavenhandel , tegen de wét j te drijven, en dezelve voor de regt»
banken te brengen, zoo zij aan ovemedtof fchaldig bei
vonden werdenv
Na deze ovéreenkomflen maakten verfcheidene MogenüV:
heden verordeningen, welke op de overtreding zware
ftraffen fielden; maar,het zij' door flaauwheidaan de zijde der magttfn, • jnet de uitvoering belast,, het zij door
gebrek aan middelen om d i t krachtdadig: te. kunnen doen.,
die verordeningen hadden weinig-gevolg. Het Comité" van
ée AfrikaanfcheSociëteit te Londen, hetwelk zich .hjermedei niet 'goed; gevolg belastte, kreeg zékerheid, d a t ,
niettegenflaandfi alle belofte» en alle verbod der Göuyeiv
nementen, de flavenhandel eene nieuwe werkzaamheid
verkregen had federt den algemeenen vrede. Dezelve had
voornamelijk, plaats ónder Spaanfche tnfPortagefche vlag^gen; er werden ook .vele Franfche fchepen tioe,gebruikt,
en: bij Asa Senegal had dezelve zoo openbaar .plaats* dat
men in de tarieven der koopwaren den prijs der Negers
las naast dien der ftruisvederen, olifantstanden enz. Door
de Afrikaanfche Sociëteit aangezocht, om deze wanorden te doen ophouden, fteldeLord CASTL>RKACH
aan alle Zeemogendheden voor, elkander wederkeerig het
regt. toe te ftaan, door de oorlogsfchepen dei koopvaardijfchepen te laten onderzoeken, welke men onder zekere
breedten zoude ontmoeten, en die in beflag te neraefi ,•welke flaven aan boord zouden hebben, als het eenige mid-i
del, om de aanhoudende inbreuken op de Regiemtenten
betrekkelijk den flavenhandel te doen ophouden. Dit voorlid had geen gevolg. De Zeemogendheden, hare goede
diénften aanbiedende-, om de geheele affcbafnng van den
flavenhandel te befpoedigen , verwierpen eenftemmjg het

denkbeeld van liet regt van wederkeerig onderzoek,als ta
veel ongerief "voor den koophandel opleverende. JE ene
tweede px>gwg van densselfden aard, gedaan op .bet Con
gres te Aken, mislukte insgelijks. Het Rusjtfche Kabinet
ftelde een ander ontwerp v o o r , waardoor het zich vlei
d e , het verlangde te zullen verkrijgen; namelijk de op*
rigting «ener volkplanting, op de westkust/san Afrika,,
waartoe alle Christenmogendheden zquden medewerken.
Voor altijd onzijdig verklaard en buiten alle ftaatkundig
belang, moest dezelve ten oogmerk hebben,om de wet
ten betrekkelijk den flavenhandel, door alle Mogendhe
den gemaakt, te handhaven. Tot dit einde moest dezelve
een zeker getal oorlogsfchépen hebben, een Geregtshof,
met het onderzoek der overtredingen dienaangaande befast,
en eenen opperften Raad; welke de_ vonnisfeö van dat
Geregtshof zoude doen, ten uitvoer brengen, en vetant*
woordelijk zijn aan, een Congres, zamengefteld uit afge
zanten van alle de Europefche Mogendheden. Dit ont»
werp fcheen Lord c A S T L Z R S A O H onuitvoerbaar t o e ;
ook had hetzelve geen .gevolg; en men moest van alle
algemeene maatregelen afzien, welke de gedeeltelijke,
door de verfchillende Zeemogendheden daargéftekl, van
goede uitwerking hadden kunnen doen zijn.
Dat de voorftellingen van Lord c A S T L E R R A G H ,
betrekkelijk dit onderwerp, te Aken zoo weinig goéd ge
volg hadden, hiervan moet men misfchien de oorzaak
zoeken in het mistrouwen der Zeemogendheden ten op
zigte van het Britfche TCabinet. Daar men w i s t , dat
voornamelijk door njiddel van Engelsch goud de flaven*
handel onder Spaanfche «tt Portugefche vlag plaats bad,
waren velen geneigd om te gelooven, dat de ijver, waar
mede het Engelfche Ministerie de geheele affchaffing van
den flavenhandel aandrong., verborgene inzigten had;
dat deszelfe oogmerk w a s , om zich uitfluitend dezen
handel toe .te eigenen, ofwel daardoor de volkplantingen
der overige Mogendheden te vernielen; en dat het enkel
op het regt van onderzoek ftond, om dusdoende den
koophandel der andere volken te dwarsboomen, en meer
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en 111eJr het oppergezag te dien aanzien te verkrijgen. "Vat
er ook zijn moge van aUe deze; onderf1:cJlingen, waarvan fommige ten minf1:e genoegzaam wederlegd fchijnell
door alles, war betrekkeIijk deze zaak in Engeland is
voorgevallen, het is zeer waarfchijnIijk, dat deze1ve invloed gehad hebben op het ge,drag der overige Mogendheden, en daardoor het oogenblik is vertraagd geworden
van de dadelijke affchaffing des flavenhandels.
Al te weI bewezene daadzaken toonen, dat de flavenhandel nog verre is van geheel te hebben opgehouden.
Men moet echter niet gelooven, dat de edele pogingen van
eenen w I L B E R FOR C E en zijne vrienden zonder gewenscht gevolg zijn gebleven. Heimelijk moetende gefchieden, is de flavenhandeI thans veel minder uitgefirekt , dan
toen aIle Gouvernementen denzelven befchermden , en in de
wijze van dien te befchouwen is groote verandering gekomen. De vr~iwording van Zuid-.dmerika en de erkenning van St. Domingo zijn twee gebeurtenisfen, welke
zeker een' grooten invloed op dezc zaak moeten hebben;
en alles doet de hoop voeden, dat het begonnen werk
welhaast eenen goeden uitflag hebben zal.

IlESCHR~JVING

EN AFBEELDING VAN EEN BRILVORl\IIG

WERKTUlG TER VERHELPING VAN HET SCHEELZIEN,
UITGEDACHT

DOOR A. G. V A NON SEN 0 0 R T ,

Med. et Chir. Doctor, Eerfle Officier van Gezondheid bij de Armee, te Utrecht.
Onder bet aanmerkclijk aantal ooggebreken zijn er weinige, welke zoo veelvuldig voorkomen, en waartegen
de hulpmiddelen· rneestal met zoo weinig goed gevolg zijn
aangewend geworden, als het fcbeelzien. Dit door bewijzen te f1:aven, zal weI onnoodig zijn, dewijI zulks
niet aIleen uit de dagelijkfche ondervinding van elk' Genees- en Heelkundige, maar ook door vele familien en
Hjders zelvc kan worden bevestigd.
MENGELW. Ig29. NO.5.
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wet is waat, het zij het roms gclukt is, dczcn mi511:and ~ welke het fchoonfiegelaat ontfiert, min of meer
te verhelpen, en men zulks aan de doelmatige aanwending van in- en, nitwendige middelen , leefregels enz. , toegepast op de oorzaken, heeft willen toefchrijven, of weI
dat men dergelijke voordeelige uitkomfien door oefening
neeft verkregen; zoo is het evenwel bewezen, dat dit
gebrek meestalmechani[che hulpmiddelen vordert, 2011der dat men aan deze ~en beter flagen in de bereiking van
het gewenscbte doel tot, dusverre h~efc kUlmen toekennell.
Of nu deze mislukking aan de bijzonQere hardnekkigheid van het gehrek, aan het miskennen van deszelfs oorzaleen, aan de ondoelmatige toepasfing der hulpmiddelen,
of weI aan het gebrekkige in' de zamenfielling del" bc.doelde werktuigen moet worden toegefchreven" zal ik thans
ni~t onderzo~ken; ,te minder, dewijl mUn oogmerk niet
is ,'hierover nit te weiden , en het gebrek zelve noeh deszeifs oorzaken te befchrijven.
Het is bekend; d;lt die rnisnand naar aIle rigcingen aan
ceo oog, en ook aan heide, kan plaats grijpen; maar
dat de zijwaartfchc" en weI die, naar clen hinnenkant, de
meest voorkomende is. Het is mij gebleken, dat de vast·
blijvende middelpuntige openingen, welke in de bedoelde
werktuigen gevonden worden, eerder tot fchade dan tot
voord'eel verftrekken, dewijl van 'het ziekelijk dee1 op
cens te veel gevergd wordt, met den oogappel naar het
t:eRtl'tJth terug te voeren.
HiaTvan overtuigd ,was ik finds lailge hedacht, om de
tot heden befiaande werktuigen, onder den vorm van
zoogenaamde dopjes, brillen enz., met een doelmadger
.re doen verwis(elen, hetgeen de nrekkingbad, om. door
d~szelfs .middelpuntige beweegbare· openirlgen, den, van
bet centrum naar buiten of naar binn6J1 afgeweken oog.appeJ, naar willekeul' en langzamerhand". naar dcS'zelfs
1111tuurli;jk. fiandptlnt terug te dwingen.
Dit werktuig dan heeft de gedaanre vttn een' gewonen
bril , en word~ als deze gedragen, D.izelve lean van zil~
vel' of oak van fchild;pad vervaanHgd "v.orden. D~ DUi--
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Reeds in de laatfl:e~aren del' vorige eeuw vertooQden
zich aldaar fpQren van eene zonderlinge verfiandsverbijstering, welker uitwerkfelen bijna aUe geloof te boven
gaan. De lieden, tot dien aanhang behoorende, vergaderen, in talrijke hoopcn, op den. berg Pisgah, op den
Great - CrosJings en aan andere oorden, die weleer, ten
tijde del' Indianen, wegens fpookgefchiedenisfen berucht
waren. Daar gedroegen zij zich danals krankzinnigen.
Dikwijis zag men er weI achthonderd dier razenden. bij
elkander verzameId; terwijl er van tien- tot twaaJfduizend aanfchouwers waren, onder welke ook honderden
van tijd tot tijd met zonderlinge bewegingen nederfl:orteden. Deze Puriteinen" namelijk ,meenen God te dienen, wanneer zij, de een na den ander, zich fchreeu"
wende, met trekkingan en fchudding~n des ligchaams, op
den grond werpen, waar dan mannen en vrouwen, jongelingen en meisjcs in wilde verwarring onder elkander
omrollen, en door bijten, krabben enz. hunne 'YCrbrfize~
ling 'Van geest aanduiden. Men noemt dit den rollendm
dienst (rolling excrcife). De cen ruktdan den anderen
neder, en men rolt zich over den grond.,als een kogel.
Geraakt iemand bij dit wentelen in het diepe Oijk, zoo veel
te betel'. Hoe meer hijzich bemQrst vindt, de.s te meer
houdt hij zich geregtvaardigd. beze l'()l1end~ dienst, namelijk, moet eene 'VeroQtmqedigin§'VIJO?' God zijn. Nadat die zinneloozen alzoo verfcheidene uren, onder een
erbarmeliik gefchreeuw, zich heen en wedel' gerald hebben, beginnen zij eene [oort van St. VitltS-dans. Zij pogen deae verfoeijelijke gewoonte te verontfchuldigen, of
weI te veroedigcn, met zieh te beroepen op het voorbeeld
van D A V I D, die immel's voor de Arlw des Verbonds.
~ .
gedanst hecft!
Nog zonderlinger moet ef:.ne fQort van yerrukking zijn,.
welke deze menfchen the. jerks, of tie beproeving, noemen. Dezelve befta,at in eene onbefchrijfelijke beweging,
of lievel' in eene akelige vertrekking, van alJe [pieren end~e.len des ligchaams.. De befchrijviI,lg, welke de Colttm/IllS daarvan geeft, is inderdaad verfchrikkelijk. De vrou~
we\ij,ke lcrken voolial 1l10etc.t1 ecn wild en vreesfelijk aan.-
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~ien hubben. OVei"igens wordt in gcnocmd tijdfchrift. de
meening geopperd, dat deze jerklfJ{J waarfchijnlijk cene
foort van delirium tremens (bcvcnde krankzinnigheid)
zij, welke het eerst onder en gedurende zoodanige oefeningen VJn dweepzuchti~e Purltcinen ontl1:ond. Dit intusH:hen is opmerkelijk, dat rneermalen perfonen, welke
dit onzinnig doen afkeurden, en hcengingcn om het gade
t:e lJaan en te bet1:rijden, onwillekeurig zelve door den
jerkJaangegrepen werden. De ondervinding. beeft ge1eerd, dat, twe meerhct ligclIaam door dronkenfchap en
uitfpattingen verzwakt is, des te ligter zoodanige kramptrekkingen plaats vinden.
Met deze zinneloosheid moet , volgens gemeld berigt tin
de zamenkoinl1:en dier Puriteinen nog cen ander bedrijf van
~onderlinge dweeperij yerbonden zijn. Men bootst namelljk t lJ/I ootmoca yO,r God, de honden na, gromt en
blaft als deze, laat de tanden zicn, loopt op handen en
voeten rond, enz.
en, hetgeon opmerkelijk is, niet
a1leen de Qnkllndige menigtc, maar ook lieden van opvoeding en aanzien [pelen deze hondenrQllen mede.
Voorts bliJkt.uic SI DON s' berigtcn over:de Vereenigde
StP/en 'Vein Noortl-Amerika (teLecuwarden, 1828, ver~atd uitgegevert) ,dat zoodanige uitzinnigheden niet alleen
il1 Kentucky, maar oak in het vec1 m~(,!r befchaafde Pen[yIYanU gedreven worden. De Methodisten houden zoogenaamde Camp -Meetings, of vergaderingell in df;1 opene
lucht; alwaar ~an dikwerf eenige duizenden menfchen zamenkomen, zkh h\ltten van boomtakken enz, bOliwen,
ell, terwijl zij naar hunne onlluimige redenaars hooren,
aan de zonderlingtl:e pllitenfporigheden zich overgeven.
Zij zuchten, huile" I IJaan op de borst, trekken zich de
haren nit, en maken zoo lang misbaar, tot dat zij als dood
nedervallen. De :Heer SID 0 N 5 woonde cene zooge-

e)

C*) De Columhusherinnertdaarbij een oud f.loogduitsfh kerk.
lied: " Herr, ich w~ ja gerne bleiben, was ich bin, deill or.
mer Hund;" hetgeen onze Europe{che "erkel·s. die er in zeke.
rell zin. onder andere benamillgcll, genoeg gevonden worden,
mis:chi~n wei wc.ler ill Bcbruik louden wilkn brengen.
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naamde godsdicnstoefening van dien aard bij, welke tegen
den avond began en tot half elf des nachts duurde, befbande uit ongeveer vierduizend van wijd en zijd verzamc1de menfchen. Van die vergaderingen fprekende, maakt
hij deze aanmcrking: "Die weet, dat deze Heden bijl1:l
" enkc1 uit den geringen f1:and, zonder opvoeding en be·
" fchaving, bef1:aan, en meerendeels jonge lieden van
" beidc gef1achten zijn, welke op deze gelegenheid met
" ongeduidig verlangen wachten en van heinde en vet za" menkomen, zal zich niet verwonderen, wanneer hi},
" als daadzaak, hoort verhalen, dat niet mindel" dan
" tachtig onechte kinderen, in den omtrek vanzo En"ge/fehe mijlen, hunne geboorte aan de drie nachten,
" welke' deze vergadering d uurde, te danken hebben'."
, En dat moet Godsdienst heeten! Hoc kari dwecperij
den mensch, alg't ware, verbcestelijkell!

GOTIIE'S

VROEGST~ LEEFTijn( 1749-1765) GESCHETST DOOR
H. DORING.

(Pervolg

ell

jJot van bl. 168.)

Maar zelfs ron huize des grootvaders, alwaar meer, dan
ergens, duurzame vrede fcheen te moeten heerfchen, ontllond
verdeeldheid, toen, in 1756, de zevenjarige ooriog eenen
aanvang nam. Deze merkwaardige gebeltrtenllf 'bleef 'niet zotlder invloed op het volgend leven van GOTH E, die toen juist
zijn achtlle jaar was ingetreden. De tijdgenooten, welke niet
aileen als aanfchouwers, maar ook als beoordeelaars optraden ,
verdcelden zich terllond in twee partijell; en onder GOT H ~'s
llabel1aanden zag men cen beeld van hetgebeel.
Zijn grootvader, die, als Schepen van Frankfort, het krooningsverhemelte boven F RAN S I gedragen en van de Keizerin een' zwaren gouden ketting met harel;eeldtetJis ontvatlgen had, was, met eenige aangebuwde zonen en dochters ,
Oostenrijks-gezind. GOT lIE'S vader, welken K ARE L VII,
gelijk vroeger is vermeld, tot Keizerlijken Raad benoemd'
had, nam hartelijk deel in het lot van dezell orrgelukkigen
Vorst, en helde ~ met de kleinere helft der famine, naar ae
zijde vall 'Prttis[elz over. GOTUE was oolt Pruis_gczitid; de

perfbon des grooten Konings wekte bij hem levendige betanglWling. Gaarne.fchreef hij dé zegeliederen, tot laf..van den
held vervaardigd, af, en nog liever de fpocverzen tegen partij, hoe onbeduidend pok de rijmelarij ware.. Alles moest
wijken voorde, deelnen-ing.,..waarmede, de vurige knaap FRB»E'KJK' "dek Groeten en 3e zegepralen van zijn leger, dat tegén' hSlffyuropa'krjg 'voerde j fteeds volgde. Dés te mêef
griefde hein de miskenning van zijnen held in heï huis des
grootvaders. De fnél" op elkander volgende krggsbedrijveh
verfcaaften, telkens op nieuw ftóf voor de levendigfte gefprekltejii:v ;tot:dat eindeIijk.iV«»*ry*j deelneming, het tooneel des
oorlog? ,tpt( in de nabqheid van Frankfort dreigde' te verplaatfen,
QÖTBR en izhne ,zuster werden nu meer, dan voorheen,
te. hnis .en. op menigerlei wijze bezig gehouden. Nlen zocht
net, marionettenspel, weder op, dat de knaap, gelijk vroeger
is verhaald!, van zjjrie. grootmoeder ten gefchenkè had ontvangen". 'Eerst Wérd het eigenlijke ftükje, waartoe' de poppenyertooning ingerigt was, uitgevoerd.' Doch weldra verkreeg alles een hooger leven. De kleedh', de tooneelfieraden
werden veranderd, en men waagde zich aan verfcheidene
ftukkërr, dlevöèr'eènë zbè kleine fchouwplaats te uitgebreid
waren. Intusfcben oefende c S T U B door deze bemoeijingen
zijne geestvermogens in het uitvinden en voorflellen. Zoo
verkreeg hij zekéren kunstfmaak.
Vroeg had hij geleerd, met pasfer en liniaal öm te gaan,
en 2ijne kennis van de meetkunde toegepast op het vervaardigen, van menigerlei fpeelgoed. Van deze bejigheid trok bij
th^ns yqoral put, daar. hij plannen maakte, voor aardige, buitenplaatfett. die met pilaren, hooge, trappen, en platte daken
moesten verfierd worden. Standvastiger, dan in deze öntwerpen, die grootendeels onuitgevoerd bleven, toonde zich
Q§fi}B,
in de toerusting eener wapenkamer, die bij de tooneel en treuripelen moest dienen, welke hij,.nadat zij de
poppen boven het hoofd gewasfen waren» zelf met zijne makkets .verlangde - uit t e voeren. Een bediende zyns vaders,
een. kleermaker.van beroep, was bem^daarbij^behulpzaaau.
Jerwijl c ö i n z zich bevlijtigde, om verfchei'dena zyoer medgfzeilen behoorlijk uit te rusten, maakte hij zich voor hen
fteeds onontbeerlijker; offchoon hét natuurlp niet ontbrak
aan twist en kibbelarijen, waartoe zoodanige; fpelen ligt aanleiding geven. , Eenen nog grooteren invloed had bij op zijne
makkers door het vertellen van iprookjes, waarin hij aan zjija%
;

:

verbeeldingskracht tendeeledie t l o t p f , welke in zijne latere
dichtwerken fchittert(*). Het ftreven yano.öTHE*e<B met de
beste vaderlandfche dichters bekend, te worden, was door zijnen
vader niet verhindeüd. CANITÏ,HAGRBORN, DRDLLINGER, GELLERT, c RE u z, H A L L E R e^ anderen itonden
in de boekerij , in fchooae Franfche banden. Hierop volgden de
Tetemachus, door v%vVLi*C\t, Jeruzalem verlost, door a 3 p .
F EN, en andere vertalingen. GÖTHE had al deze wericssvan
kindsbeen af vlijtig gelezen, ten deele van buiten geleerd,
en door het opzeggen van enkele brokken meermalen tot veraangenaming des gezelfchaps bijgedragen. De naam van* 1,OPSTOCK deed uit de verte op hem eenVgrobte werking; maar
zijn vader, die het njm In een dicb'twerVvoor onontbeerlijk
hield, kon niet in de algemeene b£wqjjde$n|"van. '4en,.JÈT«fias deelen. Hij had'dus zich wei gétfacjfcyllt wérk te, koopen; doch een vrienii van den huizende Raad s c a NE ID ER,
bezorgde heimelijk het boek aan moeder en kinderen. GÖXH£
en zijne zuster co R NE L I A leerdén.nu Jn.de, vrije uren, zich
ergens in een' hoek verbergende, yer'fcliéidene pïaatfen uit
den Mesfias, vooral de roerendfte en Aerktte, van buiten. Den
droom van PORCI'A zeiden zij dikwijl? pp» en'bet wilde,
wanhopige gefprgk tusfehen SATAN en ADRAMELECH,
welke In de Dbode Zee geftort werden, verdeelden zij onder
elkander. GÖTHE nam dé eerfte rol, als de geweldlgfte, op
zich; zijne zustér de andere, die een weinig zachter en treuriger was. De' wederzijdrche, wel affchuweljjke, niaat toch
welluidende vétwé'nfêhiQgen vloeiden alzóq uit hunnen mond,
en beide grepen, elke gelegenheid aan, óm' elkander met deze
heirche fpreekwijzén te* begroeten.
Op egnen z»turdagavond fn den winter, tpan de vader van
GÖTHE, vqïgens gewoonte, zich bij kaarslicht feberen liet,
om des zondags vroeg zich' behoorlijk voor de kerk te kunnen aanklééden, zat de'knaap inet'zijne zuster op eene bank
achter de kagchel, en beidé reciteerden, terwijl de barbier
inzeepte, dé vermelde vlbekfp'raak binnensmonds. Maar nu
moest ADRAMELECH den Satan met kracht omvatten (CORNEL IA greep dan ook baren broeder geweldig aan, en zei.
de, met klimmendén hartstogt, de volgende fegéU uit den
Mesfias op:
(*) Eene dier vertellingen, de < nieuwe Paris getiteld ,,wejke den dichter ook in latere jaren nog levendig in het geheugen bleef, vindt men in zijue werken, Sd, 17. S, 78 u, f.

lUd^iaVI" -Ik wend my m-v't ik bldzelftvzöö gif dit vórdert»
OH 'O wangedrogt, aan i Zwarte* verworpene:foooswich t ,
Red mijl Ik lijde dé pijn dei eédwige, Wrekende döödftraf f.
Eertijds konde' ik, met vdfgeü ? jgfimöigetf aattf pi' nóg hare»}
Tbans'vérwag ik *t méM*t-6ok'-èlt-i*p!Mtiii-fmait*t
1

Tot.hiertoe ging alle» nog zdo tamelijk; maar bij de volgen*
de uHbaeaeming:
f

o , Hoe ben ik. verplet S . . .

t

verfCnrïkte de 'barbier, '4n hortte bet, zeepwater uit het
fcheérbekken langs den hals en over dé bórst van ~öö THE'S
vadè|uit. Daarop , kwam" veel beweging, en de zaak werd
zeer ernftig opgenomen, vooral uit hoofde van het ongeluk
dat 'haÖkannen gébèuréh. G ö Tfi E en Zijné" zuster, dni
nièrvah moedWillisheid verdacht te Worden, bekenden, wel•
ke rblien zij fpeeldén; en' héi onheil,' ddör dé hexameters
veroorzaakt^ was te'biQkl¥aa^;'dan.A.t
Va^r dlè niet op
nieuw veroordeeld en yerbatoBéip. zon hébben..'.,
Eene iloriné vanveel. éröitigèr a t ó , 'dah (Je zoo even
Ve1rWeIdé^iMRi{^é..^\^i^i^é .'rijt; Ui' gevqïgè 'vin Frank*
t'ijks dèefnénilng 'aa.n"den zevenjarigen oorlog, ,'jürelke, tot nu
föé" Öetht| in'de^'veïtë dreigende, mét dén faré° 1759 zeer
drukten^ én bezWarërid'vóór de inwoners\ihFrdnkfartwerd.
Ip' 'zijn' nialiwelifks yÖltoö|d huis vreemde troepen té; moeten
ójuvangëii,' huh dé fraaf géftofleerde en meest ge^qtèrië pronk.'
kanjers tö'te ruimen , dft was voor ö o t h e r s vad^r eene dés
té cmvérdrageüjker gedichte - daar hQ, buitendien reels'Prus's^
gezind,, nu met Franfchen zpó 'nik% aanriüSng moést jtömën.
DeV'S Jantfarij \f<$' w'féi^ëacTèzéive bezétVihg'ih 'dé ftad , en
mén; had het niet verblijdende uï,tiigt, dat^e krijgshaftige gasten
welligt verfcheidene jaren'gehuisvest zouden moeten worden.'
Dé Jttijftènant, Graaf THÖRANE, vkGrdsfe in Provence,
omttre^ka''Antibes,geboortigwerd In het huis van GÖTHE
ingekwartierd. 'Terftond hy zijne aankomst tQonde'hiJ» eet}
waHn vriend van teëkën- en 'fciiilderkuns^ 'te, zijn. Toen
hiu nainelïjk^ van eene kamer met fcn|ildërijénbc|brcle fprë^
kèn, verzocht hij, ófTchoón het rèëds nacht wa"s,'mêtkaarslicht de ftukken ten minfte vlugtig te mogen béfchöuwen.
Jjij, vond, veel fmaak, in die • fchilderjjen en toen hij hoorde
dat dé meester?, die ze geleverd hadden , meerendeels in Frank*
fori °f
d$ nabuurfchap zich ophielden, gaf hij zijnen vu:

J
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!HI

rigen wellsch ce !;enllen, om met hen in aanraking te komen.
III weerwil van deze coenadering van den kant der kunsc, ge.
voelde GOT HE'S vader zekeren tegenzin cegen den vreemdeling.
Voor G 6 THE, daarentegen ,had het verblijf van den Graaf
eenc aangenaame en, in meer dan een opzigt, nuctigc betrek.
king [en gevolge. Zijne aangeborene neiging voor kunst verkreeg
nieu IV leven, coen de Heer THO It A N ~:, terftond in de eerfie
dagcn na zijne aankomst, al de Frtll1kforter fchilders', III R T ,
sell UTZ, T It A U TMAN N, N 01'HN AGEL, JUNK ER', en ook
H. E K A z uit Darmj/ad, bij zich Olllbood. om hen in zijlle
llabijheid voor zich ce laten werken. GOT 11 E'S bovenkamer
werd dus in een kabinet en werkplaats veranderd, en den
knaap kon niet ligt eene fchooner gelegenheid, omzijnen
kunstfmaak verder te vormen, te beurt vallen. Van zijne
vroeglle kindschheid af had hij die fchilders gekend, en hen
dikwijls in hunne werkplaatfen bezoeht. wanheer zij iets
voor zijnel1 vader te doen hadden. Daar nu de Graaf hem
weI feheen te mogelil lijden, zoo was hij dikwerf bij opgaven
en beraadfiagingen wegens fehilderllukken niet aileen tegenwoordig, maar nam ook wei eens de vrijheid om zijne meening te zeggen, vooral wanl1cer onderwerpeu en fchetfcn in.
geleverd werden.
Reeds vroeger had hij zich bij liefhebbers van febilderijen,
doch bijzonder op verkoopingel1, die hij vlijtig bezocht, den
roem van kunstkenner verworven. Zijne beoordeeling van
fiukken uit de Fabelkunde of van zinnebeeldige voorfiellingen
was meestal juist en treffend. Meermalenhad hij de kunfienaars bewogen, het eene of andere voorwerp te fchilderen.
Toen zij ten huize zijns vadetS verzameld waren, fielde hij
hun eens een uitvoerig opllel ter hand, waarin hij twaalf
bcelden befehreef, welke de gefchiedenis van J 0 z E F moesten daarllellen. Eenige fehetfen Yond men zoo treffend, dat
zc wcrkelijk uitgevoerd werden.
Dit bet gezelfchap dezer kunllenaren, in wier midden men
den weetgierigen en met zoo fchoonen aanleg begaafden knaap
gaarne zag, werd hij eens, op bevel van den Graaf, V004
den tijd van acht dagen verbannen, dewijl jeugdige nieuwsgierigheid hem verleid had, om een achter de kagehel ge.
plaatst zwart kistje te openell. De daarin voorhanden zijnde
tcekening was eene zoodanige, welke men gewoonlijk niee
aan ieders oogen blootllclc; CII Graaf T II 0 RAN £, die
hem bij dc bczigtiging daarvan Vf;:rrastc, zeidc hcm, dat hij
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het vertrek in eene wee~ niet weder mogt betreden; een
verbod , dat door den gevonnisde ten 1l:iptlle werd opgevolgd.
Spoedig echter was de verbrokene betrekking met den Graaf
weder herQ:eld, en de -vernieuwde omgang had voor GO l' HE
dit nier onbeduidend voordeel, dat hij bier400r de Frnn[c118
taal, die bern geheel onbekend was, vrij goed leerde. Hij
vatt~ zeer gemakkelijk kljlnk «;n uitCpraak , wendingen, toon
en andere eigenCchappe~ der~elven; terwijl zijne kennis van
het Lfllijn en 1lllli4f1nsch hem hierbij te 1l:\lde kwam,
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nog zoo weinig bekend, vereenigt alles in zlcb,
om elke COOlt van weetgiei'igheid op te wekken en te bevredigen. Den Letterkundige biedt het eene taal , die uitOijt ; over..
leveringen, die verIoren geraken; gewDane'en. die met elken
dag verdwijnen. Den Oudheidkundige: nag onverklaarde ge.
denkteekenen van verCchillende eeuwen. Den Naruurkundige:
eene lange reeks kuaten van bualt; een' grand, overal ken.
1nerken dragende v~n volkauifchen oorCprong, ell die onverklaarbare IJogi, volkanen van tlijk, die van tijd tot tijd uit.
harllen, en, gelijk de lava van de Etna, zich over de vel..
c.Jen verfpreiden. Den Schilder: eene onuirpi'lttelijke bran van
pittoresk~ tooneelen. nen HUishoudkundige : beoefenencle grondfto~en tot oplosfing der belangrijkfte vraagl1:ukkeq. Den Gefchiedkundlge: ee11' als "t ware nag ongerepten -bule ; eene
maatfchappij, welker inrigting heldere- lichtftralen kan ver·
fpreiden 0vergelij"kCooftige tijdperken , minder gemakkelijk te
beiluderen., De SClI:atsman woont er het groo~e fcho1.1Wfpel
bij vaneene nationaleen tevens godsdienllige worlleling; de
gewone beCchouwer , tooneelen y·an het hoogst drarnatisch ef.
~kt., De Wijsgeer. eindelijk. terwijl hij het lot betreur~ van
eene natie, beheerscht door geweld en onregtvaardigheid,
kan zich claarvan bedienen. als eene fchitterende bevestiging
van alle zijne ftelfels , en ~eze tot een voorbeeld aanwenden
voor andere volke:n.
1erlonti is het gewest der tegenllrijdigheden: de allergrootfteellende op den rijk1l:en grond; heerlijke rivieren en havens.
nagenoeg zonder eenig ankerend fchip; weinig arbeid, gevolgelijk weinig loon, en met dat al eene' bevolklng,
r~dert veer.cig jaren vertlubbelrJ (*). terwijl die van het mag(*) In 1788 was de geheele bevolking 3.8,.0,000; thans
baa! C z~ adz! tllillioenen!
IeriflnrJ,
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tig Ellge/and flechts een derde is toegenomen; in Mn woord ,
eene verklaarde afwijking der natuurwetten, eene voH1:rekte
wederfpraak van aile wetenfcbappelUke berekeningen. Omfireeks Limmerick is de grand zoo vruchtbaar, dat hij, zon.
der zich uit te putten, tien achtereenvolgende graanoogfien fchenkt; en nergens evenwel leeft de mensch ellendiger.
Veen, moeras en fieengronden beflaan Qe helft van Connaught.
In deze arme provillcie vindt men nochkoophandel noeh nijverheid; men vindt er niet l!l!ne groote Ilad, en de bevolking, die, in het zuiden van Schot/and, flechts 1~7 menfehen op de vierkante mijl bedraagt, telt er 137 in Connaug,~f.
In Ulfter, Leinjler en Munjler klimt zij tot !:40. Wat toch
heeft deze zeldzame uitkomst daargefteld? Wat veroordeeti:
dit volk, om van honger te nerven, in den fehoot des overvloeds? Wat dwingt hetzelve, te midden van zoo vele hinderpalen, Lich zoo fnel te vermenigvuldigen ? - Driederlei
onmiddellijke oorzaken fchijnen Imij toe zich te vereenigen,
om fer/and te gelijk arm en vruehtbaar, bevolkt en ellendig
te doen zijn: 10. Del uitfporige verfnippering der pachthoe.
'len; ~o. de invoering der aardappelen als hoofdvoedfel; de
vroegtijdige huwelijken der bewoners, aangemoedigd door
hunne Priesters. Maar, bij deze oorzaken Ilil te fialm, is,
het verfchijnfel .der kwaal aanzien voor de kwaal zelve; is,
den f1:ortvloed trachten te fiuiten, zander tot deszelfs begin;.
fel op te klimmen. In het oog van elken onpartijdigen, i$ de
bran des lijdens van fer/and te zoeken in de overweldiging,
in de onderdrukking. De bewoners van dit fchoongewest
zijn inderdaad niet minder werkzaam,. ni'et minder vei'!1:andig,
dan die van Enge/and. Waardoor, zijn zij' zoo laag gezonken, terwijl hunne naburen zich ten toppunt van bercha"in~
verhieven ? Om hen te onderwerpen. heeft men gepoogd hen
te rvernederen. Aile welvaarc, aile eerzucht, aile hoop zijn
hun ontzegd geworden. Onberroepelijk aan hunnen toe(1:and
vastgeketend, heeft men hunbelet, zich boven denzelven
te verheffen; men heeft in hunne zielen aile zaden van verfiandelijke en zedelijke vol making verf1:ikt•. Het leven, een
phyfiek, dierlijk leven, ziedaar alles, wat men hun heeft
gelaten; en echter eischt men van hen bedachtzaamheid. Bedachtzaamheid van flaven! - Wei is waar, deze ilaven be.
ginnen zich te doen gelden. Er zijn er tegenwoordig wei.
nigen, die 'niet kunnen lezen en fchrijven. Maar, zoo hunne
verflandelijke vermogens ontwaken. het is om met hunne mees-
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ters .nf tC rekencn; en Engehmd heef. nog meer tC' "teeZCfl
van hunne verlichting, dan van hllnne onwetendheid. - De.
vredigen, en, Olll te bevredigen, emandperen; daarop moet
men in allen gevalle terugkomen. Met dezelve is alles mogeIijk; zonder dezelve, niets.
Allen, die het Parlement heeft opgeroepen, om hetzelve
·nopens den toelland van ler/nnd voor te licbten, llemmen
overeen, ten aanzien van deszelfs diepe ellende. Dat ieder
vierdedeel eens akkers, zi,inen man voedt:, is niet meer eene
dichterIijke ,herfenfchitn in dat ongelukki~land, maar eene
onwe~rfprekeIi.ike llatistieke dnadzaak. Meerdan zes millioe..
nen landbouwers zijn over deszelfs oppervlakte, verfpreid ; eniets, dat zich fchief niet denken laat bij een befchaafdvolkbunne hutten kun.nen zelfs niee halen bijde wigwams van de
Indianen der Nieuwe Wereld. Dezelve hebben fcboorlleen
noch hu~sra-ad, 'vele gezinnen. geene bedden ; de kinderen zijn
gedekt met Iompen, of' geheel naakt. En wanneer de aardappel- oogst misluk,t, of fiechts niet volkomen weI uitvalt,
.(hetgeen voor 't minst om de vijf of zes jaren plaats grijpt)
vcrfpreidt· -zich dehongersnood., en de ziekten, welke hem
'op dehielen volgen. over 111' dedeelen van' ferland, en de.
timeren deszelfs bevolking. De Katholijke Disfchop van
Leigh/in, Dr. D 'OT L E, fchrijft: "De bev~ildng,van Jerklnd
Deemt bellendig toe door onbedachre ;ecbtverbiridtenisfen ;
ouch ..mijns inziens, fprniten daze l1uwelijkel' tr0oten.
,deels voor.tuit de ellende des volks. Deze- arme Heden be.
kreunen ,zich niet meer, aan .het verwerven van een' berame~
)ijken tbind In de mllatfchappij, of aanhet verbeteren van
hun lor; eeR verianglUl". dat allenkoesteren ,die ree'ds eenlgen eig.endom bezitten. De ellende heeft burine veerkrachc
geheel verlamd. Zij meenen. dat bun toeflatJd rJietkan ver.
l1immeren; wanneer zij gehuwd'Zijn; el1'dieusvolgeus paten
zij, ge1ijlc:de wilden :1\1 de bosfclren. Onmog.elijkis lret,eenen
meer ellendigeti 'llaatvan z~metileving tieh te vetbeelden•
.Wanneer ,ik denzelven. aanfchouw , gevoel ik daarbiJztilkcene
,fmatt en fchrik,. dat ik meer dan eens God gebedeil heb,
mij tot zich te roepen ,opdat ik dit fchouwrpel vanjamll1erniet
meer voor oogen bebbel" - Aan de wanboop als gevolg der
-uiterlle armoede, moet een groot deel dermisdaden worden
-toegekeLld, die dat ongclukkig land verwoesten.. War men
ook zegge, hongersnooden onderwerping zijnrtwee oover·
eenigbare zaken. Hcrfcnfchimmig ishet,te denken, dat ge.
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westeu, waar de masfa der bevolking aan al de verfchrikkingen der armoede ter prooije is gelaten, rustig kunnen zijn.
Dezulken, die geenerlei eigendom hebben te verdedigen, of
geene hoop hebben dien te verkrijgen, zijn weinig geneigd,
om dien van anderen te eerbiedigen; en geen Volk is meer
geneigd tot het daarf1:elIen van eene omwenteIing, dan dat,
waarvan negen tienden alles te winnen en niets te verliezen
hebben bij de omverwerping der bef1:aande orde van zaken.

GEVANGENNEMING EENER ROOVERSBENDE, TEN

GEVOLGE VAN

ONVRIJWILLIGEN DOODSLAG.

(Gazette des TribtJ/l0UX, Fevr. 1829.)
Nontuo, 17 Febr.' IS!l9.
Ziehier het naauwkeurig verbaal van een zeer zonderlin<1"b
geval: Een voerman, dagelijks afen aan rijdende van Bourg
naar Geneve en terug, naderde laatstgenoemde fiad, toen
hij eene arme vrouw ontmoette, uitgeput, zoo 't fcheen, van
vermoeijenis, welke hem om een pillatsje bad in zijn rijtuig,
opdat zij v66r den nacht de poort mogt bereiken. De voerman, bewogen door het befef, dat dit mensch, bij de firenge
koude, vooral des nachts, ligtelijk konde bezwijken, was
terftond gereed, haar, behalve eene plaats, een' bos firoo
af te fiaan. De voetgangf1:er prevelde eenige woorden van
dankbaarheid, fieeg op, firekte het matte Hjf achter in
het rijtuig uit, en fliep in , na zicb met hooi en firoo welgedekt, en de kap van haren mantel over het aangezigt gehaald
te hebben. Wdhaast verkondigde een regelmatig fnorken den
bulpvaardigen man, dat zijne gezellin een' diepen Oaap ge.
noot; waarom hij haar dan ook niet wilde vergen af te flijgen , ten einde zijn paard te verligten, bij de fcherpe· helling
van eenenberg, niet verre Van Gencve. In de vlakce gekomen,
trok hij den ijzeren haak (rabot) terug. die een der wieJ,en
vaschield, en, am ziclt 'de moeite te Cparen van denzelven,
.volgens gewoonte, vas~ te maken ,wierp hij dien onachezaam
in het rijttlig, en kwam nn te voet aan de poort. Zich"than9
de arme vrouw herinnerendc, rier hij haar toe, dae de to!!t
VOlbragt was, en dat zij zon anlijgen. Hij riep herhaalde
!;eercn, maar kreeg geen antwoord. Onverduldig zette hij nn
den VO€t op een der wielen, en, zich met de eene hand vast-
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houdende, greep hij met de andere de vrouw bij. de beenen,
en trok haar, zonder pligtptegingen, naar zich toe tot aan den
rand van het rijtuig, beftendig roepende: „Vrouwtje! vrouw!
-word dan wakker!" Maar de vrouw bleef onbewegelijk en
antwoordde niet, fchoon rij niet nieef Aórtter Thahs eèhig
onheil vermoedende, fprong hij in bet fytulg, fchudde haar
bij herhaling, en ontdekte nu, tot zijné ^roète ontfteltenis,
dat bjjWen lijk omvatte! Terftond'werd üt km een' geneesheer
gezonden. Deze verfcheen, verzeld van een' beambte der
Policie. Thans bleek, dat een geweldige flag, aan het hoofd
toe'gebrttgt, den dood had veroorzaakt. Die nag was het werk
geweest van den voerman: de haak, onvoorzigtig heengeworpen, had defl.apender ongelukkige getroffen. Zoo was
dan het mededoogen van den goeden man de oorzaak geworden van een' onvrij willigen moord! Intusfchen ging men voort
met de vrouw te fchouwen, en weldra deden zich uitroepingen van verwondering hooreri. „ Oi" riep de Griffier, „déze
zoogenaamde vrouw is een man!" -»> HemeljV- riep een
ander, „ziedaar een dolk 1 ziedaar pistolen I" Bij voortdurend onderzoek, vond me» in een* der zakken een' brief, bij
welken de gewaande vrouw verzocht werd, zich dien eigen'
«vond, om, middernacht, aan de poort van zeker kasteel te laten
vinden digt bij Genivi, mtt belofte van krachtdadige medehulp en het uitzigt op een* goeden buit.—' Reeds daalde dé nacht
op het. meer. • Begunftigd door deszelfs fchaduwen, legden
de Gendarmes zich in hinderlaag rondom het bedreigde kasteel.
Weidra werdén negen perfonen, hetzelve naderende, gevat
en gekneveld. Men wekte de bewoners van bet kasteel; en
de eigenaar, een zeer rijke grijsaard, vernam no te gelijk,hec
groot gevaar, dat hem boven het hoofd had/gezweefd, en
fcb'n behoud door de onvoorzigtigheid Van een' voerman. Gédrongen-: door een dankbaar gevoel voor de befchermeade
band de? Voorzienigheid, heeft hij, naar men verneemt, den
nan, die, onwetend, hem veelligt hec leven heeft gered, een
jaargeld gefchonken.. — In gevolge, van de inlichtingen, door
het beftuur van Genève aan dat van Nantua gevraagd, is
reeds gebleken,dat zich een misdadiger uit die omftreken onder de- movers bevindt»
:

:
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"Veel ïs er over het Schaakfpel gefchreven; meer dan één
bijzonder perfoon ftaat, het zij door uitgegevene werken,
het zij door hem eigene inzigten, ais uitmuntend fchaakfpeler
bekend; maar nooit, voor zoo verre mij bekend i s , beftond
er een Schaakgezelfchap, dat twee achtereenvoTgende keeren
in het ftrijdperk trad en zoo 'roemrijk de overwinning behaald e , als* het jfmflerdamfchc Schaakgenootfchap:
Nadat het in het jaar 1824 met dat van Rotterdam twee
partijen gefpeeld had, waarin dat van Amfterdam van beida
de partijen overwinnaar bleef, gaf eene advertentie in het
Journal d'Anvers, dato 26 Febr. 1827 ( * ) , aanleiding, dat
het Amfierdamjche Schaakgenootfchap aan de Club des Échecs
te Antwerpen het voordel deed, om , tot uitbreiding van kennis in dit fpel, twee partijen, (opdat ieder een' eerften zet
hebben kon) bij wijze van briefwisfeling, met elkander te
fpelen.
Dit voorflel met welgevallen aangenomen zijnde, bepaalde
reien, dat de regelen van het fpel, zoo als PHI LI DOR die
opgeeft achter in zijne Analyfe du Jeu des Échecs, zouden
geldig zijn, even gelijk dit met het Rotterdamfche Schaakgezelschap had plaats gehad; dat men het fchaakbord nommeren zou als het tweede hier bijgevoegde model, terwijl het
eerfte voor Amfterdam en Rotterdam gediend heeft.
Allerbelangrijkst voor de beminnaars van dit edele fpel,
waarvan menigmaal herhaald i s , dat her te veel filozofie was
voor fpel en te veel fpel voor filozofie, is het den fteller
voorgekomen, hun deze partijen, zoo wel die van Amfterdam met Rotterdam , als van Amfterdam -met Antwerpen, mede te deelen, daar toch, wie ook immer over het Schaakfpel
(*) Deze advertentie luidt a'dus: Le Club des Échecs d'Anvers est entré hier dans fon nouveau local, place de Meir, au
cidevant Café du Palais. Cette Sociètè, qui au 1 Mars 1825,
jour de fon installation, ne comptait que foixante membres, en
posfe.de deja en ce moment plus du double, fans y comprendre
les membres honoraires qui n'habit'ent point la yille. On y remarque les amateurs les plus distinguis aux jeux cP échecs et
de dames de cette grande cité, ainft que la plupari de een»
reputes de la première force dans le Royaume.
JHENOEUV. 1829. NO. 5.
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fchreef, altijd zijn éigen pro en contra boekte,en het tegen»
fpel noodzakelijk zoodanig moest inrigten,dat bet,einde confequent was aan het voorgenomen doel; terwijl, in deze
vier onderfcheidene fpellen, verfchillende Geniën al het hun
ne moesten inlbannen, om den lauwer der overwinning weg
te dragen.. . . . . . .
Meenende hiermede dan een' .wezenlijken dienst te bewij
zen, zoo volgen hieronder de vier gefpeelde partijen.. Die
het voorregt had van eerst te fpelen, bezigde de witte Huk
ken , en deze waren geplaatst op het bord met Rotterdam van
No. i tot 1 6 , en op dat met Antwerpen van A i tot H 2.
Het dubbel punt achter de nommers beteekent het nemen, van
een ftuk, terwijl het febaakgeven aan den koning door een
kruis wordt aangeduid..
Model van het fchaakbord voor Amflerdam met Rotterdam. (*)
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•(*) Gemakshalve voor den druk zijn de donkere ruiten wit
gelaten, als voor den kenner van dit fpel voldoende.
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Spel, waarvan Rotterdam het eerst gefpeeld he eft.
No. 12-0j:i No. lf8
Hte zet Rotterdam pion
Amperdam pion
S2- tI tI 36
!2de ;' Rott.
paard
" z' tItI I' 'i9
pion
Amp.
'II'" 4S
'" S~S
raadsheer
3 de tI Rott.
"..
'" , 3d6
Amp.
pion
54 "
4
, 13
,; z?'
pion
4de 1 Rott.
'
"
.. 61 ,
koningin
Amji.
54
,
,; ~2
..
pion
Rott.
sde
14 .
.. 6J
tI
!;6
Amji.
raadsheer
. 5 ,.'" '" ~r
Me , Rott.
koningin
.. 59' '" '" S~
raadsheer
L1tnji.
.. 6 tI ". JJd
II
de
raadsheer
Rott.
7
......
. '" ':)OJ
raadsheer
Amj/;
'" 6
,.
13,
8ile
paard
Rott.
'" Amp.
, 337- ,'" .. 42
raadstleer
,. ~4
, 20
raadsheer
9 de , Rott.
,
pion
Amp.
45 '" . 37
, 52':
raadsheer
lode' '" Rott.
34
'
"
, 52:
koningin
Amp.
'" 54 ..'"
nde,
:{6::
paard
Rott.
19
'" Amp.
pion
go:
37
..'" !U tI
koningin
ude tI Rott.
30:
, 63 tI' , S3
paard
Amp.
, 4"·
paard
Isoe " Rott.
36
,'" 49 ,'" , 42 :
Amp.
pion
,
koning roqueert
6
I4de '" Rott.
, '", 62
koning
roqueert
LImp.
tI
tI
pion
II ,
Isde " Rott.
D7
tI
paard
Amp.
$8 tI tI 43
,. II
II<
kasteel
Rott.
16de
" Amp.
, 535 tI fI 474
paard
, 30. II ,. I:.
koningill
Rott,
I7 de.
" Amji.
,
koningin
S2- ,; tI 44fI
plan
18de ,. Rott.
IS tI ". !Jf
, fI 60
tI
kasteel
Amp.
57,
If'
".
tI
pion
]:.7
Rott.
de
I9
, 62-9 " tI 63
koning
Amp.
, n, 111 II 19
kORingin
!lOne II Rott.
II
60, II II sa
kasteel
Amfl.

-

-

-

..

.

,
..-

4

P

11

•

U9
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stile zet Rotterdam pion
No. lo-op No. 2 6
0
0
Amflerdam paard
60
43 0
0
0
aifte
koningin
IS
Amft.
koningin
0 44 0 - 0
0
0
« 35
R«tt.
, pion
*' 0
Amft. .
paard
0
0
0, so
04de
kasteel
4 0
0
0
Amft.:
1 pion
46- 0
0
0
0
0..
Rett.
pion
0
0,
*
Amft.
pion
0
aöfte *. Rott.
koning..,
6 0•• 0^
0
0
Amft,
, pion • . 0
0
0
0*
sffte
Rott.
kasteel
0
0
0
paard
Amft.
0
0
0.
•1 R*tt.
pion '
SI
0
0
Amft.
pion
0
0
0
*,
softe
Rott.
: koning
0
0
Amft -,
koningin 0
0
18 0
koningin
softe 0 Rett.
4
0
Amft.,
kasteel
0 . 0
jifte- »- Rott.
, koning
0 6 0 0.
0
Amft. .
paard
> 0 33
0
.*
32fte
Rott..'
pion
0
. 0
0
Amft.
koning
0
0
Rett.
pion
0.
33fte
0
0
0
Amft.
paard
Hi
• 0
0^ Rott.
6*
koning
•0
0
0
0
Amft. '
pion
en gewonnen.
1 9

V

4 5

:

' 7

6 0

5 4

3 8

3 5 f t *

3 7 :

3 8

3 0

•

•

5 »

# ,;

l

5

3 9

« 4

a 8 f t e

1 5

3 5

2 3

2 8 :

3 5

A

v.:

r

1 5

6

4 5

3 7 »

5 «

5 3

1 4

•>

4 7

y

2

7

3 5

6 3

6 4

3 5 .

4 2 Ï

3 9 r

1 4

3 4 ^ * -

4 0

5 4

Spel, waarvan Amflerdam iet eerst gefpeeld heeft.
No.
ïfte zet Amflerdam pion
op NQ. ap,:
> Rotterdam pion
- 0 a- , 0 * 36
ade
•>»
Amfti,^ •, pion
0.
i 0
• 0\
• 1 » Rett.
pion. . paard
* an.:
3dec «. Amft.
'
7: 0
x R«tt.
paard
•0 .
pion
4de
^
Amft*
0\
•; :
Rett.
paard
0
5dti 0± Amft. •; raadsheer
0.
, Rut.
pion.
1 2

5

4

*

3 f t

'

5 4

'

3 8

'

6 3

*

4 6

'

1 5

..

'

5 8

.

'

'

4 .

5 3

••»••

.

*>

« 3

'

4 3

' 0

' 5

'

4 5

r

6de zet Amfterdam
Rotterdam
7de 0 Arnfl.
•
Rott.
8fle 0 Amft.
Rott.
9de 0 Amft.
Rott.
10de * Amft.
Rott.
11de 0 Amft.
Rott.
12de 0 Amft.
Rott.
13de 0 Amft.
Rott.
14de 0 Amft.
Rott.
15de 0 Amft.
Rott.
16de 0 Amft.
Rott.
17de 0 Amft.
Rott.
18de 0 Amft.
Rott.
19de 0 /lmft.
Rolt.
softe 0 Amft.
Rott.
SIFTE 0 Amft.
Rott.
safte 0 Amft.
Rott.
«3fte 0 Amft.
Rott.
24de 0 Amft.
Rott.
25de 0 Amft.
Rott.
s<$fte * Amft.
Rott.

paard
No. a op No. 19
0
0
*
62
raadsheer
35
paard
' 19 0 [ 0 25
0
0
koningin
'
61
53
''0
0
..
pion
ai
' 13
raadsheer * 59 0 0 52
raadsheer '
3 / ,. 0
raadsheer ' 35 0 0 44
paard
' *5 0 . 0 19
pion
' 56 0 0' 48
0 , 0
2
koning roqueert
0
0
koning roqueert
58
pion
0
20 0 . 0 »8
paard
* 46 0 0 Si
paard
* 19 0 ,, 0 »3
kasteel
* 64 0 0 O'S
pion
' 11 0 0 27
paard
' 43 0 0 26
raadsheer ' 12 0 0 26:
raadsheer ' 44 0 0 06:
koningin
'
5 0 0 4
0
pion
35
' 51 0'
pion
' 7 *' 0 36:
0
pion
36:
' 45 0
0
0'
paard
0
£2
37
raadsheer ' 5« 0 0 45
0
pion
'
9 0
. 17
0'
•
'
0 33
26
raadsheer '
pion
> a8 0 0 35:
0
raadsheer ' 33 0
5'
paard
> 13 0 0 38
raadsheer ' 5 i 0 S 37:
0
pion
* 3° 0
37 ••
0
0
kasteel
0
63
60
pion
* 35 0 0 43
paard
-• 5<* 0 0 62
koningin '
4 0 0 »5
koning
0
58 0 0 57
kasteel
' 3 0 0 19
kasteel
' 59 - 0 0 5'
kasteel
» 8 0
3
* 4»
pion
' 5° 0
2

Ml

IETS

*7(le etc Jimfterdom raadsheer
Rotterdam pawd
raadsheer
* Anfft.
aSfte
«wdeheer
Ratf.
0 A0.
raadsheer
Roti.
mdsheer
0 rtmft.
ptoa
Rott,
kasteel
0 Amfi.
kastaal '
0 Rott.
kasteel
0 Amfl.
kasteel
Roti.
kasteel
0 AM.
kasteel
kotttag
Roto.
paard
34<te 0 Anijt.
i

f

•' \

en

No. 15 op- Wo. 6
0
0
0
0
0
'0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

6C
6

f

0

47
4J

45

0

'

59

4» > - ' S*>t
-59 .0 ' 5 ° :
43 * - ' S8>:f
«ï 0
' 5o:

19
3

59t
59:

'
'

ÓS,

* - 0

5«:t

50 '0

'

0
57- .0
,fi8 *

0

58

'

43T

58

59

-

igm/qkcrii

Modfil van het fchaakbord voor tfmfterdam met ontwerpen.

A §'

3 8

,C 8

A 7

B 7.

P

A 6

B 6

C 6

AS

?, 5

A 4
A 5

P 6

J

E 8

H 8

F 8; Q 8

E 7

F7;

0 7 / ti 7

D 6

15 6

F 6

G 6

H 6

C 5

D 5

E 5

F 5

0 5

H 5

B 4

€ 4

D4

E 4

F4

G4

H4

B 3

C 5

E 5

F 5

G 5

H 3

B 2

S a

7

Pa

E 2

G 2 ' Ha
a

1
A 1

9<

G1

D i

5*

I 1

G

1

H 1

Spel, waarvan Antwerpen het eerst gefpeeld heeft.
jfle «et Antwerpen pion
E 2 op E 4
Amfterdam pion
E 7 P E 6
ode 0 Antw.
pion
D 2 f D 4
pion
D 7 0 D 5«
Amft.
3de 0 Antw.
pion
E 4 0 E S
pion
C 7 0 C 5
Amft.
4de 0 Antw.
pion
C 2 0 c 3
koningin
D
8 0
Amft.
B 6
5de 0 Antw.
pion
F 2 0 F 4
paard
B 8 0 C 6
Amft.
<Jde 0 Antw.
paard
G 1 0 F 3
Amft.
raadsheer
C 8 0 D 7
7 de 0 Antw.
pion
A 2 0 A 3
pion
Amft.
A 7 0 A 5
8fte 0 Antw.
pion
A 3 0 - A 4
paard
Amft.
G 8 0 H 6
ode 0 Antw.
raadsheer
F 1 0 B S
pion
C 5 0 D 4:
Amft.
lode 0 , Antw.
raadsheer
B 5 0 C 6:
pion
Amft.
B 7 0 C 6:
n d e * Antw.
paard
F 3 0 D 4:
pion
C 6 0 C 5
Amft.
iade
paard
Antw.
D 4 0 F 3
paard
H 6 0 F 5
Amft.
13de
paard
B 1 0 A 3
Antw.
raadsheer
F 8 0 E 7
Amft.
0
koning roqueert
14de 0 Antw,
G 1
0
koning roqueert
Amft.
G 8
pion
15de 0 Antw.
G a 0 G 4
paard
F 5 0 H 6
Amft.
pion
uSde 0 Antw.
H a 0 H 3
koning '
G 8 0 H 8
Amft.
pion
C a 0 c 4
17de 0 Antw,
pion
D. 5 0 D 4
Amft.
paard
A 3 0 ^.B 5
18de 0 Antw.
pion
F ? 0 F 6
Amft.
kasteel
ijde 0 Antw.A I 0 A •»«*
paard
H 6 0 F 7
Amft.
0
koningin
n i
F, 2 t.
aoile 0 Antw.
0
koningin
13 6
C 6.
Awft,

324

IETS

side zet Antwerpen pion
Amfterdam raadsheer
safte - Antw.
kasteel
Amft.
raadsheer
23fte * Antw.
koning
Amft.
pion
24de ' Antw.
pion
Amft.
pion
S5fte ' * SintW^r pion
Amft.
koning
aöfte * Antw.
raadsheer
Amft.
kasteel
«7fte > Antw.
.koning
Amft.
kasteel
a8(le < Antw.
kasteel
Amft.
pion
29fte ' Antw.
kasteel
Amft. '
pion
pion
3ofte " Antw.
Amft.
koningin
1
3ifte * Antw.
koningin
Amft.
raadsheer
39de * Antw.
paard
Amft.
paard
paard 1
33fte < Antw.
Amft.
koning
34fte * 'Antw.
paard
Amft.
kasteel
35fte * Antw.
raadsheer"
Amft.
. raadsheer
3<Sfte * Antw.
paard
Amft.
paard
37fte * Antw.
kasceel
Amft.
raadsheer
38fte * Antw.
pion
Amft.
raadsheer
koning
39
' Antw.
Amft.
kasteel
40de * Antw.
koning •
Amft.
kasteel
4ifte * Antw.
kasteel
Amft.
kasteel
fte

B
D
A
C
G
G
H
F
G
H
C
A
H
F
F
H
H
H
F
C
£
B
B
F
C
G
E
E
A
F
C
E'
H
C
C
E
G
H
H
D
C
H

a
7
3
8

op B 3
0 C 9
0 A 2
0 B 7
0 H 2
I
7 0 G 6
3 0 H 4
6 ét F 5
4 '0 G 5
8 0 G 7
0 A 3
8 0 E 8
2 0 G 3
8 0 H 8
1 0 H 1
7 •0 H 6
0 H .2
I
6 0 G 5:
4 0' G 5:
6 0 F 3:
2 0 F 3:
7 0 F 3:
5 • 0 .C 7
7 0 E 5:
7 0 '•E 6:
7 • 0- F 7
6 0 *C 7
8. 0 D 8
3 0 "C 1
3 0 C 6
7 0 B S
5 0 D 3
2 0 C i
6 0 B 5:
4 0
5-*
7 0 D <st
3 -0 H 3
8 0 H 4:
3 0'G 2
8 0 E 8
2 0'E s
4 0 G 4

42de zet Antwerpen koning
Amflerdam kasteel
kasteel
43&e ' Antw.
kasteel
Amft.
koning
44de ' Antw.
paard
Amft.
raadsheer
45fte * Antw.
pion
Amfl.
46fte * Antw.
koning
kasteel
Amfl.
koning
47fte * Antw.
Amflerdam gewonnen.

2 op F 1
8 0 II 8
2 0 F %
8 0 H 1
1 0 E 2
3 0 F 2:
1 0 E 3
4 0 D 3t
2 0 F 2:
H 1 0 H 2t
F 2 0 F I

G
E
E
H
F
D
C
D

«

Spel, waarvan Amflerdam het eerst gefpeeld heeft.

ifte zet Amflerdam pion
E
E
Antwerpen pion
pion
ade * Amfi.
F
pion
D
Antw.
pion
3de » Amft.
E
koningin
D
Antw.
paard
d e * Amft.
B
koningin ^ D
Antw.
paard
G
5de * Amfl.
pion
E
Antw.
koning
E
6*de • Amft.
raadsheer
C
Antw.
pioh
D
7de * Amft.
koningin
E
Antw.
koningin
D
8fte ' Amft.
konipg
E
Antw.
paard
F
ode ' Amfi.
koningin
H
Antw.
koning
F
lode ' Amft.
paard
Antw.
G
paard
C
11de * Amft.
pion
C
Antw.
paard
E
12de - Amft.
koningin
H
Antw.
paard
D
13de * Amft.
koningin
H
Antw..
4

2 op E 4
7 0 E 5
2 0 F 4
7 0 D 5
4 0 D, 5
8 0 b 5:
1 0 C 3
5 0 E 6
1 0 F 3
5 0 F 45
1 0 ,F 2
8 0 D 7
2 0 D 4
6 0- H 6
1 0 E at
8 0 D 8
3 0 E 5
:

6

2
8
3
7
5
4
5
5

0 H
0 G
0 H
0 D
0 C
0 F
0 H
0 F
* F

1

6
5
6

3
5
4=
5

14de i e t Amfterdam koningin '
Antwerpen koning
raadsheer.
Amft.
15de
koningin
, Antw.
paard
16de »• -Amft.
koningin
Antw.
ijfde 0 Amft;- . koningin
raadsheer
Antw. '
raadsheer
18de 0 Amft.^
pion
AntWi
paard
19de 0 Amft:
raadsheer
Antw.
kasteel
softe 0 Amft.
raadsheer
Antw.
paard
s:fte 0 Amft.
raadsheer
Antw.
pion
aafte 0 Arnfl.
paard
Antw.
raadsheer
23fte 0 Amft.
koning
Antw.
koning
24de 0 Amft.
paard
Antw.
pion
25fte > 'Amft.
raadsheer
Antw.
koning
sdfte 0 Amft.
raadsheer
Antw.
pion
27fte 0 Amft.
kasteel
Antw.
kasteel
c8fte 0 Amft.
raadsheer
Antw.
ptón
softe •• 0' Amft.
raadsheer
Antw.
raadsheer
olle 0 Amft.
pion
Antw,
paard
3 ifte 0 Amft.
kasteel
Antw.
koning
3ifte • 0 Amft.
>
pion
* /ittiW.
paard
0 Amft.
kasteel
Antw.
pion
3 fte « Amft.
Antw.*kasteel
3

4

E
D
F
F
F
F
ED
C
G
H
E
A
F
F
D
C
B
D
C
G
D
D
D
F
E
G
A
E
D
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Tot zoo ver werden deze vier partijen uïtgefpeeld, aangezien , de ftrijd met Rotterdam den 27 April 1824 geopend
zijnde, en na met elkander een keer iedere week eenen zet
gewisfeld te hebben, den 20 December deszelfden jaars
Rotterdam voor Amflerdam het zwaard vallen liet, en diens
Schaakgenootfchap van beide partijen overwinnaar verklaarde,
onnoodig oordeelende die verder uit te fpelen.
Zoo eindigden ook de fpelen van Amflerdam met Antwerpen. Deze namen eenen aanvang in de maand April 1827;
er werd beurtelings iedere week een zet overgezonden, en
den 8 Februarij 1829 verklaarde de Club des Échecs te Antwerpen het onnoodig, de partijen verder te vervolgen, alzoo
de overwinning, van beide de fpeilen onbetwistbaar het Amfterdamfche Schaakgenootfchap toekwam.
Wenfchelijk ware het voor de beoefenaars vgu dit edele en
aloude fpel, dat aan dit Amfterdamfche Schaakgenootfchap

ook van buitenlands een' wedftrijd wierd aangeboden, om
te zien, of wezenlijk de hoogde trap van volmaaktheid in
bet Schaakfpel in den boezem huns Genpotfchaps befta, dan
wel, of het alleen in kracht boven dat van hunne Iandgenooten uitmunt.

AAB MIJNEN VADER, BU HST WEDERKEEREN DER LENTE.

Natuur zal haast het kleed ontplooijen.
Dat lang heur fchoon, verborgen hield;
De lente, bloem en loover ftrooijen:
Reeds ligt de winter als ontzield»
De wouden hebben uitgèflapen;
Ras vangt der vooglen lofzang aan;
Wat ademt, voelt zijn kracht herfchapen
Wat rustte, is weder opgedaan.
Alom, waar zich het oog mag keeren,
Ontwaart het, met erkentlijkheid,
De vaderlijke zorg des Heeren,
Die over alles ligt gefpreid.
De rieevlen wijken voor het dralen
Der fchoon verrezen lentezon,
Wier gloed het aardrijk zal onthalen
Op wat het lang niét fmaken kon.
De waatren droomen golvend weder,
Of munnlen langs den) oeverkant.
Gods milde zegen dauwt ter neder
Op heuvel, akker, boom en plant.
Wat diep in treurigheid verzonken
En loom en dor ter nederlag,
Verrijst, en groet, met ftille'lonken,
Den lang verbeiden lentedag.
Zoo, God van liefde, licht en leven!
Wiens lof mij damelend ontvliet,
Wilt Ge all' in alles dankftof geven ,
En opent, na een pijnlijk dreven ,
Een heerlijk , onbewolkt verfchiet.
Lacht dat verfchiet, geliefde vader!
Ook uwe levensdagen aan?
En voelt ge, met natuur te gader,
Ow hart voor d' eigen indruk flaa» ?

Herleeft, bij 't blozend, zacht ontwaken
Van haar, wier fchoon de ziel verrukt,
Die gloed, die 't pak u ligt kan maken,
Dat zwaar op uwe fchoudren drukt ?
Zal u de lente bloemen kweeken,
Na zulk een' bangen winternacht 7 . . . .
Gewis, haar fchoon zal tot u fpreken,
Haar bloei fchenkt ook uw leven kracht,
Gij hebt zoo lang, zoo vee! geleden;
Zoo kommervol was ieder uur;
Slechts flaaüw, vermoeid en afgeftreden,
Gloeide in uw borst het levensvuur;
De rampfpoed deed uw haren grijzen,
En ploegde rimpels in uw hoofd;
Al bleef uw tred de tred des wijten,
Veel levenszoet zaagt ge u ontroofd.
Ontroofd ? . . . ' . welk denkbeeld doet mij fchrikken f
Ook ik heb deel aan uw verdriet.
Ik fchaam, fchoon met betraande blikken, „
Mij, vader! die bekentnis niet.
De fmart, die u houdt neergebogen,
Grieft diep en pijnlijk mijne ziel.
Doch fterkt mij in het vurig pogen,
Bij 't werk, dat mij te beurte viel.
O! *t zou mij vreugd en rust hergeven,
Als u mijn arbeid vreugde gaf;
En daarom, „ God van liefde en leven,
„ Sluit lang, fluit laög nog vaders-graf!
„ Dat ik aan hem moog' wederfchenken,
„ Wat hij door mij op aard' verloor,
„ Een kalme rust zijn dagen drenken;...
„ Gij, Almagt! ftaat den braven vóór;
„ Op U rigt ik, met ftil vertrouwen,
„ Het o o g , bij 't ftaamlen van mijn lied;
„ Wie op Uw Vaderliefde bouwen ,
„ U fmeekefl zij toch vruchtloos niet.
„ Neenl Gij verhoort de kinderbede,
„ Aan 't hart vol oudermin ontvloeid,
„ En voegt bij vaders zielevrede
„ Nog menig blijde levensfchrede,
„ Die hem, voor ons, aan de aarde boeit."
's ffagt, 3 Maart 1820.
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OR PACHA Ë » NE MUFTI.

D E P A C H A E N B E 8f Ü F T f.

'

(Eene Ferteliing^ • <•

H o a ! bqudc bet voik niet 0» te woelenT'
Sprak wrevlig Pacha Ibrahim:
* 'k Wil ia zijp, bloed mijn woede kdeïe^J
„ Weet" riep hij, vol van tijgergrim: .
„ Wee de oproermakers en verraders!
„ D a t iedes voor m^ gramfchap beev-'r
(Hier voer een rilling door etks aders.)
„ Wie nog mij fchatting' fchuldig bleef,,
„ Word' Jevende gefpiest!"
Pe fcharea
Der hovelingen flaan verbluft,
En voor den wreedften' der barbaren
Als roereloos eri gjnsch verfaft.
Thans waagt een Mufü voor te treden, .
En buigt zich driemaal voor den vorst,
Eh fpreekt demoedïg deze reden
Met de armen kruisungs op de borst:
„ Heer fis het mij vergund te ontvouwen,
„-Hetgeen, aan.Omar's poort, mijn, oog
„ Nog de?en morgen mogt aanschouwen,.
„ En mij tot ftïl gepeins bewoog ?
„ Dadr ftond een groote drift kamëelen,
„ Oereed ten. karavanentogt.
„ Twee knaapjes zag ik heu bevelen,
„ E r n a a r hun zwakke krachrvermogl:,
„ Ëen hagelbui van harde flagen
„ Verdeelen bp 'der'dieren huid:
„ Doch lijdzaam'werd djie fmaad, gedragen
„Geduld zag hun ten oögen uit:
- Gehoorzaam knielden ze al/é neder,
„ Tot elk zijn last was oggela^n;
„ ,Ea 'k zag z e , op 's drijvers ftemme. weder
„ 'Gelijklijk overeinde fta.au. '
„ Niet alzoö zij, wie" in 'l bevtachtehy «
„ É é n okka (*)i meer Was opgeleid
„ Dan 't wigt, berekend voor hun krachten:
„ Geen flagen, Vorst r die 't ©nbeft#ièïd^
n

r

r

s

9

?

(*) Twee pond Oostersch gewigt.

„ Hun wreedlijk toebrengt, ja geen plagen ,
„ Zoo fel, dat men hen op deed ftaan!
„ M e n dwingt geen kemel, meer te dragen,
„ Dan. hij in ftaat is te ondergaan." —
Hier zweeg de Mnfti, en — de blikken
Des Pachas werden mild en zacht;
En 't woord, welks ftoutheid elk deed fchrikben j
Tot heil des volks, in gunst gedacht,
Herfehiep het volk, getergd tot woede
Door lasten boven kracht en maat,
Thans vreedzaam, ftil en wel te moede,
In 't willigst lastdier van den Staat.
*
*
*
Mogt elke vorst dit voetfpoor drukken!
En waren in elk Christenland,
Waar Christen-Pachas 'c volk verdrukken,
Ook zulke Muftis bij dè hand!
Naar het Hoogduitsch.

j , w.

UNTEMA.

VRAAG EN ANTWOORD.

]S[aar

luid van een Engelsch tijdfchrift, hadden-de Priesters
te Lisfabon, kort vóór de jongde vergadering der Cortes, een
Heiligenbeeld opgegraven. Men ftelde het terftond in eene
kerk ten toon, en de vromen verdrongen elkander, om hetzelve hunne hulde te bewijzen. Deze Heilig moest -de belangrijke vraag beflisfen, of FEDRO dè wettige Koning
was. Met luider ftemme vroeg alzoo de Priester: „ Is Dort
PEDRO de regtmatige beheerfcher dezer landen?" Het beeld
fchudde met het hoofd. Vervolgens vroeg de Priester: „ Is
Don M I G U Ë L de Koning?" Het beeld knikte. Deze ondervraging werd meermalen herhaald, en het bijgeloovige volk
ftond telkens opgetogen van zulk een wonder. Doch, op zekeren tijd, naar het verhaal van een' Engelschman, daarbij
tegenwoordig, nadat de eerfte vraag als gewoonlijk beajitwoord was, bleef het antwoord op de tweede achter. Bii
herhaling deed de Priester, met blijkbaar ongeduld, dezelfde
vraag, wanneer eindelijk een klein jpngsken, zijn hoofd van
achter het beeld verheffende, met, eene benaauwde ftem antwoordde : „ Eerwaardige Vader ! ik heb geen fchuld; het
y, touw is gebroken."

ANEKDOTE, RAKENDE DEN J O N G E N NAPOLEON, IN HOLLAND
OVERLEDEN.
(Mémoires fur rimpêratrice JOSEPHINE, Tome II.
Bruxelles, 1828.)
Terwijl Koningin H ORT EN S E zich in den Haag bevond ,
ontving zij van hare moeder, voor haar zoontje, eene groote
kist vol kostbaar fpeelgoéd. Het kind, bij EEHIVENFTER aan
het Park gezeten, ontving de gefchenken, welke men voor
hem nitftalde, met de groptfte. qnverfchilligheid, en hield onafgebroken zijn gelaat gekeerd naar de groote laan voor hem.
De Koningin, gemelijk over zijne ongevoeligheid, vroeg hem,
of hij geene dankbaarheid gevoelde voor de liefde zijner
grootmoeder, welke hem zoo vele fraaije dingen z o n d ? —
„ o J a , Mama! maar het verwondert mij niet; zij is zoo
goed jegens mij, dat ik er aan gewoon ben."' — „ Behaagt
u dan dit fraaije fpeelgoéd niet?" — „ Ja,Mama ! maar...«.'
„ Wel nu?"— „Ik verlang naar iets anders," — Zeg mij dan,
wat gij wilt, en ik zal het u toeftaan, mijn kindl" — „ o ,
Mama! gij zult niet." — „ Begeert gij geld voor de armen?*'/— „ Papa heeft mij dit dezen morgen gegeven, en
ik «heb het ook reeds uitgedeeld; maar.,.." — „ Spreek vrij
•uit; wat wüt gij dan toch ?" — „ Mama, ik wilde, dat ge
mij toellondt, in het mooije flijk van deze laan te wandelen j
dat zou mij meer vermaken, dan iets anders." Dit mogt evenwel nierzijn» en het kind deed den ganfchen morgen niet
dan zich. beklagen, dat hij. zich verveelde, en-dat hij zpp
gaarne doen wilde als de kleine jongens, die vrank en vrij
door het mootje flijk en in den regen liepen.
Arme. Vorftenkinderen! de geringile knaap, is vaak gelukkiger dan gij.
5

ROEKELOOZE EERZUCHT.
T w e e hooge Amerikaanfche Officieren hebben, te Brusfel,
dezer dagen, in tegenwoordigheid van velen, als 't ware,
het tooneel vernieuwd van WILLEM TELL, en, te dier gelegenheid, eene verwonderlijke, maar ontzettende behendigheid'doen blijken. Op 21 fchreden afftands, fchoot elk van
hen, met den fnaphaan, eenen appel van het hoofd zijn»
vriends. TELL zelf mikte niet juister.
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H U I S ,

Predikant te Kampen.

- H e t is den mensch bijzonder eigen , met zijnen geest
in het toekomende te willen indringen. Ligte'ijk zal hij
het verledene vergeten , hoezeer hem dat ook overvloedige
ftoffe tot aangename en nuttige herinneringen oplevere;
terwijl h i j , de toekomst voor oogen hebbende, gedurig
denkt en vraagt: „ wat zal het nu wel zijn ? " Peinzen
wij intusfchen hierover eens een weinig na, en vragen
w i j , wat hem dat bate, en of hij in ftaat z i j , de gor
dijn , welke voor de toekomst gefchoven i s , op te ligten; dan kan het antwoord niet anders dan ontkennend
wezen, want—en deze is ook de uitfpraak van den wij
zen Prediker in den tekst — hij weet niet, wat er gefchieden zal.

„ De mensch weet niet, wat er gefchieden z a l o f —
hetgeen toch met die woorden wordt te kennen gege
ven — „ hij is onkundig van de toekomst.*' Deze waar
heid behoeft geen ander bewijs dan dat, wat uit den geest
des menfchen, die, met opzigt tot kennis, eindig en
zeer beperkt i s , van zelf volgen moet, en wat de erva
ring daarenboven een iegelijk aan de hand geeft. Hoeveel
toch zagen wij gebeuren, dat wij ons in het geheel niet
of anders hadden voorgefteld! Hoeveel, dat, hadden
wij het geweten, aan onze pogingen en bedrijven eene
geheel andere rigting zou hebben gegeven! Hoeveel, ein
delijk , dat, zoo het vooraf te bepalen geweest ware
MEMCKLW. 1829. NO. 6.
Q
9

door oti$j rnénfchejijkenvijze gefproken, zou zijn vopr;gekotaen t Men merke hierbij wel opt, dat:-ik nietfpreek
van datgeen, wat wij als bij gevolgtrekking, of als ver»
r»oedelijk toekomftig uitwerkfel van eerie of andere aanwezige' oorzaak, kuriiïen bertfcehem "Hïeftn licnt die ondervinding , en het verband tusfehen oorzaak en uitwerkfel, ons voor. Zulke dingen bedoel i k , d i e , met het
tegenwoordige in geene betoogbare verbinding ftaande,
door geene menfehehjke berekening te bepalen zijn. Ten
voorbeelde ftrekke: wanneer het uur v*i onzen dood zal
flaan; welke wisfeling er in ons levenslot zal plaats hebben ; van hoedanigen aard de ontmoetingen mogen wezen,
die ons nog zullen bejegenen; en welke uitkömften wij
in bet een;vOf ander, dat het algemeen of ons bijzonder
raakt-, zullen zien geboren- worden.. Daar nu hieromtrent
het. een.ea.ander kan plaats grijpen, zonder dat er tot
eene . t o k e n i n g ; daarvan eenige, aanleiding aanwezig i s ,
zéggen wij. -opfe van den mensch.: htj weet, niet j wat er
gefphieden zak God,alleen weet d a t , voor wien het verledene, bet tegenwoordige enJièt toekomende flechts één
is , en die y^an den beginne aan verkondigt het einde, en
van ouds q][die-dingen, die nog,niet gefchied, zijn (*).

Hij, moeteen (Profeet des. Allerhoogften zijn, die de toekomst zal openbaren s en waren er weleer zulken, wie
beeft h e t , h u n te kennen gegeven? ,God, door wiens
Geest gedreven zij fpraken van hetgeen daarna gefchieden
zo\i Qfy. •
•
;.• -•
•
• ;- r ;' . •• • .
r

;

v

Paar., wat rvak er nu, van deze* onj^inde des menfehen
te. pprdeelen;, of< wat oordeelen. wij;szelven. daarvan?
;

diöpr geleerd,#<5ó v o o r t e komen* dat zij meermalen de
oorzaak isivan.v.ei.epnheiien, die de menfehen drukken ,
vppr,_,zop .ver„zij, indien zij van de joekomst geweten
hadden,^anders zouden hebben gehandeld ( j ) ; en dat
dit*, onder *<f^ere ^bepalingen^ g r a n a , . ?? '.i
lijdj: ypi»
ftrekt geenen tvv^fel. Het is ook; waar daJt die Jselfde
x

z

:

is

ï:i

(?)M$LVh ioV ( f ) Vergëi:''2 \Pc* I:'ar. C^D'Mêh
zie tet'Bijhelsck fÜtitêóek-van S T R O K C K op deze plaats.
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onkunde van de toekomst voor den mensch, d i e , zoo als
wq aangemerkt hebben, gaarne in dezelve indringen w i l ,
dikwyls iets onaangenaams heeft, hetwelk wij dan vooral
gevoelen, wanneer'wij gaarne omtrent dit pf dat bepalin
gen zouden wepfchen te maken, en hetnogtans niet ver
mogen te doen; en welk onaangenaam gevoel wij de men
fchen niet zelden dan hooren openbaren, wanneer het
bij hen i s : „ wist ik nu eens, Wat hef ^vervolgens we
zen z a l ! " of: „ 0 , had ik dat mogen vooruit weten!"
D o c h , M . H . ! zouden wij dé zaak, over welke wij
thans fpreken, ook niet van eenen anderen kant befchouw e n , en van haar datgeen opnoemen kunnen, hetwelk
veeleer in ftaat zal zijn, om ons* met haar' geheellijk te
bevredigen? Dat komt mij niet alleen wel zoo v o o r ,
maar ik reken dat zelfs van zeer groot belang; e n , daar
ik des Predikers woorden in den tekst, als eenealgemeene
waarheid, ons onze onkunde van de toekomat herinneren
de , in--zich behelzende, befchouw, wilde i k , in dit
uur van dezen dubbel plegtigen dag ( * ) , beproeven, u
en mijzelven met deze onze onkunde te verzoenen, door u
op het wij'ze en weldadige daarvan opmerkzaam te maken.
Laat mij dan, hiertoe overgaande, I. in eenige bijzon
derheden , het wtjze en weldadige onzer onkunde van de
toekomst aantoonen; om II. daarop eene en andere her
innering , tot nuttige aanwending van het Betoogde, te
laten volgen.
I. De mensch weet niet, wat er gefchieden zal. Ze
kerlijk, die onkunde is wijs, en weldadig: 1. met op
zigt tot het fmartelijke, voor ons gevoel en voor onze
rvst; 2. met opzigt tot het wenfekehjke, voor onze
•vreugde en dankbaarheid, en 3. met. opzigt beide tot het
fmartelijke en het wenfchelijke, voor onzen moed sa ijver
in de betrachting onzer onderfcheidene pligten.
i . Veel, zeer veel is e r , dat ons in hét toekomende
bejegenen kan, hetgeen w i j , ftond het aan ons te kie
zen, niet zouden begeeren, en dat fmartelijk yoor ons
;

(*) Deze Leerrede werd uitgefproken op den eerflen / o » .
dag in 1825 en van dit jaar 1829.
Q *

zou wezen. Wij allen moeten fterven; e n , fchoon wij
dat weten als iets, dat te eeniger tijd gebeuren moet, is.
Hpgtafls de trek tot het leven d.en mensch pok,zoodanig
ingefchapen, dat zijne natuur zich , pp het denkbeeld des
doods, gefchokt gevoelt. Dat fterven nu:kan plaats hebben iéder jaar, iedere maand, iedere week', iederen dag,
ja ieder uur en pogenblik; het kan nog; ver. af, maar ook
zeer nabij wezen, Wie telt alle, de onheilen en ..rampen,
die het Vaderland,igBSj!gewest, de ftad.onzer woning.,
onze... huisgezinnen >;,-&ize perfonen pfpnzedierbaarfte.betrek kingen kunnen treffen ? Wie maakt zich een denkbeeld
van de jammeren,_die er te beleven —.van de.tranen»
die er te fchrëijen zullen zijn, wanneer de ondoorgrondelijke wijsheid en raad Gods dat zoo zal willen, én niemand der fterveliflgen.het kan keeren? ;..
Stek dit nu eens voor een opgenblik— fielt* dat gij
dit alles, vooraf w i s t , met opzigt tot den tijd, wanneer, en tot alle- de omftandjgheden, waaronder.iets van
het genoemde zou plaats hebben; wat zou dat (voor
uw gevoel-zijn, en wat zou er van uwe rust worden?
Neen ! gij hadt geen genoegen ,meer aan het leven, dat
oï.s anders niet pnverfchillig mag wezen. Het onfchuldigst genot zou voor ons verbitterd zijn, en wij zouden
wegkwijnen met iederen dag, die ons nader bragt aan het
tijdftip ,',waaropPiet voorziene onheil, dat niet af- te keeren i s , zou treffen.
Hoe veel beter derhalve, om ons gevoel te fparen. en
ons de genoegelijke rust des levens te laten behouden,
dat wij niet weten, wat er gefchieden zal; dat wij nie*
lezen kunnen in het boek van Gods raadsbefluiten, waarin alle onze grootere en kleinere lotgevallen naauwkeuïiglijk ftaan aangefchreven! Weten wjj dan niets van de
toekomst;,zoo veel weten wij toch van de mogelijkheid
yan ieder der genoemde uitkomften, als genoeg i s , . o m
ze ons fteeds eiken dag als mogelijk voor te ftellen, en
ons daardoor bij ons zjngenot in toom te laten houden-.
;

r

:

Het is Ain wijsheid en. weldadigheidwaarmede onze on-

kunde van 'de /oifowtf 'gekenmerkt is.

2 . Zoo mogelijk als het i s , dat ons in het vervolg
nog vele rampfpoedige dagen wachten, zqp mogelijk is.
het ook, dat wenfchelijke zaken ons zullen toekomen.
Het is mogelijk, dat wij nog vele jaren levens te'goed
hebben — dat wij ons vaderland nog eens weer tot deszelfs ouden bloei zullen zien teruggebragt—dat wij allerwegen, in ons o o r d , in onze ftad e n ' o n z e kringen, alle bronnen van beftaan geopend êh in zégen en
welvaart mildelijk zullen zien ftroomeji, "gelijk iri, de dagen van vroegere geflachten. Het is mogelijk, dat wij de
uhwerkfelen van het Christendom, in béfcbavirig, veredeling en Verbroedering der menfchen, fchoonèr dan ooit
zullen mogen opmerken. Het is mo^elfjk, éindelijk,, dat
ongedachte zegeningen, in onze perfpfléq j m onze kinderen en betrekkingen, ons zijn toegedacht, en dat wij,
wat wij ook hebben moeten lijden en dragjen, te eeniger
tijd, ieder naar zijnen ftand en kring, def mate bullen verblijd worden, dat w i j , van dankbaarheid glóeijende , met
den Dichter zullen moeteii zeggen: een óogenbjïk is er in
Gods toorn, (maar) een leven in zijne gbedgünjligheid:
des avonds vernacht het geween ;ntaar des morgens is er
gejuich (*). Dit alles zal moeten gebeuren, 'wanneer de
Allerhoogfte dat zal willen.
Dan, nu maakt gi| weiligt de bedenking: Zoo het al
voor ons menfchelijk gevoel en vóOr .onze. rust niet goed
zij, vooraf te weten, wat kwaad ons zal bejegenen , welk
nadeel zou het ons kunnen aanbrengen, fe wéten'het goed é , dat ons in de tóekomst verbeidt? Geliefden! dat zou
hinderlijk zijn aan onze vreugde en dankbaarheid.'— Aan
onze vreugde: althans die wenfchelijke uitkomften zouden voor ons niet meer zoo verras/end zijn, als wij lang
te voren wisten, dat ons dit of dat geluk, deze of die
zegen te beurt zou vallen; en het verrasfende — hoe verblijdt dat! Wij menfchen behouden altijd veel van de kindfche jaren, of blijven den kinderen gelijk. Wil men het
kind met het een of ander verblijden, dan moet men hetzelve niet weken en maanden te voren het gcd'henk, dat
(*) Pf. XXX:

6.

men het toegedacht* heeft, bekend maken-en laten aarifchquwen: want dan gewent hetzelve er te zeer aan, en
het oogenblik, op.. welk dat gefchenk zjj;*/ordea .uitgereikt , is voor het kind niet meer zoo aangenaam, zop
verblijdend. ,Ook voor o n s , zagen wij de.fchakel der^zègeningen duidelijk voor o n s , lang vooruit, .zouderj,dezelve veel van hare aangenaamheid verliezen en.uünder
vreugdverwekkende zrjn. J a , dan ook, als wij alles'voóraf wisten;, ware ons iets ontnomen, dat vwj op den 'weg
door dit leven volflrektelijk niet ontberen kunnen — ik
meen de> hoep. ^jj heet ge gezellin^ del .levens , ea'
regt; want* zrj is de vreugde van, hetzelve niet aUcen,
maar ieder mensch hoopt tot aan bet graf. Ontneem hem
de h o o p , die 'vaalt, meer is dan het genot, die de regte
veerkracht geeft aan alle onze yerrigtingen; wat zal hij
d a n , wat zijn leven, zijn ? Een leven zonder vreugde,
zonder geluk\l Dat wij derhalve de hoop behouden, en
liever niets weten van, de toekomst, hoe blijde en gelukkig die ook zij! — Wat

nu veKler onze dankbaarheid

betreft Took daaraan zou het zeer hinderlijk zijn, vooraf
te weten het goede,dat ons wacht. Naarmate toch eenig
goed, dat ons ten deele valt, ons te. meerder treft, naar
die mate werkt ook het gevoel van-dankbaarheid gewoonlijk te fterker.. Wie twijfelt er aan, of deze Helling wel
waar zij ? Maar dan geldt zij evenzeer in eenen omgekeerden zin; dat i s , dan zal dat dankgevoel ook minder levendig in ons wezen, naar gelange iets ons minder treft.
N u hebben wij duidelijk aangetoond, hoe de voorwetenfchap van het wenfcheltfke, dat ons nog is toegedacht,
aan hetzelve veel zou ontnemen van het verrasfende en
treffende; dus volgt daaruit van zelf, dat die zelfde voorwetenfchap voor onze dankbaarheid zeer nadeelig moet zijn.
Is nu; vreugde'des levens de ziel des levens — dankbaarheid een gevoel, dat het genot eener weldaad verhoogt ; hoe veel beter dan al wederom, dat wij niet weten, wat er gefchieden zal, en alzoo ook niet de zegeningen vooraf kunnen bepalen, welke God ons misfchien
nog genadiglijk verkenen zal! Wijsheid tw weldadigheid

is het d u s , die wij. in onze onkunde van de toekomst

eerbiediglijk opmerken.
3. Wij hebben vele en onderfcheidene. pligten te be-

trachten — pligten, die op o n s , als redelijke :ën zedelijke
wezens, rusten — pligten, die nader voor ons bepaatd
worden door den rang, den ftand en>de Betrekking \ in
we)fce,v«i| ftaan,tot Christendom, kerk^, vaderland, maatfehappij of bjjzondeEe kringen — pligteuV*indelijk , door
e l k , die er gevóel van heeft, fteeds;vS*#% gefcaat* en
als zoodanig altijd te hefchouwen, ditMjj ter getrouwe
vervulling derzelven, veel moed. en tjfrer i behoeft.
Alwat den mensch derhalve moedelvos maakt of trattg,
moet van eene allerfchadelijkile uitwerking z^n op de betrachting dier pligeen. — Denkt nu eens, dat gij vooraf
wist en voorzaagt alle die rampen enellenden, dieuwachten , e n , als baten der zee, u nog eenmaal over hethoofd
zullen henengaan — denkt, dat dit natuurlijk uw gevoel
zoude pijnigen en u de rust des leven» benemen, — en
oordeelt dan , of dat vooruitzigt u niet ligtelijk^eti moed
tot het onafgebroken getrouw betrachten van -uwen^ pligt
zou doen verliezen! O , hoe dikwijls zouden wij daar
moedeloos ter neder zitten, en zou alles* bij het akelig
vooruitzigt, pns tpt een' ondragehjken last wordend —
Denkt, aan den anderen kant, dat gij vooruit wiet al -den
zegen en vporfpoed, waarmede gij in het vervolg verb a d zult worden — het lange leven, dat grj zult genieten, den hoogden ouderdom, dien gij zult bereiken;zou
d a t , terw'^1 b e t , gelijk wij boven gezien hebben, de
vreugde -des dadelijke» genets aanmerkelijk jn den weg
zou ftaan, u niet traag in het benaarftigen, niet ijverloos
in den pligt doen zijn ? Mij d u n k t , wij zullen onszelven
en onze gefteldheid te wèl kennen, dan dat wij hét gegronde dezer,,yrees niet .zouden inzien.
Hoeveel beter dan ook* om onzen moed en ijver in
bet betrachten van onze .pligten te benoude», dat wij niet
weten, wat er gefchieden zal, dat wij zdÖ'-onkWnólg-zijn

van de toekomst! Wisheidnog
die wij daarin zien!

eens ^m^èldadighéd,

240

HET WJJZE EN- WEtDADÏGE

Heb ik eenigzins te uwer overtuiging gefprokeH, eh
ftemt gij mij t o e , dat het wijs tw weldadig i s , dat de

toekomst voor ons is verborgen; dan laat gij u immers
ook Iigtelijk niet die onkunde versoenen ? Zoo wordt trouwens uw gevoel en rust ge/paard, uwe vreugde *n dankbaarheid verhoogd t en uw moed en yver tot en in uwen

pligt, behouden*. H o e ! als gij bedenkt, hoe veel' 1*' daaraan geleges ligt,, en hoe dit alles eenmaal o p uw ,waat
geluk zal uitloopen, zóudt gi| dan meer begeeren, zoüdt
gij dan nog wertfchèn,.** weten ;Kéat ér• gefthïtien talt
II. Ik- &&'invk'tyè-ié&i*:xn.;andere herinnering, tot
;

nuttige aanwending van het betoogde, laten volgen. Zoo

ik wèl oordeéle, moeten dezelve deze zijn:

U'Nooit

moeten wij de, wijsheid eh weldadigheid Gods, i'tf'onze
onkunde, vanrdértoekotast zoo merkbaar, miskennen,door
eenigzins ovex die onkunde ons te beklagen; 2. wij moeten geen verkeerd gebruik van dezelve maken tót onvèrfchilligheidi.renr^. • •wij-behaoren 'vooral dankbaar ie •Wezen yqotr het vertrouwt»r, dat wij ± bij deze onkunde , op

God, onzen,Vader, in c HRIST US JE ZUS , mogen
pellen.;,

,.

.....

;

..>. . - *" ' • •

' <•

1, Ik y.leije mij, ;dat;gij mij-alles hebt töégefterndv wat
jfc Ster aanwijzing van i e t mjztea weldadige van Gods
befchikk»hg*ten> opzjgte van" ©tfze onkunde vandc
komst, heb/ aangemerkt. Immers kofidt gij^"dunkt mij;
daartegen jiiètsiiriet reden inbrengen ^maar 'móest Bet fee*
gronde óf.van,erkennen; "•
'
Maar «uit gij dan voortaari u ook- weder eenigzins èni
tevreden betoonen , dat gij van de toekomst niets wèM?
dat: toonen j door zelfs toe te geven aan het verlangen^
om meer daarvan te mogen weten j e j j , als u eene of an*
dere uitkomst overvalt, te zeggen, of maar te denken r
„ 0 ! had ik dat mógen wéten.?". Voorzeker, dat zou
eene laakbafe miskenning der Goddelijke wijsheid en weldadigheid zijn » waaraan g i j , hoop. ik j u toch niet gaWtoé
zult willen fcbuldig-.maken!
Weest en blijft tevreden met de „mate uwer kennis, en
wacht u ftceJs om bot te vieren aan éencn wensch, waav-

toe-

:

mede gij niet alleenlijk niet verder komt, maar waardoor
gij tevens God onteert, en uzelven verheft'boven hetgeen Hij wilde, dat gij zijn zoudt!
2. Onyerfchilligheid zou het worden,, als wij meenden , d a t , daar wij toch niet weten, wat ons in het ver«
volg zal bejegenen, wij ons ook daarover niets hebben
te bekommeren, noen éts .redelijk behoeven bezorgd te
maken en voor te ftellen, wat ons al of niet zou kunnen
treffen. „Het is geheel iets anders, te vragen: „wat zal
het vervolgens Wezen?" uit ëehe ijdele en ontevredenheid verradende zucht om het te weten, of dat te vragen met geen ander oogmerk, dan om fteeds op elke mo»
gelijke uitkomst, op den tegenfpoed en den voorfpoed,
op den dood en het leven wèl voorbereid te wezen, ten
einde onder de eerfte zich wel te gedragen, en van de
laatfte het besté gebruik te maken; dat te vragen, om het
befef van onze afhankelijkheid van God in ons beftendig
levendig te houden; dat te vragen, eindelijk, om ons
zoo veel te beter te laten beduren in den pligt der ware
levenswijsheid. De vraag in deneerstgenoemden zin mag
niet gefchieden, maar is in den laatften van zeer veel be?
lang voor ons.
Wachten wij ons derhalve zorgvuldiglijk voor die onyerfchilligheid ! Dezelve zou ons zorgeloos en ongefchikt
maken voor hetgeen w i j , ieder in het onze, zijn moe
ten , — ijverige en getrouwe dienstknechten Gods.
T

3. Wij weien niet, wat er gefchieden z&L Wij wéten

niet, wat de toekomst ons zal baren; zelfs niét bij het
getrouwst verrigten van ons werk, noch bij den meesten
ijver in onzen pligt. De wijsheid en goedheid Gods-houdt
dat voor ons verborgen. Maar, wat zullen wij dan, als
die vraag , terwijl wij nogtaris hét onze doen, ih ons 'opkomt : „ wat zal het hu zijn ? "
o , Mijne Broeders en Zusters ! wij kennen G o d , door
JEZUS C H R I S T u s , als eenen wijzen en goedertieren
Vader, die goed en kwaad, vreugde en droefheid,'léven
en dood gebiedt; die alles doet voor de behoefte der menfchen , alles te onsen beste, wouden wfj hét dan bthoë.
t
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yen te weten, wat de toekomst ons zal opleveren, als
wij weten:

.•<•.•'•.>

Dat Hij ont vreugd af ongeval,
Naar wij'behoeven, zenden xdiff^t

fiat.-zij;:ons allen .genoeg; m zoo zi^faet^gcdürig^ wannee* < be^ngftigende gedachten in onsiopkomen, t ó t onsletven' en< tot elkander :
. '
•• • .
'
Vertrouwt'het; aap jfjjn wijsheid, vrjr'f
ftjf veet,[w<utfik,MlJ^*fg».,gif.W'.. .
:j

Mogen wij d a t , mogen- wij zóó aan God ons gèliëete
lot toevertrouwen, o dat wij Hem daarvoor dankbaar
2ijn, en niets meer vragen! '
' ''
Ziet daar ons eene en aiidere herinnering'gegeven
welke door ons behartigd moeten wördényiediefr wij willen toonen, door de erkentenis van het wijze en welda!

dige' onzer onkunde vdn 'de toekomst, met dezelve verzoend te zijn! Weten wij dan niet, wat er gefchieden

zal ^~ God geve het ons te gevoelen, diep in het hart
te gevoelen, dat wij'nóóit daarin Zijne wijsheid moeten
miskennen , door en over te klagen — nimmer daarom
mógen- ehverfchillig Wrden — en dankbaar of Hem behoor en te blijven vertrouwen^ mei'kenen redelijken eh
Ghristelifk-vromen' zin/

(*) Erang, Gez. XX: i .

'AMEN!

( t ) Evang. Gez.XVllh 3.

(j.) Ik heb dit toepasfeïijk gedeelte hier aanmerkelijk venkort.'.

I E T S OVER DE NATUURLIJKE GESCHIEDENIS DER
KROKODILLEN.

D e krokodillen behooren tot de tweeflachtige of kruidende dieren, en Jiebben eene gedaante, welke met die
jder hagedisfen hooJHzakelijk overeenkomt. Öqk beteekent
het woord krokodil, hetgeen een Ionisch woord i s , ei*
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genlijk niet anders dan hagedis. De Grieken, wjen wij
de eerfte berigfen omtrent deze dieren verfchuldigd zjjn,
noemden dezelve aldus; terwijl de 'Êgypti/che naafiï, ten
tijde van HERODOTUS,champfe was. Het^nTFernmjg
getuigenis der reizigers leert ons, dat zij heden 'm,Ègypte
temfach genoemd worden , in welke namen veel overeenkomst is.
'
Men vindt dieren van dezen vorm in verfchej^ené ftreken van de oude en ook van de nieuwe wereld. Het zijn
groote, vleeschetende hagedisfen, die in zoet,water wonen. Zij hebben in iedere kaak eene enkele rij van fcherp e , kegelvormige tanden. Hunne tong. is yleezig, onbewegelijk en plat. De teenen der achterpootèn ?ïjp met
een zwemvlies geheel of ten deele vereenigd. Hun ftaart is
van ter zijde zamengedrukt, en van boven met. een'getanden kam voorzien, die aan den grond vari dén ftaart
dubbel is. Zij hebben vier vingers aan de voorfte, vijf
aan de achterfte pooten; de drie binnenften alleen zijn genageld. Hun ligchaam en ftaart zijn roet groote, harde
fchilden, als met een harnas, bedekt. Slechts de zijden
des ligchaams zijn met kleine, ronde fchubben voorzien.
HERO DO TOS en ARISTO TELES hebben vrij
naauwkeurige-befchrijvingen van den Ny'l- krokodil gegeven. De befchrijvingen van den laatften zijn, zoo het
fchijnt, van de berigten des eerften ontleend. In-de gefchiedenis der dieren van ARISTO TELES vindt men
dienaangaande het volgende: „ D e waterkrokodillenhebben
varkensoogen, groote, uit den mond te voorfchijn tredende tanden, fterke nagels, eene ondoordringbare, fchubachtige huid. Zij zien onder het water niet zeer duidelijk , maar hebben buiten het water een zeer fcherp gezigt. Daarom brengen zij het grootfte gedeelte van den
dag op het land door, en den nacht onder wat,èr, omdat
hetzelve alsdan laauwer is dan de lucht." (Hist. Anim.
L . II. C. 10.) — Door Jandkrökodilien yerftonden de
Ouden, gelijk PROSPER AL PI N U S heeft Opgemerkt, groote hagedisfen , welke men thans.monitors, of
ook tupinambis, noemt. Deze landkrokodi'llen noemden

£44

I B T S

OVER DE NATUURLIJKE GESCHIEDENIS

zij pok fcinci , en fcfaréveti daaraan opwekkende en zonderlinge krachten toe. B i j j p L I N L U s kan .men daaromtrent meer vinden. De Egyptenarén verkeerden ip
het denkbeeld, dat, de eijeren van krokodillen op het
land gelegd zijnde, deze fcinken en in, het water krokodillen voortbragten. Wat der èigenfchap betreft. van zich
's nachts onder water op te houden, hieromtrent verdient
te worden opgemerkt,- dat gélppfwaardige reizigers ons
hetzelfde "aangaande deajaearè', of Zuid-Amerikaanfchen
kaaiman, berigten (*)." . .
. . .
'
,Op éene andere plaats van ARISTUTEL.ES lezen
wij riet volgende: „ De waterkrokodil legt yeïe eijeren,,
gemeenlijk omtrent Zestig, van eene witte kleur. Hij broeit
zesrig dagen, want hij leeft'lang. Het is het grootfte
dier uit hét kleinfte e i ; het ei toch is niet grooter dan
een ganzenei, en het jongis .daaraan evenredig. Maar,
als hij volwasfen iS, meet.hij Wel zeventien el. Sommigen beweren* dat hjj groeit zoö lang hij leeft,**
(Hist.
Anim. V. 30. Zie dok p LI N 1 u s , Hist. Nat. L . VIII.
t

v
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Hierin, is waar en onwaar dooreengeméngd. Het is waar,
dat,het ei van den krokodil zeer klein is voor éen dier
van die reusachtige grootte; het fchijnf événéèns waar te
zijn, dat de krokodil altijd groeit. Reeds vroêjr zijn .dp
beenuitwasfen in dit dier "met de beenderen'vergroeid, en
mén. ziet dezelve in geraahiten van kleine krokodillen reeds
zonder .tüsfchenliggend kraakbeen met de groote beenderen
yereenigd. Dit kenmerk, om over den vóïw'asfenen toeftand te oordeelen, laat .ons dus bij deze dieren, onzeker.
Wat voorts dé zestig eijeren en zestig dagen betreft, het
was eétt volksbegrip "der Egyptènaren fat zestig een bijzondér getal der krokodillen was. De krokodillen'werdén .daarom gezegd zestig eijeren té leggen ,. zestig dagen
te broeijen (hoewel zij niet broeijen), zestig jaren te leven , zestig wervelen te hébben, enz. Wanneer 'de Ouden ons dergelijke berigten mededeelen, voegen zij er
t

wijsfelijk bij:

„ Dit

zeggen de Egyptenaars."

(*) Vergelijk D'A z A R, A , Quadr, du Paraguay. Parts, i3oi,
8vo.

It. p . 389—38S.
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Het getal -der wervelen,.- ondertusfchen, verfcailt |n; de
krokodillen werkelijk niet veel van; zestig, en c ÜVIER
heeft eenmaal juist dit getal bij een krokodillen-fkeletwaargenomen. Het geraamte der k^qdi}^$ndejfch8j^lt<< $ich
overigens door kprte dwarfe< beenftjes aan de halswervelen , welke men als onyolkomene ribben befchouwen kan ,
en die de zdjdelingfehe beweging van den hals zeer mpeijelijk maken. Vanhier, dat men^, door zich,omjte wenden, qp het land deze dieren ontgaaji,,kan.
.,, :..
Men onderfchetdt thans vele Ipor«^ van krokodillen»
hoezeer nog vóór, veertig of vijftig jaren alle foorten tot
eene enkele gebragt, eh opder den naam van Iqcerta crocodiles verward werden. S C H M E ? P , E R J doch vooral
c u v i E R hebben in dit gedeelte der Natuurlijke Gefchiedenis veel licht verfpreid. Men brengt de foorten thans
tot drie gefl.acht.en.
Het eerfte gedacht noemt men kaaiman, of wel alligator. De laatile benaming komt van het Poriugefche
lagarta, welk woord (lacerta) hagedis beteekent. Bij
deze kaaimans zjjn de vingers der achterpootèn flechts
voor een gedeelte met een vlies verbonden. Hunne tanden
zijn ongelijk, en de vierde van de onderkaak wordt aan
wederzijden in eene holte van de bovenkaak opgenomen,
wanneer de mond zich fluit. Zij hebben eenen ftompen bek.
Al de foorten van dit gedacht, die men tot nog toe
kent, zijn van de nieuwe wereld. In Zuid- Amerika
vindt men den brjlkrokodil of jacaré, welke tot den 3 a
Z> B. verbreid is. Dezelve leeft vooral van visch en watervogels , en wordt tien voetlang. In Noord - Amerika
vindt men den krokodil met den fnoekenkop, die zich
eveneens tot den 3aften graad N. B. uitftrekt, en gevolgelijk de plaatsvervanger der vorige foort in het noordelijk halfrond is. Toen de Ntjl-krokodil, gelijk ten tijde
van H E R O D O T U S , zich nog tot Delta uitftrekte, bereikte dezelve echter den 3afteri graad ten noorden der linie nog niet; thans is' zulks nog veel minder het geval,
eu men mag dus gerust vattftellen, dat de geograpbifche ver0
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breiding naar het zuiden en noorden in het geOacht der
kaaimans uitgefirekter is dan in cen der twee overigc gellachtcn.
Het tweede geOacht noemt men gavial; het derde meer
bepaald krokodile Bij beide deze geflachten vindt men
de volgendc kenmerken , die zij gemeen hebben, en waardoor zij zich van de kaaimans onderfcheiden. Hunne achterpooten hebben een zwemvlies, hetgeen de vingers geheel of voor een groot gedcelte verbindt. De vierde tand
van de onderkaak wordt niet in eene holte, maar in eene
groeve of lIitlilijding aan de buitenzijde van de bovenkaak
opgenamen. Achter de oClgholten zijn twee groote ronde
gaten in den fchedel , die men door de huid heen op het
gevoel onderfcheiden kane
De gavial heeft daarenboven eigene kenmerken, waardoor hij zich van alle overigen onderlcheidt. Vaaral is
zijn buitengewoon lange, fmane bek, welke met een'reg.
ten rand voortloopt, merkwaardig. Zijne tanden zijn na·
genoeg gclijk. Dcze dieren leven in drn Ganges; het is
nog nict uitgemaakt, of er twee fooncn van befiaan, dan
of de daarvoor aangenomene afwijkingen in gedaante gev()l~en van verfehillenden ouderdom zijn. Hoe zeer degaYia/s zeer groat worden, zijn zij echter nict gevaarlijk,
maar voeden zich vaaral lIlet visfchen. Dc mannetjes
hebben, als zij volwasfen zijn, een zonderling knllbbelachtig uitwas aan de punt van den bek bij de neusgaten,
hetgeen inwendig hoI is. Eene plaats van A ELI A NUS
kan hiertoe gebragt worden, daar hij van de krokodillen
van den Ganges zcgt: "Zij hebbcn een uitfieekfel op de
punt van den bek , even als een hoorn (*). Dit zonderling lIitfleekfel is hal en neemt Iucht op, waarfchijnlijk
om de adem haling bij het dompeIrn onder water te onderhonden (t)." Doch het blijft hierbij onverklaard, waar.
am de wijl]es dit deel misfen.

COr) De Allimal. rlat. Lib. XII. C. 41. medio. Sommigen
!ezcn: el'en ~/s de ceras/es. cene Coort van gehoo01de flangen
in Rgypte.
(t) Zic G!. 0' , ROY ST. II I L A IRE, MIIII. du Mil!. d' IliJl.
1lat. XII. 13:15. p. 100-115. Pl. V.
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Het derde gedacht, eindelijk, is> dat der meet? bepaald
aldus genoemde krokodillen. Behalve de keamerkeni, die
zij met At gaviah gemeen-hebben, onderföhekiên-aij zich
door een langwerpig, platgedrukt hoofd, iterwljt d # «Bü
den der kakeü fchuins en . ingölvehde kjonniHngett va»
den fehedel! tüar voren loopea. Hunne tandétt zijftottgelijk; de voorften van de onderkaak doorboren bij-oude
dieren de bovenkaak, en komen met hunae puntfco in den
fehedel daaruit te voorfchijn. De meeste fiiorten van dezen vorm zijn uit de oude wereld; maar ook o p St. Domingo en de overige Antillen- wordt eene foort van dit
gedacht gevonden (erocodilms0éuiüiy.
Op Java en dé overige eilanden vari de» Ofot-Indifeben Archipelvindt mén den tweekamwigèn krokódiT
(trocódllus bipwcatusjX, dieJeefie-^WaB^tevaoiS.-voet bereikt, en zöö vetffindendis;, dat meft éénmaal 'in deszelfs
maag de overblQflfefe van het lijk-eener V T O U W , • van eert*
hond en van een-fehaap, eene getwele k a t , en't.>erfóhêi*
dene oorringen van vrouwen ge*ö«den heeft ( * ) .
Tot deze afdeeïing behoor* o o k ' d e NtjUkroh odfi, de
foort, welke het vroegfte van allen bekend is' f gewéést.
Thans wordt dezelve alleen '-ik- Opper-Egyptt , in het
oude ThebaU > -' gevonden. • Op- de» oever zijn dér :'6^dieren
vreesachtig; zij fchuwen elk gedMseh', ea beg* ven? zich
bij het hooren vaa dë fteai eens merric'héö'fchie'^jfe öaat
het water; maar; in het water zijn zi) öflverz* dêlijk en
onvermoeid in het najagen van buit, en bijten dikwerf
met hunne fterk gewapende kaken een' arm o: f been af
van h e m , die onvoorzig%;ia hanne nabijhekfc zich verftout te baden. Hetgeen H ER O n Ó T u-szegl : $ dat zij
alleen de bovenkaak bewegen, is in zoo y e r waar, als
zij den geheelen fehedel met de bovenkaak oplij ;ten, terwijl de onderkadk Onbewogen blijft, even gelijk het dekfel van eene fnuifdoos, die zich met een fcharr der opent.
5

1

'(*) 'Zie ovef deze foort hetgeen de Hooggèl.'. Heer N. C.
O E F j i E H E H ï , o n l a n g s heeft bekend gemaakt i In de Na*
tttah. Bijdragen, verzameld door n. c. vAN B ALL enz.
III. bl. 329 en verv.
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De eijeren der krokodillen worden door ichneumons en
monitffri,opgegeten. De Natuur, zegt P L I N I Ü S te
regt, achtte het niet .genoeg, aan den krokodil flechts
eenen vijand te geven, oto het kwaad, dat hij kan aanregten, binnen de behoorlijke perken te houden. E n
echter hebben de Egyptenaars dit vreesfelijke dier vergood, en achtten zich moeders gelukkig!, wanneer hare kinderend doojr,den God werden verflonden! Sommigen .méen e n , dat.de Egyptenaars zulks gedaan/ hebben uit dankbaarheid jegens de krokodillen, omdat zij door vrees de
roQvers van hen afhielden.. Yoor roovers, kan men zeker
veilig zijn, als men .zich .laat verflindén. DsTenty riten
dachten er anders over,, en meenden den l a s t , om xoovers weg te jagen, niet aan dè krokodillen te moeten
toevertrouwen. Zij? maakten eene ilerke .jagt op deze dieren , met dat gevolg, dat men op die plaatfen in den
Ntjl naar lust kon baden en zwemmen ( * ) ; terwijl het
op | andere plaatfqn, waar de krokodil, als goddelyk vereerd werd, niet eens veilig w a s , in het water van de rivier agno voeten te wasfchen, of anders .dan met de
meeste omzigtigheid langs den oever te wandelen.
Zqq is in de zedelijke,gelijk in de natuurhjke wereld,
niets gevaarlijker dan een bijgëjqovig ontzag voor het
kwade; terwijl de mensch/, die hetzelve moedig tegen
durft gaan , in zichzelven de kracht zal voelen aangroeij e n , om biet met gelukkig gevolg te beilrjjden.
;

J. v. d . H .
(*) AE r, I A N u s , de Anim. nat. Lib. X. C. 24.
Hifl,. Nat. L. VUL C. 3 5 .
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BILDERDfJK.

Nemo omnes, omnes neminem fallunt.
SENECA.

v-Jngelukkig het land, door partijwoede van rast en
vrede beroc fd; ongelukkig de nakomelingfchap, gedach-

IIUCÓ D E

GROOT.

BILDEKDIJK.
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\\g flechts aan de dwalingen der vaderen, en onachtzaam
op de lesfien der wijsheid, die eerie duurgekochte onder
vinding haar aanbiedt. Neen! wij behoeven het oog niet
te fluiten voor de gebreken, welke het karakter van groo
te mannen hebhen ontfierd. Het is niet de ware hulde,
hen boven menfchelijke zwakheden verheven te wanen en
tot den rang der onfterfelijke Goden op te voeren. Doch
evenmin is het iemand, wie dan ook, geoorloofd, met
onbefchaamde moedwilligheid de grootheid van beroemde
mannen in de fchaduw en geringe vlekken (zoo die al in
derdaad op ben 'rusten) in vollen dag te Hellen; j a , door
eene ellendige factie^ucht gedreven, tegen waarheid en
rcgtvaardigheid aan, 'b. v. eenen D E G R O O T van al wat
hij groots en edels bezat te berooven, en hem, naar ei
gen inzigt en vinding, misdaden aan te tijgen, van welke
hem de Gefchiedenis vrijfpreekt. Onzalig is het, zichzelven eene vrijheid te vergunnen in het beoordeelen, die
anderen in het handelen naar pligt en geweten alle vrij
heid ontneemt. Eene bezadigde onpartijdigheid ftelt ware
verdienften, naar leeftijd en toeftand berekend, op den
echten prijs. Haar oordeel is blijvend, is duurzaam. D a n ,
waartoe vervoert de ftrijd voor harrstogteüjke inzigten en
begrippen — waartoe het vooroordeel niet?
B U D E R D rjK , de groote B I L D E R D I J K leert het ons'.
In het'Buitenleven lezen wij, bl. 2 1 :
„ Zoo wist
De wakkre
En wischte
Vergrijp en

in 't kerkerleed, begraven m zijn boeken,
Huig de Groot de rost van ' t hart te zoeken,
in de oefening van 't doorgeletterd hoofd
vonnis uit, met wat zijn eer verdooft!"

Onder de Aanteekeningen
volgende:
„De wakkre

lezen w i j , bladz. 161 , de

HUIG DE

GROOT.

„ Zeker, om bewonderaar van een groot man te zijn,
behoeft men hem niet tot een heilig te maken. Wee hun ,
die geloven, dat men in ftaatspartijfchappen of punten
van Godsdienstleer niet ter goeder trouw dwalen, j a , uit
MENGEI.W.

1829.

N O . 6.

R.
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HÜCO DE

GROOT.

BILDERDlJK.

zucht voor zijne par tij ? zelf te ver gaan en naar rechten
{trafbaar worden kan, zonder" daarom op te houden een
eerlijk man te 'zip
Wij hebben ïn ónze dagen voorbeelden van uiterfteri gezien, waafdoor deze waarheid thans
buiten tegeflfpraak gefield "behóórde te ^ijh. Ik ben noch
in hét Godgeleerde noch in het Staatsfyst'heem van de partij Vatl O L D E N B A R N E V E L D ett D E G R O O T , ik
ben het nooit geweest, en jk beft liet thans minder dan
óóit. Ik vereenig. mij even weinigmet.de gronden der
toenmalige tegenpartij in "dén Staat, en zoo men mij hoort,
béiden hadden ongélijkln ftaatsbegiriféls, waaruit zij handelden-. Maar fchoon ik ook *t vonnis van beide die groote
mannen onderfchreven had',-zij zouden mij toch groot en
achtingwaardig blijven. Er is pnderfcheid tusfehen het
T

f

;

Forum externum en internum. Men kan iri. het eenfchul1

dig en ftrafbaar. zijn;, terwijl men in 'tander onfchuldig
of ten minfte bij zijft fchuld zéér yerfchoonbaar i s , eri
omgekeerd. Voor mij, ik ben altijd vari 't gevoelen des
Oosterfphen wetgeleerde geweest',. .aan wién TIMOÜRL E N K \vroeg, wien men voor Schedid(*) te hóudeii
hebbë? Zie het ftukje 'in de Dicföérjijkc ffan^/chrt^iên'
Bij ü v LE NB ROEK, XI. 30", dj'j zëdert iri mijne verfprêide Gedichten, I. 94. herdrukt. Ook heeft mijn'gedrag en wandel dit iri de vericn'dTeh'de tijden, dje.Wij
beleefd hebben,' bewezen. B . " — Déze aantèekeriïng
is in vele opzigten belangrijk, vergelijkt men den yroegeren met den lateren BIL&BRDIJK. . Wij hebben
niets curcijf geplaatst,- om daardoor de aandacht op
te wekken, overtuigd, dat elk' verftandig lezer zelf ge-

9

(*) Martelaar, ( f ) Nieuwe bektfópte uitgave, 1823. I.
249. Wij deelen dit antwoord van s CH ARAFEDDTNV dat'
BILDERDIJK tot zijn eigen gevoelen maakt,, voor 't gemak van den lezer, mede. „ Martelaar i s , " zegt hij:
Pie met een vroom gemoed, door plichtbefef gedreven,
J^ji naar zijn beste licht, voor de eer der Godheid vecht;.
Die offert, fchoon hij doolt, der Godheid bloed en leven,
En derft als Marüaar Godj, aan wat partij gehecht."

HUGO

DE GROOT.
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makkelijk dat alles zal opmerken; vooral wanneer w i j ,
na dit uiteengezette gevoelen van het j a a f - ï ^ o i , volgeft

laten, wat BILDERDIJK in 1826 van DE GROOT
fchrijft. Nóch met het een noch met hét'ander ftemmen
wij in. Het bovenflaande eerbiedigen w i j , als het gevoelen Van eenen many wien althans dezelfde yrjjheid toe'
k o m t , waarop wij Voor onszelven aanlpwSk maken, wanneer het een vrij onderzoek der Gefchièdeöis geldt; maar
in de volgende regelen vinden wij niets oafi opzéttelijké
heiligfchennis, gepleegd'aan de& eerbiedWaardlgen naam
van Neerlands groo'tfte fieraa^. Men leze'nogmaals de
aanteekening naauwkeurig n a , en yexgelijke'(jan: ,
r

„HUIG

DE

GR O OT

(*).

„ 'k Heb eens ter goeder trouw den nagalm Opgevangen ,
En hield beroemde» Huig als ongelijkbaar groot;
Maar zoo die wélk van waan mij- eenmaal óaiWaeFhangen,
2ij bfak, en' 'k zag den man, in- al zijn naaktheid, bloot.
Geleerdheid bad hij, ja , zooveel zijn boofö* vèriwêlgen,
Maar flecbt ( f ) verteeren kon bij't vroeg bezwaard verfiaad ^
En die de roem moest zijn éer vrijgeworden- Belgen\
Werd dienstbaar aan 't verderf van 'c rfjzend vëderland.
Eens werktuig in de hand van drijvende tïjratinén,
Wier pen en mond hij wierd, kortzichtig in hun doel,
E n , ' t zij in 't net verftrikt(l) of in hun juk gebannen,
Werd, bij bun val, de wraak zijn eem'gst zielsgevoel.
Nu holde "t walend brein, verdoofde *t licht der reden,
•Zijn'vroeger glorie flnolt in dwaas- en hiéiSgüeên; ( ¥ )
Zijn naam gaf ze aanzien, én werd zinloos aangebeden;
Twee eeuwen hielffhij 't uit, maar--e'md*ijfc;'hf-'vardweaiw
Voor wijzer inzicht? — Neen, voor grooter wangevoelens,
Zich wordende in den tronk , die van hem overbleef;
En Neerland fmaakte de eeuw des (taats- en kerkomwoejens.
Die al wat was verplaatfte, en alles even fcbeéf."
1826.
Levert nu de vergelijking het bewijs voor eene verander-

(*) Jvondfchemering, 1828. bl. 1 1 6 .
( f ) Apropos!

Men leze hier, buiten vele anderen, ER-

NEST 1 en SEGAAR eens na! ( | ) 2 SAM. XII: 7*.
R 2
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BILDERDIJK.

de o p i n i e , , o f , . . « . - . ? Doch genoeg.
met de volgende regelen:

Wij bed uiten

Aan Mr. W B,ILDERDUK , nu de lening van het boven, '
jlaande ftukje.
V

f

*k Vereer, javmag bet zijn, 'k aanbid u , Bilderdijk!
'k Vind in het ttieuw Euroop geen Dichter, u geluk;
•'k Zink in be^welaiing weg, waar gij de fnaren fpant;
Één vonk van ,'r. heilig vuur, dat,in uw' boezem brandt,
Zet heel mijn, hart in gloed, en weenend kniel ik neer
Bij 't Paradijs - gezang:of 't loflied, tot Gods eer.
Doch waartoe, grijze Bard! in 't aanzien van den dood,
Uwe elpen lier gefnaflrd' tot fmading van de Groot?
Moest ge eenmaal balling zijn, enftroomdeuw' vadrenbloed (*)
Voor de eer van Neêrlands God en vrijheid van 't gemoed;
Was eens uw ziel en zang gewijd.aan 't vaderland:
Waarom uit Neóriands kroon, met fel verwoede hand,
De parel weggerukt, die glans geeft voor heel de aard'?
De Grppt, Europa's roem, £00 groot een roem ook waard!
Of woont~ook viasterziucht in '«Dichters vrije borst?
Of is 't een firijd,, die past aan aller dieren vorst,
Door razernij verwoed, te ontvlammen op het lijk
Des boschleeuws, eens, als hij, de,roem van,'t dierenrijk ?
Of glanst uw,kroon, te meer, de Groot van kroon beroofd?
Of heeft ooit aadl^arsvlugt den gloed der zon verdoofd? —
Neen! iioe des jonglings ziel aan uwe toonen hangt,
En bij 't onfterflijk lied, dat fchooner nooit vervangt,
Een' hemelwellust fmaakt, waarbij haar de aarde ontfchiet,
't Verguizen van de .Groot, dit, neen, dit duldt .zij niet! —
Zinkt eens uw levenwon, mijn morgenftar zijt gij!,,
M*ar» wat de Groot fteeds was, mijne avondftar blijft;.hij!
:

f

(

P.
(*) Ayondlchèrtieflng: de Balling « 17J5, bl. 32.

BRIEVEN ,

OVER

DE ZOOGENOEMDE VERDEDIGING

VAN

PRINS

MAimiTS VAN ORANJE VAN M R . C . M. VAN DER KEMP TEGEN
ADR. STOLKER., DOOR D E N LAATSTGEMELUEN.

No. I.
Waarde Vriend!
"Vreemd was mij, in uwen laatften, uwe betuiging van
verwondering, dat ik nog niets geantwoord had op hetgeen
de Heer V A N D E R K E M P tegen mij gefchreven heeft, ten
aanzien der gezindheid van Prins M A U R I T S jegens de Remonjtranten. Ik heb u toch, kort nadat ik zijn boekje, onder
mijne voorbereidfelen tot het verlaten van de ftad, vlngtig
had doorgeloopen, Heilig gefchreven, dat ik er niets tegen
dacht te doen, dewijl het, naar mijn oordeel, noch antwoord
verdiende, noch behoefde. V i s waar, dat gij mij, eenigen
tijd daarna, gemeld hebt, dat g i j , met onze gemeene vrien
den t' uwent, van ftrijdig begrip waart; doch uwe toen ge
melde redenen konden mij niet overtuigen: en, toen gij mij,
in het najaar, bezocht, en zaagt, in welke beflommering
i k , op mijn nieuw 'verblijf, nog zat, fcheent gij mij ook
toe te ftemtnen, dat ik tot het ftellen van eenig tegerifchrift,
hetwelk toch altijd eenige uitgebreidheid hebben moest, volftrekt geene gelegenheid had: e n , daar gij nu wist, welk
ongeluk mij federt is bejegend, en hoe lang i k , in gevolge
van mijnen fmartelijken v a l , tot alle fchrijfwerk buiten ftaat
geweest ben, en gij mij zelf meldt, dat u , in het best van
uwen leeftijd, de geftrengheid van dezen langdurigen winter
geweldig belemmerd heeft, kan ik niet begrijpen, hoe gij u
hebt kunnen verbeelden , dat-ik, zwakke oude man van ntt
nagenoeg achtenzeventig jaren, mij onledig zou hebben kun
nen of willen houden met het vervaardigen van een gefchrift,
hetwelk ik verklaard had voor noodeloos te houden.— Dan,
dit zij zoo! — Gij fchrijft mij nu op nieuw, dat gij, met
onze vrienden, nog altijd van gedachten blijft, dat ik mijnen
tegenfbhrijver behoor te wederleggen; dat mijne eigene ver
dediging dit fchijnt te vorderen, opdat men niet wane, dat
ik dit niet KAN doen, en ik daardoor mijn credwt bij het pu
bliek niet verlieze; en dat het ook zeer dienftig zou zijn,
om dezen nieuwen en nog jeugdigen beftrijder van waarheid
Cn verlichting, die, in vervolg , bij eenvoudigen , nog aeer

reel kwaads zou kunnen (lichten, daarin te voorkomen,door
hem, ifl zijne waarde, als fchrijvér, bekend te maken, en te
doen zien, welke geloofwaardigheid en welk gevvigt aan zijn
fchrijven Zij té héchten; en gij blijft aandringen , dat ik, zoo
ik 't nog niet gedaan heb, de pén regen hem zal opvatten.
Ik ben, in waarheid, óm dien aandrang wat ontevreden ge
weest. Wel! (dacht ik) wat legt er dan toch zoo bijster veel
aan gelegen , of men al darn niet blijft gelooven, dat Prins

MAUR.JTS.de vijanden vervolger der Remonjlranten ge wees t
j.S? Ik meende het tegendeel bevonden te hebben, en wilde
daarom den Vorst, die buiten dat genoeg bezwaard is ten
minfte,van deze blaam ontheffen. Achten anderen, dat ik het
mis heb, en vinden zij goed, dat, met veel ophef, tegen mij
te beweren, wel» ik gun Hun die vreugd! Het oordeelkun
dig en onzijdig publiek moge het pleit beflisfen. Het is voor
de Cfefchiedenis van geen verder belang, dan voor zoo veel
ér de prins meer,of min hatelijk in voorkomt, en de zaak is
nu van weerzijde genoeg toegelicht. Het blijve dus daarbij! —
En o f n u Mr. VAN DER KEMP , d i e , na eventjes, den tem
pel der wetenfehappen te hebben, ingekeken, federt een'blaauWen maandag;, als auteur, is op hét tooneel verfchenen, en
gedebuteerd ,héeft, met mannen, wier gezag, in het gebied
der, letteren, reeds gevestigd was , eer hij geboren werd, on
hebbelijk te .bejegenen, het van, bijzonder belang voor zijn
domperiam'sme geacht heeft, mh' vooral verwaten aan te valjen; wejl de jonge man verklaart zelf, dat hij niet verwacht
er veelzede te zullen uitregten. En inderdaad elk', d i e , het
geen hij leest, ook verftaat en beoordeelen kan, doorziet ter
stond, de belagchelijkheid zijner geheele onderneming, pm Prins
MAU it ITS tegen mij,zoo als bij het noemt,te VERDEDIGEN,
en elk niet oppervlakkig lezer merkt aanftonds zijne onkun
d e , fophisteqj en kwaadwillige misduiding van mijn gefchrijf
op. En zal 'k dan nu mijnen kostelijken tijd gaan fpillen,
óm dat alles aan te wijzen, en hem (zoo hij er vatbaar voor i s )
daarover te befchamen? — Ik bedank daar hartelijk voor. Dat
hij zich vermake, zoo als kinderen doen, die fneeuwballen
werpen, zonder iemand te raken , of althans aan iemand eenig
wezenlijk leed toe te brengen, en daarvoor het verkleumen
en befmetten hunner handen over hebben! Wie, dan een
dwaas, ftoort zich daaraan, en lacht niet veeleer om bet onnoozel kinderfpel ? Of (zoo gij deze vergelijking niet gepast
genoeg acht) wat wijze zal eenen onverlaat, die hem, ia
t

1

het voorbijloopen, eene kladde op den mantel werpt, met
kwade nameii achterna fchreeuwen, om hem nog het genoegen
te verfchaffen van te zien,dat men er zich boos over maakt,
en hem uit te lokken, om bij zijnen moedwil nog befpótting
te voegen? Mij zij dan ook het culpam poena premit comes,
en den Heere VAN DER KEMP zij de fchande, welke hij,
wegens zijne dwaasheid en verkeerdheid, bij alle verftandjge
en befcheidene lezers heeft ingeoogst, ftraf genoeg!
Ondenusfchen, terwijl i k , in de hervatte koude, onder
vernieuwde fmarten, buiten ilaat, om iets anders te doen ,
alzoo, in mijnen leningftoel, voor een goed vuur, over
uwen laatllen zat te peinzen, overwoog ik ook uwe nadere
drangreden, waarmede gij mij tot fchrijven opwekt. Gij oordeeldet, dat mij.mijne achting bij eenvoudiger, die, door den
Héér VAN DER KEMP, welligt tegen mij konden zijn inge
nomen, niet zoo geheel onverfchillig behoorde te zijn, en dat
het van belang was, hem bij zulken een crediet te benemen,
waardoor hij, in vervolg, bij hen nog zeer veel nadeel zou
kunnen doen. Maar (dacht ik) hoe vele zalke eenvoudigen
zouden toch zijn en mijn gefchrift wel hebben gelezen, en
hoe velen zal hij dan, door het zijne, wel hebben medegeüeept? En zal ik dan nu voor die weinigen gaan zitten fchrij
ven, om z e , op mijne beurt, weer met mij te flepen? Dit,
waarlijk, dunkt mij voor mij geene zeer waardige, noch op
zich zelf belangrijke, bedoeling te zijn. Neen: ik fchrijf
voor zulken niet. Zij zijn de dommerikken in eene pleitzaal.
Als de eifcher gefproken heeft , zeggen zij: hij heeft gelijk;
e n , als zij den antwoorder gehoord hebben, herhalen zij het
zelfde. Pleit voor hen vervolgens van repliek en dupliek, en
zoo gij wilt triptiek, quadrupliek, enz,, gij blijft met hen
altijd even ver. Wat Advocaat zou voor zulken pleiten wilien? Ik hoop zelfs de Heer VAN DER KEMP niet. Ik al
thans bedank er voor. En of zijn Ed. nu zoodanigen moge
hebben medegefleept, en dat, in vervolg, nog veelvuldig
zou kunnen doen; w e l , wat belemmering zou dat aan den
voortgang van waarheid en verlichting kunnen toebrengen?
Waarlijk, zij hangt van zulken niet af.—Het is echter waar,
dat alle eenvoudigen juist geene moedwillige dommerikken
zijn, en fommigen flechts waarfchuwing tegen de drogrede
naars, en teregtwijzing behoeven, om tot het licht gebragt te
worden. Maar daaraan ontbreekt het waarlijk thans niet, en ,
zoo zij flechts hun eigen oordeel eenigzins. te werk fielten;

en zien willen / zullen zij niet blind blijven. Ik zelf heb hun
hiertoe reeds veelvuldig getracht dienst te doen, én wil dat
ook, zoo veel ik kan , in vervolg nog doen 5 maar, in het
tegenwoordig geval! — Heeft dan de nakömelingfchap, wier
gevoelen men doorgaans, als onzijdig, eerbiedigt, niet, federt twee eeuwen, omtrent het óórdeel, hetwelk men over
Prins M A ü R i T s te vellen heeft, niet flechts in Nederland,
maar in het geheel befchaafd en verlicht Europa, beflist ?
Wel, dat men dan daar tegen druifche, en tegen eenen oven
gape! Ik mag het lijden, en zal er met anderen over fagchen. En of MAURITS al, dan niet, vervolger der Remonftranten geweest zij, dat is mij, gelijk ik zeide, geen penneftrijd waardig.
Tot dus ver, mijn Vriend! ziet 'gij, dat gij nog weinig bij
mij gevorderd waart. Maar nu rezen nog de volgende vragen
bij mij op: Zult gij dan aan bet oordeel van vrienden, Waarvoor gij altijd zoo vele deference hadt, en die de zaak misfchien beter inzien, dan gij niets toegeven; daar het u zoo
weinig moeite behoeft te kosten, om aan hun verlangen te
voldoen ? En kunt gij denken, dat alle verftandige lezers lust
genoeg gehad hebben, om üw gefchrift en xlat van uwen tegenfchrijver oplettend genoeg te overwegen,, en het een met
het ander te vergelijken, om te beoordeelèn, in hoe ver hij
dit en dat, met grond , ten uwen laste gebragt heeft; en
behoort gij dan dezulken niet in ftaat te (tellen, om deswege
Heilige uitfpraak te doen? Kom, (zeide ik bij mijzelven) gij
kunt nu toch niets gewigtiger verrigten : laat u het boekje
van uwen Antagonist, dat gij toch flechts zoo haastig hebt
doorgeloopen, nog eens brengen en bezie nader, of gij er
iets tegen wilt doen. Ik herlas het dan, hetgeen anders' gewis nooit gefchled zou zijn, en,om kort te gaan, ik befloot,
om u eenigzins genoegen te geven: e n , ziedaar, ik kom thans
de uitvoering van dit befluit aanvangen. — Maar zie nu het
woord eenigzins niet over het hoofd! Want ik,ben volftrekt
niet gezind, om het gefchrijf van den Heer VAN DER KEMP
van A tot Z ( z o o als men zegt) te gaan ziften , zoo als hij
de vertooning gemaakt heeft van het mijne té doen. Öat ware een ftal van AÜGIAS zuiveren, en zou een geheel.boekdeel vorderen, <• hetwelk ik zoo min fchrijven w i l ; als anderen, dan dwazen, het zouden willen koopen of lezen. R e ken eens! Mijn ftukje zal, als gij er de inleiding aftrekt,
vijftig bladzijden groot geweest zijn. Hiertegen beeft de Heer

Advocaat er honderd en zestig gefchreven; en hoe velen zou
de ik er dan wel behoeven, zoo ik alles wilde uitpluizen?
Ettelijke honderden. Ik heb er de kik van, en de geheele
kool is mij die fop niet waardig. Neen : ik wil alleen, tot
een proefje, hoe ik zijn geheele boekje, in navolging van
hem, zou kunnen analyferen , en hoe ik er,over het geheel,
het zotte en nietige van zou kunnen aantoonen, zijn Voorberigt wat bijzonderder onder de cenfuur, nemen; maar, voor
het overige, flechts hier en daar over eenige punten van
zijn gefchrijf zoo veel zeggen, als ik noodig acht, om over
hét geheel een oordeel naar waarde te vellen. En h o e , en
in wat vorm, zal ik dat nu best doen ? Mij dunkt, daar ik
nu begonnen heb met er aan u over te fchrijven , moet ik
daarmede maar voortvaren. Dan kan ik er mij, in gemeenzamen ftijl, die er toch best voor voegen zal, met u over
blijven onderhouden , en behoef ik naar geen ander ontwerp
van fchrijfwijs om te zien. Welaan! Ik wil dan in dezen (de
wijl ik nu nog wat tijds heb) vooreerst het kostelijk Voorberigt van het boekje behoorlijk toelichten. In ^volgenden óver
het boekje zelf.
Ik bid u , zie dat Voorberigt nog eens even door. Hét
is wel, door zijne noodelooze herhalingen, meer dan de helft
te lang, 'maar beflaat toch flechts vier en een halve bladzij
den. Zie eens, of gij het zonder meesmuilen kunt lezen.
Zoo ja , dan zijn uwe lachfpieren niet zoo ligt aangedaan ,
als de mijne. Schering en inflag van het voornaamfle deel is
hier, dat de fchrijvér zijne verwachting uit, dat zijn boekje,
over het algemeen , met, ongenoegen zal ontvangen worden, —:
dat hij vreest, er niet veel mede te zullen uitwerken, — dat
hij tegen de algemeene denkwijs moet oproei/en,'— dat hij er
geen goede ontvangst van verwacht, enz. Welnu ! oordeel,
of het dan niet befpottelijk i s , echter zulk een boekje te
gaan zitten fchrijven; en of men niet van eene ongemeene
fchrijfjeukte gekweld moet worden , om z o o , zonder voor
uitzigt van fchier eenig nut, zijnen tijd te verbeuzelen? —
E n , let wel! hij moet (zegt hij) tegen de algemeene denkwijs
oproeijen. — Maar de denkwijs, dat MAURITS de vijand en
vervolger der Remonjlranten geweest is, welke ik heb trachten
te wederleggen, was gewis, tot op de uitgave van mijn gefchrift, de algemeene, welke ook die van den Heer VAN
DER KEMP i s , en waarvoor hij ook thans ijvert. Indien hij
dan nu tegen de algemeene denkwijs moet oproeifen, dan houdt

hij het daarvoor, dat ik, door mijn fchrijven, die.oude algemeene • denkwijs overwonnen heb, en dat thans de mijne de
algemeene geworden is-. Wel i daarin verblijde ik mij dan uitermate. Ik zoude zoo veel van mijn .gefchrrjf niet hebben
durven verwachten; maar verwonder mij dan nu minder, dat
hij gedach* heeft j met het zijne met veel te zullen uitregten.
Onderfüsfchen dat laatfte dacht ik ook, en daarom meende
ik, dat het geene weerlegging behoefde.•>—•Maar vervolgens :
de fchrijver treedt op tot verdediging, Zoo als .hij.het noemt,
van Prins MAURITS tége* jn^« :Nu-heb ik mij altijd; verbeeld, dat iemand verdedigeni is hem vrijpleiten;: van. iets, hetwelk' hem, verkeerd, ai» iets flechts, was te last gelegd; en
ik hield het daarvoordat" Prins MAURITS na te geven,
dat hij de vijand en vervolger der Remonjlranten geweest was,
hem fflét iets flechts bezwaarde: want ik dacht, dat. hij,
die zijné' Medechristenen , , om verfchil van betwistbare gevoelens, noch vijandig was -noch yerVolgde., voortreffelijker
was, dan hij, die dit. niet deed|, en ik meende dus Prins
ia A u JCI T s /* verdedigen^,. Maarneen: de Heer VAN DER
KEMP is van ftrijdig gevoelen. Hij begrijpt, dat ik den Vorst
hoogelijk heb te kort gedaan; hij beweert, dat hij-wel degelijk der. - Remonjlranten vijand en vervolger geweest is, — en
dit heet '>hij den Vorst verdedigen! Hoowtet gij ooit iets ongerijmfcler? Ert was het noodige hem hierover ten toon te
flelïeri?
'
• ,<
•
lk kon niet. begrijpen, wat hem mogt bewogen hebben,
pm zichv door iets dergelijks te beweren, zoo te fchande temaken! maar hij lost ons het raadjel op* HU wü voor.de
teer der, Derdfche Vaderen, ijveren,. en deze. leer. (zegt hij) ia
met zijne zoogenoemde. verdediging van. MAURITS gedrag
zeer naauW verbonden. , Dit zegt duidelijk, met andere woorden: zoo MAURITS geen vijand'en vervolger der Remonjlranten geweest i s , dap verliest die leer van haar gezag;
dan ontvalt haar een gewigtig fteunfel; dan kan zij niet zoo
beflisfend, als waarachtige en volkomene leer der zaligheid,
waarvoor- hij verklaarc haar te houden, worden voorgedragen»
Wat zegt gij nu daarvan? Ik heb altijd gedacht, dat de
grondflag dier leer was de onderftelde onfeilbaarheid der Dordt
fche Vaderen: maar neen; die moet, volgens VANDER KEMP,
gefchraagd worden door het betwistbaar gedrag van M A URITSI Wel bekome hem die paradox ! Hij moge ze aan h e n ,
die met hem in het fkrdsch fystema flaan, verantwoorden»

Zien wij verder, welke fraaije dingen al meer in zijn Voorberigt te lezen ftaan. — Hij legt er eene fchoone belijdenis
in af, wegens zijne verdraagzaamheid. Hij wil een ieder in
zijne godsdienflige gevoelens eerbiedigen, hij moge Heiden, Mahomedaan Jood, Roomschgezind, of Protestant, van welke fekte
•ook, zijn. Dit rekent hij gewis zichzelven tot lof\ maar gevoelt niet, dat bij hiermede zijnen MAURITS, die hij beweert , dat de Remonftranten in hunne gevoelens niet eerbiedigen wilde, dewijl hij er hen (volgens hem) om vervolgde,
een zeer (leent compliment maakt en lijnregt zichzelven tegenfpreekt. Welk een oojijkerd! — Doch dit in het voorbijgaan. — Wat voorts zijne eerbiediging van elks gevoelens be.
treft: hij vordert Jlechts, als voorwaarde, dat men niet mag
verfchillen van-de leer des Kerkgenootj"chaps, waarvan men zich
lid noemt, en blijft noemen. Wie derhalve, bij een Kerkgenootfehap, waar elk godsdienftig gevoelen, in deszelfs formulieren , zoo naauw mogelijk bepaald i s , daarvan eenigzins
afwijkt,dien zal hij, in zijne afwijkende gevoelens, niet eerbiedigen ; en wat hij doen zal omtrent die gevoelens van eenen
zoodanigen, waaromtrent de formulieren niets bepaald hebben, daarover houdt hij het ftilzwijgen. Verder moet dan een
Heiden, een Mehomedaan enz., om op de eerbiediging zijner
gevoelens door den fchrijvér te kunnen (laat maken, blijven
hetgeen hij is. — En waarop moeten na de leden dier Kerkgenootfehappen, welke geene formulieren hebben, en wier
leden aan geene bepaalde gevoelens gebonden zijn, ten aanzien zijner eerbiediging, rekenen ? Wel! blijkbaar daarop, dat
zij zich in hunne vrijheid van te gevoelen en belijden, wat
zij zelf oordeelen waarheid te zijn, handhaven. Dezulken zal
hij dan in hunne gevoelens eerbiedigen l — Dit zij zoo! AU
zoo loopen dan de. zoodanigen geen gevaar, dat zfj ooit met
hem bittere gefchillen over die gevoelens zullen behoeven te
voeren. Dit i s , voor de rast van het Protestantsch Christen*
t3om, eene belangrijke verzekering, en gij hebt d u s , ten
minfte van dezen kant, geene vrees te voeden, dat hij, in
vervolg, kwaad zal jlichten.
t

Verder wenscht de fchrijvér, zeer nederig, het daartoe te
brengen, dat allé oprechten en waarheidlievenden overtuigt
zullen zijn, dat er IN MAURITS «IETS TE BERISPEN is. Zie, dat
is dan eens eene regt heroïque onderneming, waaraan zich nog
nooit iemand gewaagd heeft! MAURITS onberispelijkldus,
hetgeen niemand onder de ftervelingen nog ooit was, gelijk

aan den eenigen Onberispelijken van'hooger oorjpNng, die ooit
pp aarde leefde!—Maar, zoo erg Zal hij .bet toch niet gemeend hebben! Doch wat doet bij zich dan te vermeten, om
voor het publielt te fchrijven, zoo lang hij zijné meenfng niet
duidelijk en bepaald weet nit te drukken, vooral als hij alle
cpregten en waarheidliev'enden (gelijk hij zegf) wenseht te
overtuigen? Die wensch ondertusfchen, wat hij daa Ook gemeend moge hebben, is jammerlijk onvervuld gebleven. Hij
beeft uiet alleeè, zoo m b als allen, die vóór hem M A tfK i TJj verdedigd hebben, het zoo ver niet gebragt", dat hrj
heeft bewezen, dat hij onberispelijk was in de punten, welke hij heeft aangeroerd; maar hij beeft incegendeel, gelijk
zal blijken, den Vorst meer bezwaard, dan hij ooit te voren
w a s , en zijne niterfte zielsvermogens te werk gefteld, om
den lak^ dat hij een vijand en vervolger der Remonftrênten
geweest is, waarvan ik hem had pogen te ontheffen, op hem
te doen blijven kleven.
Wat hij nu voorts klaagt over gebrek aaf) waarheidsliefde,
het berusten in het zeggen van anderen, het niet verzaken
van alle hlind geloof, — dit alles kan aan niemand, met
meer regt, verweten worden, dan aan hemzelven. Ridemus
Graechos, de feditione querentes. Maar het dient excellent,
«m onkundigen zand in de oogen te werpen. — Wat hij van
mijn werkje zegt, dat het te gevaarlijker is, naar mate het,
in den eerften opjlag * gunftiger fehijnt voor de eer van~Prim
MAURITS: hier"fciijnt hem aoo iets van de waarheid, dar
hij, die niemand, om verfchil van godsdienftige gevoelens;
vervolgtj te prijzen is boven h e m , die dit nier doét, voor
het gezigt gefcberaerd, te hebben; maar die fchemer is weldra verdwenen voor het licht,dat de vervolger verre'te praefererén i s ! — Wat betreft, dat een ieder, die eenige roeping
gevoelt, verplicht it aangerande waarheid voor ,te fiaan, ea
dat hij, die het niet doet, onder het vermoeden ligt, van de
tegensprekers toe te ftemmen, waarvoor hn' 'wenicht, dat God
hem bewaren zal: wel, wat zal de man dan niet altijd veel
te doen vinden, als hij zich van zijnen pligt kwijten z a l ,
vooral als zijn verftandsoeg, omtrent het onderfcheiden van
waarheid, zoo geweldig blijft fchemeren, als het dpet in ons
geval! — Maar, hij zal waarfchijnlijk niet altijd roeping gevoelen. Ik wensch, om zijnentwil, zoo zeldzaam mogelijk.
NIEMAND (vertrouwt hij) zal hem , tot het fchrijven tegen
mij, onbevoegd rekenen. W e l , gewis /niet!' Hij heeft z i c h .
v

1

tot hiertoe, zulk een knap, kundig * onbevooroordeeld en geloofwaardig fchrijver betoond, in zijne beroemde gefchriften,
dat men het hem veilig mag aanbetrouwen, tegen mij de pen
te voeren! NIEMAND kan daaraan twijfelen. Maar, met zijne
permisfie ! ik twijfel daaraan geweldig. Het reeds gezegde
en het vervolg mogen uitwijzen, of ik het te regt doe.
Hij heeft zich van alle harde uitdrukkingen tegen mij, of
iemand anders, gewacht, dan voor zoo ver de noodzakelijkheid
der wederlegging zulks vorderde* Wel zeker! Heeft.de Heer
Profesfor TIJDRMAN hem daarover niet reeds een compliment gemaakt, dat hem zeer gebold heeft? Het fpijt mij,
dat ik hief wederom geen amen op kan zeggen. Maar wij
zullen daar nader van fpreken.
Over hetgeen volgt, wil ik .luchtig heenftappen; want het
verveelt mij a l , bij al het ongerijmde enz. zoo punctueel ftil
te (taan. — DenSenst,dien hij verlangt, dat men hgtndoen
zal^ om hem te bewijzen, dat Ml of de waarheid niet genoeg,
of de leugen, gediend heeft, heb ik reeds begonnen, en, zat
ik vervolgen, hem te bewijzen, en dan zullen wij tevens zien ,
of ik, die Prins MAURITS heb trachten te verdedigen,.dan
of hij, door dedrieglifke voorfiellingen , het beminlijk karakter
en gedrag vaa dea Vorst verduisterd, en de waarheid zeer te
kort gedaan.hebben. Het beminnelijke zal ik voor mij echter
maar buiten het fpel laten;ten minde voor zoo ver ik op het
beminnelijke der fehiiderij, waarin hij den Vprst afmaalt,
geene aanmerking moge goedvinden te maken.
Eindelijk befluit hij zijn Foorberigt zeer gematigd. Hij vertrouwt nu flechts, dat de onpartijdige onderzoekers der waarbeid zijne gevoelens NIET GEHEEL ONGEGROND 'zullen vinden,
en zegt, dat hij zijne moeite. mw^G. Bipoowp-zat rekenen^
als zijn boekje JETS zal hebben topgebfagt tot bevordering der
waarheid. Dat hij het derhalve daartoe zou brengen, dat
alle oprechten en waarheidlievenden overtuigd zoudetl zijn,
dat er in M AÜR. I T S NIETS te berispen is, —daa«au fcheea
bij hier wat te ww^opeu; want dan dienden zij zijne gevoelens wel GEHEEL GEGROND te vinden. Ondertusfchén , hij zal
geenen voor een onpartijdig onderzoeker der waarheid houden,
dan die onae (bakjes tegen elkander vergeJijkt, en teyens onze
bronnen nagaat, — Ja wel,, goede morgen! Hoe vele zulke
onderzoekers van zijn en mijn gefchrijf waant hij, dat er wel
zijn zullen? Ik denk al zeer weinigen. Ik denk, dat wij veilig mogen ondèrftellen, dat ten minde de helft van het ged«<-
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bieccrdc onzer brochures aan de Lasgezel[cltllppen gc/leeen is,
en <be /leches wcinigen van de lezers dier gezclfchappcn de
llnkken gelezen hebben. Doch dezen hebben ze nu niee meCT
onder zich, en kunnen ze dus niee vergelij'keri. Onder de
ovt.:rigen, dic ze zichzelven mogen hebbcn aangefchafe, zul.
lcn er wedcrom /leches weinigen zijn, die lust tot de gecisch.
ee vergelijking hebben zulIen, en nog minderen 7 die er toe
in fiaat zijn. - En ook onze brOmlCI] na te gaan! Wei, kundigen, dic in het gefchiedkundig vak, waarin ons gcfchil
vale, wat meer te huis zijn, dan de Heer v A N DE It K & M P,
hebbcn dat nagaan nict noodig. Zij kennen den inhoud dier
bronnen van bniten, en waarfchijnlijk zullen zij, gclijk ik
2cide, ons gcfchil nice van zulk be lang acheen, dae zij er
zoo maar aanllonds ecn omllageig ondcrzock van zullen wil.
len :lanftellen. Wie zullen dan dat onderzoek will<!n doen?
2ij, voor welken de Heer v AND E R it £ M P voornamelijk
fchrijft? Zij, die nooit onderzoeken, die /leches beruseen in
hcegeen hij en de zijncn hun op de moulV fpelden, die onze
hrollnen niet aileen niet kennen , en geene der fchrijvers, wei.
ke zij zouden moeten raadplegen, bezitten, maar ook niet
cens wetcn, welke titets hunne werken voeren? - Wie hoarde ooie iees zotter? De man cische qllt1ji eene uitwijzing vln
ons proces van zulkcn, welke hij weI weee, dat Ilooie uit.
fpraak zuI\en willen of kunnen doen. Maar zijn beroep kan
o!1dertusfchen alwe~r dienen, om onnoozelen te mi8leiden.
en hun hee hooge denkbeeld in ee boczemen; dat het onderwerp V:ln 's mans fchrijven, dae waarlijk weinig am hee lijf
heeft , YIlII het alleruiterfle gewigt, en met de GodsdiellStlecr,
welke zij aankleven, see,. ntlll",., verbonden is. - MUlldus ,,"11
orcipi, (zegt de Charlatan) dedpilltur ergo!
Diemaal geen woord meer! - Ik ben, enz.

13 Maart,
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I1EGR ...... FPLAATSEN HEDDEN IN IJET OP.ENE VELD?

(Fragment van eene VoorleziRg, onlangs gehonden in eene
Depllrtemenesvergadering van de Maaefchappij TOl NUl
van 'I Algemeen.)
Zoo hebbeu wij, Nederlanders, dan nn ook federt den unyang V~ll die jnr, door de weldadige befcbikkillgcll van on ..

zen wijzen en 'goéden Konlflg, even als de meeste overige
volken van"Europa, be'graafplaatftn. buf ten'.onze kerken 'éri
fteden ih het'opene'veld; Hiermede begint er dus voor d e
ïrïrigting en dé vèrfiering Van deze rustpiaatfen der doodén
onder ons eèn'nieuw tijdperk. Ën w a t ' i s nu ónze pligt?
De ltedelijke Regeringen hebben op'de meeste plaatfen een
ruim veld hiertoe aangewezen, doorfneden met wandéfrJadefi
en beplant met boomen en heesters, voorzien vari eèn hek
rriet een gepast ppfchrift, en omringd niet ëenébreede gracht ^
of op fommige plaatfen, dat ik'echter'tninder'gepast vinde ,
met een' hobgen ftéenen monr (*); en dfézé ku'rihèridüs'i'wanneer zij hiérbij nu' nog een doöderihürsi voegen , om in twijfelachtige gevallen te kunnen zorgen, d a t geen fchijhdoodë
begraven worde, gerekend worden; hiermëde^het hare gedaan t e
hebben; — maar wat 'moeten wij'hu'doen j dm , op'onze niéuwe begraafplaatfen, het ftof en de nagedachtenis onrerafge'ftorvene en daar begravene geliefden waardiglijk en nuttiglrjk
te vereeren ?
Ik zou, in de eerfte plaats j-'• wenfchen, dat wij aÜen de
rustplaats onzer'geliefden, door de vermelding énkel vair
hunnen naam', eh zonder titelst of wapens, kenbaar maakten.
;

r

;

(*) Het moge iemand toefchiinen, dat h e t omringen d e r
begraafplaatfen m e e e e n ' hoogeri fteehen, m u u r , in plaats van
met eene gracht., b e t e r i s , o m het ftelea der.lijkea'te verboeden , vooral bij den winter, als-de .wateren bevrozen zijii,
mij komt het denkbeeld van e e n ^ kerker, óf Van e e n e kerk",
waarin de dooden als zijn in gefloten, bij het jzien van eene
begraafplaats vaij; een? muur omriagd,-te8rensvooriden geest-;
en gelijk daarin de kwade dampen eoaitwafemlngen dan
blijven hangen^ dte op e e n e opene begraafplaats door den
wind g e d u r i g i worden weggevoerd, e# hier dus h e t , d o e l van
het aanleggen "Vin buitenbégraa-f^laatfenvöm-de gezondheid te
bevorderen, of liever de ongezondheid dier plaatfen tegen té
gaan, g e h e e l niet bereikt werd, zoo v ë r v a l t v óp eene begraafplaats m e t een' muur omringd, h e * genot van dat ruime uitzigt^ dat wij' op een open kerkhof' o m waar-'woeden,
dat met h e t verhevene z o o é a a u w V ö r w a « t Is, en dat- óns
<laar naar h e t oneindige e n eeuwige . h e s t t f r w p t ; en-zeer
juich ik dmr h e t befluit des Konings tm,' óm in'dit'opzigt
vrijftelling t e geven v a n de wet van den 23 Prair-kil van
het 12 jaar, volgens hetwelk alle begraafptaatfën met muren
omringd moesten worden.
1
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Toen onze graven in de kerken waren, konde men dtf
begraafplaatfen, onzer geliefden onder de geftoeken en de
banken niet vinden, en de kerken waren pok meesttijds geflo
ten, o f , als zij ter, viering van den openlijken Godsdienst
geopend waren, was er geene gelegenheid, om naar de
plaatfen te zoeken, waar bet gebeente onzer afgeftorvenen rust..
Ik vinde dus, ook reeds wat dit oogpunt betreft, het be
graven ia het opene veld verreweg te verkiezen boven dat in
de kelken.. Voor mij ten tuinde, is,het bij elke «randeling,
die ik, op .onze nieuwe, begraafpiaatfen. d o e , eene weemoe
dige „maar tevens, aangename gedachte, dat ik zoo al de
plaatfen kan aanwijzen, waar het ftof mijner lieve betrekkin
gen rust; dat ik ,zp,o*.bij ,elken voetftap tpt mijzelven zeggeu
kan:
Daar rust m^tje,móeder, daar mijne zuster, daar mijn
ambtgenoot, daar,mijn vriend,,.en hier zal .waarfchijnlijk een
anaal mijn ftof naast dat,,mijner ljeve moeder, God geve het
in vrede! rusten."
Zullen wij. dit echter van al onze betrekkingen kunnen
doen , dap is het noodzakelijk, dat wij de graven van onze
geliefden kenbaar maken; door hunne namen , het zij dan in
fteen, bf in ijzer, of in hout, daarop te plaatfen, en ook
alzoo bun aandenken duurzaam te maken.
Ik zou wenfehen, dat alleen de naam van den ontflapeJien, met den dag^ van. aijne geboorte en Van zijn fterven,
daarop geplaatst werd, maar zonder titels of wapens aan die
titel* verknocht, daar wij toch in het vratig gebied der wor
men, om met, BORGE.R te fpreken, allen aan elkander gelijk
jziju, en hier alle verfcbü in rang en ftand geheel ophoudt.
Wil men iets m e e t o p . d e graven, zetten, dan zoude ik
wenfehen, dat er de eene of andere gepaste fpreuk.werd bij
gevoegd, die den wandelaar tot deugd en.godsvrucht ftemtnen
kan, of tpt het vereeren van het aandenken, zijner betrek
kingen.
Of zou het u niet treffen, mijne Hoorders! als gij daar op
een der, graven, laas?':.. De gedachtenis des. regtvaardigen zal
in zegening blijven.,. e$ izopdt gij u daardoor niet opgewekt
gevoelen, om ook, regtvaardig te zijn, opdat ook uw aandeaken in zegening Mijve? Zou het u niet treffen, als daar,
op eene andere plaat?, u mede de woorden werden toegeroe*
f

w

;

pen: Zalig zijn dedooden, die in den Heere Jlerven; zij rus
ten van hunnen arbeid, en hunne werken volgen.hen; en^zou

dit u niet aanfporen, om hier zóó te lev en, dat gij ook eenmaal. zulk een einde met grond zoudt kunnen verwachten ?
Zou het U\ niet trefFen, als gij daar op eene grafzerk deze
woorden laast: Alwat uwe hand vindt om te doen, doet het

met al uwe magt; want daar is geene wijsheid, noch werk,
noch verzinning , noch wetenfchap in het graf, daar gij henen
gaat; en zou u dit daar, midden onder de dooden en tusfehen de graven, niet aarïfporen, om werkzaam en vlijtig te
zijn, zoo lang het voor u nog dag is? Zou'het u niet treffen, als gij daar ook-op eene grafzerk gebeiteld vondt: Zaad.

voor God gezaaid, om teri dage des oogftes te rijpen; of als
1

gij, op het graf eener beminde moeder, deze woorden van
onzen LULOFS vondt uitgehouwen:
„ Wat ons'het lot op aarde ook weer moog geven,
„ Wat wonden 't heel' met liefderijke hand,
„ God fchenkt maar-één, één Moeder in dit leven;
„ God knoopt maar ééns dien 'heitgen, dierbren band.''
Zegt het mij, M. H., zou ieder kind , bij het lezen dezer
roerende woorden, niet de waarde van zijne moeder gevoelen; niet gevoelen,dat hij zulk een gefchenk flechts eenmaal
in dit leven verkrijgt, en dat hij dus zijne moeder in eere
moet houden? En zouden bij zulke en foortgelijke opfchriften niet onze nieuwe begraafplaatfen leerfcholen worden voor
deugd en godsvrucht; zouden ook zij dan niet den naam Verdienen , dien alle begraafplaatfen in Duitschland dragen, van
Gods Akkers; en zouden zij daardoor niet onze meest behagelijke en meest nuttige (*) wandelplaatfen worden ?
Ik zou echter gaarne zien, dat men meer algemeen, even
als in Duitschland, Zwitferland en Frankrijk, op de graven
onzer geliefden eenvoudige, ftaande Monumenten plaatfte,
in ftede van al die koude, liggende zerken, die te voren, in
onze kerken en op onze kerkhoven binnen derzelver omftreken, de eenige middelen waren, om onze graven te bedekken,
maar die wij nu misfen kunnen.
Ik weet het, dat niet alle Nederlanders in die gelukkige
(*)„ Om dit laatfle. doel algemeen te bereiken, zou ik wenfeben, dat alle opfchriften op de graven in hetNedei-duitsch,
en wel in zuiver (goed taalkundig) Nederduitsch geplaatst
werden, en dat daartoe op alle plaatfen* de opfchriften,
vóór zij gebeiteld of gefchilderd werden, door iemand, die
de-taal verftaat, werden nagezien e n , zoo noodig, verbeterd, opdat wij de fchande van de onkunde onzer taal niet
met onze grafzerken vereeuwigden.
r
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omstandigheden zijn, dat zij het flof hunner geliefden door
gedenkteekens van duurzaam metaal (*) of prachtig marmer
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(*) Te Deventer worden, in de Ijzergieterij aldaar, zeer
aardige gedenkteekenen van ijzer vervaardigd, van alle vor
men, die men flechts opgeeft, en waarvan fommige niet
meer dan een groote honderd gulden kosten, dat mea ook
al voor eene zerk betalen moet, als deze eenigzins fraai
gebeiteld is. Het ftuk, bij voorbeeld, waarvan de afbeel
ding hier boven ftaat, kost te Deventer, met dé 350,letters^
getalmerken en zinteekens, die op de vier zijden van hetzelve

aan de vergetelheid kunnen ontrukken; maar voor het zedelijk doel maakt de ftof hier geen verfchil, en of dan het gedenkteeken van ijzer of van fteen , of ook flechts van hout
zij, de woorden , die gij daarop beitelen of fchilderen laat,
zuljen, zoo lang zij leesbaar zijn, denzelfden zedelijken en
godsdienftigen indruk maken; en dan kunnen , door de bevallige gedaanten en treffende zinnebeelden,.of zelfs fchilderftukken, die gij op de graven uwer geliefden plaatst, deze
tevens dienen tot opwekking van het gevoel voor het fchoon e , en, door het verband van het fchoone met het goede,
van fchoonheid en zedelijkheid tevens , onmiddellijk op onze
deugd werken; en zoo zullen onze nieuwe begraafplaatfen
tevens leerfcholen zijn voor de deugd en modellen opleveren van onzen goeden fmaak.
Eindelijk, hoe rijk^of hoe behoeftig wij ook zijn mogen,
één middel blijft ons allen over, öm de graven onzer geliefden te verfieren; en dat i s , door er bloemen op te planten,
die in het wild groeijen, en die wij dus, zonder eenige kosten , allen bekomen kunnen, of door er bloemen op te
ftrooijen.
Die gewoonte hadden reeds de Romeinen, en is van hen
op. andere volken overgegaan. Waarom zouden wij hen in
dezen niet volgen? O, het is zulk een genoegelijke aanblik,

als men, in Duitschland, Frankrijk of Zmtferland, op een
kerkhof treedt, hetzelve aan alle kanten, waar men ook heenziet , met bloemen beplant te zien , die, als natuurlijke zinnebeelden van het vlugtig menfchelijk leven, op de graven
geplaatst, ons tévens eene nuttige herinnering geven.'
Zoo zouden wij onze nieuwe begraafplaatfen hervormen in
aangename bloemtuinen, die welhaast door kleur en geur ons
Héfelijk zouden aantrekken, en dus de verblijven der dooden , die wij nu doorgaans aanmerken als verzamelplaatfen
van verderf en vermolming,weldra doen bezoeken, als plaatfen , waar zoo wel ons zinnelijk als ons zedelijk deel voedfel
krijgt, en wij zoo wél ons gevoel voor het fchoone als dat
voor het verhevene bevredigd vinden.
Nederlanders l wij volgen in zoo vele ftukken, die niet
verheven gegoten zijn, flechts ƒ 1 3 2 - : Naar het Oosten ftaat
op hetzelve de naam, geboorte- en fterfdag van de ontflapené;naar het Westen hetopfchrift, dat men op de afbeelding
leest; en naar het Zuiden en Noorden: ZALIG ZIJN D E DOODEN ,
DIE IN DEN HEERE STERVEN , én : DE GEDACHTENIS DER
VAARDIGEN ZAL IN ZEGENING BLIJVEN.
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goed zijn, de vreemdelingen na; waarom zouden wij hen
dan ook niet volgen in eene zaak, waar hütf voorbeeld zoo
algemeen navolgenswaardig is?
Heerlijk zijn toch de begraafplaatfen, die wij in onderfcheidene {breken van Duitschland, Zwitferland en Frankrijk gezien hebben; treffend de befchrijving, die ons anderen var,
dezelve geven^bij voorbeeld LULOFS, in ,zijn Reistogtjê naar
Hamburg, die ons aldaar, in het Ilde deel, op bladz. 124
env.,de begraafplaatfen bij die ftad in déze woorden befchrij ft:
„ Het was niet, alsof wij op een kerkhof traden, waar
„ doodschheid en fomberheid rondom de graven zweven; neen,
„ maar alsof wij in eerèen tuin wandelden, mét bloemen ver„ fierd, met nette padeiNioórfneden, en waarin populieren,
„ olmen en ander houtgewas een liefelijk lommer verfpfeid„ den. Stille rust ademde ons tegen, toen wij de hooge deur
„ v a n het eerfte kerkhof — ik meéri, dat het van hét kerfpe!
„ St. Michaells was — binnenftapten. Wél verftomde hier hét
„ woest gedruisch des dags; maar de zonneftralen fpeelden
„ t o c h vrolijk op de graven, en onder bloemen diepende
„ dooden. , In een aantal perken en kleine omtuiningeh
„ was het kerkhof afgedeeld. Elk van die perken bevatte
„ een of meer graven, fommige met een* grooter of kleiner
„ fteeu bedekt, andere blootelijk dopr eene onbeduidende op„ hooping van aarde aangewezen, enkele ook met het eene
„ of andere gedenkteeken verfierd. Hier en daar vond men
„ eene foort van grafkelders. Geurig roken een aantal hees.
„ tergewasfen en bloemen, dié met hare levendige verwen
„ bevallig afdaken bij - de graauwkleurige zerken of bij de
„donkerbruine aarde van fommige verfchs grafheuvels, nog
„ met geen graskleed overtogen. Ginds en elders was een
„ tuiltje op de rustplaats van den een' of anderen geliefden
„ doode gelegd. Zoo bekranst men nog in het graf hen, die
„men mint. Op andere plaatfen lagen bloemen geftrootd,
„ ook al een offer van liefde en vriendfehap aan de ontflape„ nen. Lanen van hoog geboomte liepen om de begraafplaats
„ henen, of doorfneden ze hier en daar;,en , als het koeltje
„ zich van tijd tot tijd verhief, fcheen het, alsof het in de
„ligt beweegbare popelbladeren eene zachte treurmuzijk op de
„ dooden lispelde. Opfchriften, in fteen of hout gefneden ,
„ toonden aan, wie de geftorvenen waren,en hoe langen tijd
„ het graf ongeopend moest blijven. Allerlei ftichtelijks, in
„ kleine verzen en fpreuken bevat, was boven vele rnst„ plaatfen te lezen,b. v. K L O P S T O C K ' s fchooneversregel:«

„ Saai, von Gott gefaet, dem Tage der Gateen zu rei/en;'
„
„
„
„
„

en foortgelijke. Kleine prieelen omringden fomraigegrafheuveis, en men vond in dezelve wel eens eene zitbank van
zoden, zeker opdat vrienden of magen zich op haar konden nederzetten, om over de dooden, die aan hunne voeten rustten, te mijmeren."

DE VUURSPUWENDE BERG OP DE SANDWICH - EILANDEN.

IVEerkwaardige bijzonderheden, de gefteldheid van dezen
berg en de verfchijnfelen van deszelfs uitbarftingen betreffend e , hebben wij aan eenen Zendeling te danken. De zucht
ter voortplanting des Christendoms en de beoefening der wetenfchappen, verre van elkander te fchaden, floten, tot heil
der menschheid, een verbond, dat nooit verbroken zal wor
den. Deze twee neigingen .der ziel, offchoon van verfchil.
lenden oorfprong, zijn even min onbeftaanbaar met elkander,
als Christelijk geloof en gezond menfchenverftand. Sedert
de Zendelingen ondernomen hebben,, onder de onbefchaafde
völksftammen eenige nuttige kundigheden, eenige weldaden
der kunften te verfpreiden, vinden zij hunne hoorders opmerk
zamer, en derzelver gemoederen beter voorbereid voor de
verhevene waarheden, die zij hun verkondigen. Eene geluk
kige proef van dezen aard levert zoo belangrijke en welbewezene uitkomften, dat men in het toekomende niet zal 'na
laten, het voorbeeld der Heeren ELLIS en STEWARD na
te volgen. Men zal dus beginnen met de menfehen te befchaven, om hen des te ligter en zekerder te winnen voor
den Christelijken Godsdienst. De voortplanters van het ge
loof hebben in Auftralië meer gedaan, dan enkele perfonen
te bekeeren; in landen, welke door hunne prediking verlicht
werden, hebben zij het Christendom gevestigd door het on
derwijs , dat zij overal behartigden, door de fcholen, die zij
oprigtten en in werking bragten, door de kunften, die zij
aan de inboorlingen leerden, waarin zij hen bekwaam maak
ten , en waarvoor zij hun fmaak inboezemden. De betrek
kingen dezer oorden met de Europefche koopvaarders zullen
het werk der Zendelingen in ftand houden; en welligt zal
dit de eerfte maal zijn, dat de ontdekking van een nieuw
land voor deszelfs inwoners de aanvang eens tijdperks van
nieuw geluk zal zijn.
Het berigt, dat hier volgt, is ontleend van den eerwaard!-

gen CHARLES STEWARD. Toen de "korvet la- Blonde,
gevoerd door Lord BYRON, neef van den dichter e n erfge
naam van diens naam, d e lijken Van Koning RIHO-RIHO
e n van deszelfs gemalin, beide i n Engeland geftorven, naar
Haouau, e e n der Sandu>ica-eitenden, had overgevoerd, vorm
de men het plan, om den vuurfpuwenden berg t e bezoeken,
en daar natuurkundige waarnemingen t e doen. Men nam zoo
danige maatregelen, dat-alles bij dezen uitflap behoorlijk op
genomen kon worden. Daar STEWARD e e n zoo beknopt
als naauwkeurig verflag heeft gedaan, zullen wij zijn berigt
bier laten volgen:
Den 27 yan Zomermaand 1825 begonnen wij ons uitllapje
naar den top van den Keraouia; dus noemt men den volkaan.
Het fcheepsvolk van de Blonde maatkte het grootfte .getal der
reizigers uit; men telde daaronder, behalve den Scheepsbe
velhebber, d e Heeren BALL, eerften Luitenant, MALDEN ,
Luitenant, DA VIN, Heelmeester, BLOXAM, Geestelijke,
A> BLOXAM, Delfftofkundige,• DAMPIER, Kunftenaar,
WHITE, een der zonen van den Graaf DE BANTRY, e n
POWELL, Scheepsoppasfer. KAAHUMANU, meest begunftigde gemalin van TAMEHAMEHA I ( * ) , had a a n MARO,
e e n der opperhoofden van het gewest Hido, last gegeven,
om ons t e Vergezellen met honderd inboorlingen, aangevoerd
door hunnen bevelhebber CATERER. Deze lieden moesten
voor ons dragen, hetgeen wij op onzen togt noodig hadden.
Een ander inboorling, Sir JOSEPH BANKS, of, gelijk men
hem gewoonlijk noemde, j OE BA N KS , had onderfcheidene
posten. Tolk, Kamerheer e n z . , vereenigde bh i n zijn* perfoon alle hof bedieningen, waarmede Koningin KAAHUMANU
aan LordB Y R o N blijk van achting wilde betoonen. Deze Vorstin
deed, wat haar mogelijk was, opdat wij alles i n overvloed
mogten hebben, wat ons uitllapje gemakkelijker en aangena
mer kon maken. Zeer nette tenten waren op onzen w e g ,
twaalf of vijftien (Engel/ene') mijlen van elkander, i n haast
opgeflagen; e n d e bevolking der plaatfen, waar wij zouden
doortrekken, acht dagen t e voren gewaarfchuwd zijnde,
-

(*) Deze Vorst kan misfchien aangemerkt worden als d e

Czaar PETER der Sandwich - eilanden. Hem i s het g e 
lukt, het eerst e e n regelmatig beduur e n eenige gebruiken
van befchaafde volken i n te voeren, i n plaats van de oude
woestheid der eilanders.

moest ons voorzien van varkens, gevogelte, taro, aardappe.
len enz. Men wilde, dat de Brit fche Bevelhebber ten uiterfte voldaan zijn zoude. Toen wij verzameld waren, en ge
reed (tonden, om ons op weg te begeven, vormden wij eene
vrij talrijke en zeer fchilderachtige groep. Ons keukengereedfchap, verdeeld onder eene menigte dragers (want ieder kon
flechts eene kleine vracht hebben),onze mantelzakken, onze
levensmiddelen omringden twee hangmatten, welke door vier
welgefpierde eilanders gedragen werden. Maar weldra kon
onze zonderlinge trein op die wijze niet meer voorttrekken:
onze lieden moesten achter elkander gaan, en een fmal, on
effen , afmattend voetpad volgen. Anders kon men niet, zon
der een* langen omweg te maken, op den berg komen.
Wij legden de vier eerfte mijlen af in een open, maar on.
effen land, dat weldoorwaterd en met boomen bedekt was,
welke deels afzonderlijk , deels in groepen vereenigd ftónden.
Het waren voornamelijk broodboomen, lavalas en tutuis.
Wij trokken langs een bosch van omtrent vier nlijleri üitgeftrektheid. Ik kan mij niet herinneren, ooit zoo prachtig
loof meer gezien te hebben. Opmerkelijk waren vooral
de hooge en breede kruinen der tutuis, wier witachtige
bladeren en fraaije bloemen fterk afdaken bij het donkere
groen der lianen, die, om den (lam der boomen flingerende,
zich tot aan den top verhieven en van daar weder op den
grond nederhingen, alsof het nabootfingen van de prieelen en
groene zomerhuisjes onzer tuinen waren. Doch het binnenfte
van het bosch fcheen ondoordringbaar, en deszelfs groote
donkerheid had niets aantrekkelijks.
Wij gingen met moeite over fcherpe brokken lava, die on
ze fchoeifels befchadigden, onze voeten gedurig bedreigden,
en zelfs meermalen de enkels in gevaar bragten, wanneer wij
over deze losfe klompen ftruikelden. Hooge varen en ande
re ons hinderlijke planten , die langs het voetpad welig groei
den en er over hingen, vermeerderden grootelijks de moeije.
lijkheid van onzen weg, daar een des nachts gevallen regen
dezelve rijkelijk had bevochtigd. Wij kwamen echter deze
zwarigheid te boven, en plaatften ons, dm uit te rusten , on
der de liefelijke lommer, welke ons de boomen van een min
der digt bosch aanboden. Wij waren toen op een' vasteren
grond , en hoopten,dat wij vervolgens minder, beletfelenzou
den ontmoeten.
Wij hadden nog ongeveer dertig mijlen af te leggen, alvo-

:

rens den krater des bergs te bereiken. Wij moesten eè'ne
ftreek van zwarte lava volgen, die foms z o o glad w a s , dat
men gevaar liep van te vallen. De brandende en vloeijende
ftof, langs de zijden van den vojkjan zich verfpreid hebbende, ha'd bij bet koud worden de verfchillende vertooningen
van eenen vloed behouden. Naarmate wij hooger klommen,
was de grond minder vruchtbaar. De.lava had op* haren weg,
ter breedte van niet-minder da-n vier o f vijf mijlen, den plantengroei geheel vernield. Hier en daar bemerkte men aan den
kant eenige afgeknotte en bijna verdorde bóomen. Overal,
waar de lava was begonnen ontbonden te worden, en o p
eenige plaatfen, die dezelve niet^ geheel bedekt had, herftel.
de zich de plantengroei allengskens; men zag er leverkruid^
mosfen, gras, varen, eenige heesters. Wij vonden geene
woning o p onzen w e g ; maar eene hut, die wij in de verte
bemerkten, en de rook, die tusfchen de boomen opfteeg, deden ons van tijd tot tijd ontwaren, dat wij niet door eene
woestijn reisden. Ter regterhand vertoonden zich de kruinen
van Mouna-kea en van Mouna->roa in al hare. heerlijkheid; ter
linker bepaalde de oceaan ojizeü gezigteinder, en van de
hoogte, waar wij ons toen bevonden, fchehen deszelfs wateren met de lucht zich te vermengen;het o o g kon de fcheiding tusfchen beiden niet meer bemerken.
Wij. hielden het middagmaal, dertig mijlen van de plaats
onzes vertreks, onder de fchaduw van den prachtigen tutuh,
onzen geliefkoosden boom. De - ganfche bevolking der o m liggende oorden was toegeloopen, o m Arii nut maï bére1

!

kania maï (den grooten Bevelhebber van Gtootbrittanje , Z o o
noemden de eilanders Lord BÏHON) te zien. Twee mijlen
van deze aangename rustplaats vonden wij de verblijven^ die
men voor ons had,gereed gemaakt;' maar ," dewijl het nog te
vroeg; was, befloten wij, den nacht daar nier door te brengen. Na dus eenen dans, welken de bewoners der nabuurfchap voor ons uitvoerden, bijgewoond te hebben ^ begaven
wij ons weder op w e g , en rekenden, des avonds aan te 'komen bij de volgende legerplaats, tien mijlen van de eerfle;
maar de nacht overviel ons, eer wij daar konden zijn, en
wij namen onzen intrek in twee vervallen hutten,die wij gelukkiglijk bereikten. De lieden yan ons gevolg hadden den
vervallen toeftand van deze verblijven weldra herfteld met
bladeren; zij verzamelden eene menigte varen, waarmede zij
den grond bedekten, en fpreidden daar matten over, om ons
tot bedden te dienen.
;

Onze eilanders waren niet gewoon aan zoo lange togten
en dagreizen , als 'wij gedaan hadden. Voor hen, derhalve, was
de rust nog meer behoefte, dan voor ons. Zoodra zij vernamen , dat wij daar ons nachtverblijf zouden nemen, waren
zij vol vreugde. Terftond maakten zij toebereidfelen, verdeelden met verwonderlijke fnelheid de werkzaamheden onder elkander, en bezorgden op déze wijze alles in zoo korten tijd, dat wij er over verbaasd ftonden. Eenigen namen
op zich, boomtakjes, bladeren, gras enz. te halen; anderen
herftelden, met deze bouwftoffen, de hutten; weder an^
deren zochten brandhout, enz. Men vergat ons niet, te
midden dezer toebereidfelen, waarmede ieder voor zichzelven
bezig was: de vlam van het vuur fteeg knappende jn de
hoogte; de ketel dampte kokend; onze thee was klaar. In
weinige minuten zagen wij een werk volbragt, dat ons toefebeen, langer dan een uur te moeten duren. De nacht werd
zeer donker, daar wolken den hemel bedekten. Dewijl onze
butten op eenigen afftand van elkander waren, had men in
de tusfehenruimte toortfen van tutuis- hout geplaatst. Deze
rookende en dwarrelende lichten droegen niet weinig bij, om
een zeer zonderling aanzien tè geven aanuenze nachtlegering,
die wel het penfeel van een bekwaam fchilder waardig was.
In het midden van elke hut hing eene groote lamp; e n , daar
wij geene deuren hadden, verfpreidde zich het licht naar
buiten: onze medgezellen in de andere hut konden dus de
aardige groep zien, die wij toen vormden, op zijn Turksch
rondom Lord BÏSOK gezeten zijnde, die zijne drinkfchaal

vulde met dat vocht, hetwelk vervrolijkt, zonder dronken te
maken (de thee). Velen onzer bruine togtgenooten befchouwdefl ons met éene gretige nieuwsgierigheid, en fchenen onze
leefwijze naauwkeurig te willen opnemen. Rondom, een groot
vuur, dat ten koste der ftruiken van den omtrek brandende
werd gehouden, zag men andere, even vreemde groepen, uit
menfehen van zeer verfchillenden ouderdom en van beide gedachten beftaande. Uit hoofde van de nachtelijke koude op
de bergen, waren zij in ftoffen van onderfcheidene kleuren
gewikkeld: men zag er w i t , zwart, groen, geel, rood.
Eenigen rookten gerust hunne pijpen; anderen maakten hun
avondeten gereed, en kookten aardappelen of visch. Het
roepen van namen, het houden van luide en levendige gefprekken, het gaan en komen duurde tot aan den dageraad.
Zoodra men de voorwerpen duidelijk genoeg konde onderfcheiden , brak onze karavane op.

Ten negen me ontbeten wfl op de laatfte rustplaats, waar
men voor ons een Verblijf in gereedheid had gebragt. Ten
elf ure «aren wij flechts drie mijlen nog van het doel onzer
reize. De voorwerpen^ die zich voor. onze oogen vertoonden, werden fteeds meer belangwekkend. Planten in velerlei
verfcheidönbeid , offchoon minder krachtig van groei, waren
grootendeels nieuw voor ons. Eenige boschjes van boomen
worden op deze hoogte nog gevonden. De wind verwijderde
den rook -des volkaans van ons.. Wq zetteden ons neder op
eene hoogte., van waar het gezigt, op onmetelijken afftand ,
zich uitftrekte over de zee en over de Sandwich-eilanden.
Eene effene en met liefelijk groen bedekte piek gronds onder
een* eerbiedwekkenden koa (foort van acacia) was eene bekoorlijke plaats, welker aangenaamheid ons het nemen van
eenige verkwikking een weinig deed uitftellen. Onze opmerkzaamheid was geheel.gevestigd op de groote voorwerpen, die
wij voor oogen hadden.
Een zware rook, die in dq gedaante van eene zuil zich
omhoog verhief, digter en zwarter wordende, naarmate wij
er naderbij kwamen., deed bij ons de begeerte ontftaan, om
den verborgen oorfprong daarvan te weten. Wij verdubbelden dan onze fchreden , in weerwil van jda hitte der
middagzon, en kwamen eindelijk aan den rand des, kraters,
die eene diepte ;had van omtrent tweehonderd voet. Deszelfs
wanden waren begroeid met boomen en heesters. Wij daalden
tot op den bodem neder, langs een zeerfteil en moeijelijk
pad. Daar hadden wij eene vlakte van eene halve mijl voor
ons. Wij gingen dwars over dezelve, en bevonden ons aan
den-rand van eene andere fleilte i die pngeveer vierhonderd .voet diep i s , en welker binnenzijden met boomgewas
•verfierd. zijn. De wanden des kraters omringen, in den
Vorm van een boefijzer,, den bodem van deze diepte, gelijk
Ook ;de kleine vlakte, op welke wij toen waren 5 eene vrij
effene -tusfchenruimtevan eèn vierde mijl in uitgeftrektheid
was er nog tot aan" den afgrond, waaruit de rook opfteeg.
Het kwam er dus op lan , om een pad te vinden, dat ons
niet ,in .gevaar bragt, • om neder te rollen op den bodem
van--d.e iweede, trechtervormige opening, die nog diepér was
dan de. eerfte. ;Wij deden gelukkiglijk ,deze ontdekking, en ,
in -weierwil der moetjeüjkheid van het afdalen,» hadden wij
hetogénoegen , zoo nabij, als mogelijk w a s , de verbazend
groote kookplaats te befehouwen, boven welke wij ons bevonden.
?
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Het fchouwfpel, dat wij voot oogen hadden, kan niet
befchreven worden. De krachtigfte ftnl is geenszins in ftaat,
er een denkbeeld van te geven, en de tooverkunst des fchilders zou even min, als de taal, flagen, indien zij zpo ver
hevene voorwerpen had voor te ftellen. Onze ontroering was
zoo fterk, dat wij er bijkans onder bezweken. Eene bran
dende vuurkolk van acht mijlen (omtrent drie uren') in om
trek, ter diepte van honderdvijftig voet,gaapte ons aan. Een
enkele misftap had ons in het midden dier vlammen kunnen
ftorten. Onwillekeurig floot men de oogen. 'Het oor werd
evenzeer afgemat, als het zintuig des gezigts. Het koken,
het fchokken, het fisfen en huilen der dampen, die los ge
worden uit de diepte opftegen, — de ontploffingen, veroor
zaakt door luchtfoorten, die bij aanraking met den damp
kring ontbrandden; alle deze oorzaken van een verfchrikkelijk geraas en gedreun waren niet zeer gefchikt, om ons ge
rust te ftellen. Ik volgde, ik wil het wel bekennen, onwil
lekeurig het voorbeeld van een onzer medgezeüen, die, aan
den rand des kraters gekomen zijnde, zeer fpoedig terug
deinsde en zijn aangezigt bedekte: „ Wat gij ook van mij
„ moogt denken," zeide hij tot ons, „ ik kan het daar niet
„ houden. Ik wil er niet meer van zien."
Wij hadden den geheelen namiddag befteed tot de twee
afdalingen in de diepten, en tot eene eerfte bezigtiging der
plaatfen. Wij waren verfpreid op verfchillende-hoogten der
helling van de verbazende en naar beneden naauwer toeloopende opening des bergs. De vreesachtigften hadden niet
willen afdalen, en de beide ftoutmoedigften waren tot aan
den krater doorgedrongen. Allen oordeelden, dat mea belang
rijker onderzoekingen tot den volgenden morgen moest uitftellen.
(Het vervolg hierna.')
'
:

GENERAAL JACKSON,

VOORZITTER DER VEREENIGDE STATEN

VAN NOORD - AMERIKA ; NAAR EEN UITTREKSEL UIT
HET DAGBOEK EENS REIZIGERS.

D e hoofdkaraktertrek des nieuwen Voorzitters is vastbera
denheid en eene zoo hardnekkige willekeur, dat, wanneer hij
eenmaal eenigen maatregel heeft genomen, hij denzelven ten
einde toe zal volgen, zonder gelijk of ongelijk in aanmerking

te nemén; terwijl zijne heerschzuchV nimmer wederfpraak of
vertoogen duldt. Hij is achtervolgens Regter, Generaal',
Gouverneur en Raadsheer geweest. Zijne veerkracht, vast
heid en werkzaamheid zijn inderdaad buitengewoon. Hu' is een
goed Soldaat, en zou een groot Veldheer geweest zijn, bij
aldien hij geplaatst ware geweest te midden der.Europefche
oorlogen. Zijne landgenooten befchouwen_hem als den grootften Géneraal der wereld; maar hg heeft nimmer gelegenheid
gehad, zulks te bewijzen: want zijn ftrijd met de Indianen
zoo wel, als zijne overwinning te New-Tori, hoezeer bij
daarin, voor het oogenblik, voldoende bekwaamheid deed
blijken, waren meer gefchikt, om zijn talent als een dapper
man, dan als een groot Veldheer, te ontwikkelen. Wil men
intusfchen zijn karakter .leeren kennen, ziehier eenige trek
ken , welke als daadzaken wegens hem worden vermeld: In
een tweegevecht, waarbij de beide belanghebbenden naar ver
kiezing konden' vuren, liep hij', na het fchot van partij te
hebben ontvangen, driftig op zijnen man toe, en fchoot hem
door het hoofd. (Dit is een geval, dat door al de Vereenig
de Staten verhaald en geloofd wordt.) Hij vernietigde eens
het vonnis van eenen Krijgsraad, en deed twee menfchen ter
dood brengen, omdat hij hen doodfchuldig keurde, Hij hief,
op eigen gezag, Jhet habeas - corpus in Nieuw - Of'leans op,
en zette eenen Regter, wegens een uitgevaardigd bevel tot
arrest^ gevangen, of bedreigde althans hem met kerkerftraf.
Hij deed den Gouverneur van Florida in hechtenis nemen,
bezette eigendunkelijk - een naburig grondgebied, en dreigde
openlijk verfcheidene Raadsheeren der, Vereenigde Staten met
het affnijden der ooren, dewijl zij een onderzoek gevraagd
hadden wegens buitengewone maatregelen. — Anderen mogen
nu beoordeelen, of zulk een man, inzonderheid in eenen tijd
van vrede, gefchikt zij, om de belangen of den waren roem
van zijn land naar eisch te dienen.

KORDATE

GODSDIENSTIGHEID IN NOORD • AMERIKA.
(Volgens COOPER.)

C)p twaalf millioen menfchen vindt men in Noord - Amerika
meer kerken, dan' in eenig ander land ter wereld. 'Ik had
eens een gejCprek meteen* waard,wiens huis flechts een paar
fchreden van eene kerk verwijderd was, welke nog gebouwd
werd. Ik vroeg hem, voor welken aanhang dezelve - be-
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ftèmd was. „ Voor de Presbyterianen" — „Zijt gij van die
gezindte ?" — „ Neen; ik werd in de Bisfchoppeiijke kerk
gedoopt, en belijd derzelver leer van harte." — „Gij betaalt
dus niet tot dezen kerkbouw ? ' — „ Ik draag daartoe bij,
even als anderen." — „ Waarom betaalt gij tot het inftandhouden van een geloof, dat niet het uwe is?" — „ Ik kan
daaromtrent handelen naar vrije verkiezing; maar ik wil in
dezen mijne buren helpen, gelijk zij mij in hetzelfde geval
zouden onderfteunen. Bovendien zijn zij Christenen, even
als ik; e n , zoo lang wij geene Bisfchoppeiijke kerk hebben,
wil ik eene bank in deze befpreken, om des zondags eene
goede preek te hooren." — „Men zal u bekeeren."—„Wel
nu," zeide de man lagchende, „ dan ben ik een Presbyteriaan , en mijne vrouw en ik zien door denzelfden bril. In
Amerika fchroomt men niet, aan de waarheid het oor te leenen, zjj moge zich doen hoqren zoo als zij' wil."

DON MIGUEL.
Den wreedften dwingeland , dien 't nagedacht rooog baren ,
Zal dezes dwinglands naam Heeds onverdiend bezwaren.

NERO, of CALIGULA, (om 't even) wenschte, dat het
Romeinfche vork flechts één hoofd had , opdat hij hetzelve
met éénen flag konde 'onthalzen: Bon MIGUEL koestert
zulk een' wensch niet; hij wil niet in masfa, maar fluks wijze
kelen. Bijaldien het Portugefch'e volk flechts één hoofd had,
hoe konde hij dan het bloed van den zoon op den vader doen
nederdruppelen? Zoo hij deze natie, van welke hij de oppermagtige Gebieder is, met éénen flag vernietigde, hoe konde hij
dan het vermaak genieten, van bij zijn ontbijt de gruwelen
van den nacht te vernemen? hoe konde inen hem bij dag
vervrolijken, door hem te berigten, dat de vader van een
zijner flagtoifers zijne dagen uit wanhoop verkort had, de
echtgenoote van een ander derzelven van fmart geftorven
was ?
Groote God! Er beftaan onderlinge verzekeringen
tegen brand, tegen hagel, tegen onweders; maar de volken
hebben geene waarborgen tegen dwingelanden, die de wetten
vertrappen, die dooden , die uitplonderen, die moorden, en
wier bloeddorftige woede noch teugel noch grenzen kent! —.
Ware deze man flechts een tijger of een hyena, zoo konde
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DON MIGUEL.

men hem dagelijks zijn befcheidgn deel doen geworden, en
de Portugezen gerust flapen, nadat hij verzadigd was; maar
zijn dorst near bloed is onleschbaar, wordt-geprikkeld naar
gelange men denzslven poogt te verdaan, en, ongelukkig!
Don Mi GO E L voedt zich niet met lijken,—Jesuifengeleiden
zijne flagtoffers ten dood. Van welk een' God hjogea zij toch
wel tot hen fpreken ? Zeker niet van den onzetn Intusfehen
zijn zij daar op hunne r^gce plaats , als vertrouwelingen van
den tiran, en begunftigers.van zqne gruweldaden ; zij genie-;
ten, tot het uiterfte toe, den jammer, dien zij veroorzaken;
geen- enkele zucht van den doodsangst ontgaat hun:: men levert hun-de flagtoffers nWüjf en, ziel; zij hebberiger let volle genot van, tot den jongften fnikl

ONFEILBAAR MIDDEL, OM ZICH VAN ZIJNS :CREDITEUREN
TE ONTSLAAN.
(Een vaar Voorvale)

KJp den 16 Maart 1. 1. begaf zich een Engekchman, opzie,
ner der fmederijen van Creu/bt, door zijne fchuldeifchers geperst, naar Lyon, zoo wel om zich aldaar, voor eenigen
tijd, aan hunne vervolgingen te onttrekken-, als om er eenigen gehoopten bijftand te vinden. Dan, naauwelijks was
hy in de,, vporftad van la Guilloti&re, waar hij, dacht te logeren, aangekomen, of hij werd aangefproken door twee zijner
crediteuren, die hardnekkig weigerden heen te gaan zonder
betaling. Zij vergezelden hem diensvolgens den ganfchen dag,
en voJjgden hem des avonds wederom in zijn, logement, waar
ook zij, hunnen intrek namen. Des anderen daags dezelfde
hardnekkigheid van hunne ^zijde. Eindelijk, tot het uiterfte
gebrast door deze meêdpogenlooze kwelling, vroeg de Engekchman , terwijl hij met hen op de brug van la Guillotière
ftond of zij voornemens bleven hem te volgen; overal werwaarts hiy, zich begaf. Óp han bevestigend antwoord,[hernam
de map,; „ En, zoo ik in het water fprpng, zoude, ge mij
opk daar vervolgen?"
„ Waarachtig niet.»" riepen beiden
te g e l i j k . „ Wel dan, zop ben ik behouden! Vaartwel !'*
DU zeggende, wierp bh' zich in de Rhone, waaruit hij dood
werd opgehaald.

SE ZON.
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0 Dagtoorts, die in 't fcheemrend Oost'
De fchimmen van den nacht verpoost,
Maar, Hijgende, naar 't Westen
Uw ftralende oogen keert en'wendt-,.
En kleurt den rand van 't firmament,
En de aarde, en wat er zweeft omtrent,
Met karmozijn ten lesten !
1

Hoe blinkend rijst uw fchoon gelaat
De poort uit van den dageraad,
En ziet naar alle kanten
Pea breeden hemels om en om.
En groet den wentelenden drom
Der fferen, in Gods heiligdom,
Gelijk een heir trawanten!
Wie is er, die de flerren weet,
Die gij uit uw gepurperd kleed
Befprenkelt, dat ze glimmen
En glinftren als een avonddauw,
Als perels, weemlende in het graauw
Der wolken, die het hemelblaauw
Omwandelen als fchimmen?
Want niet de melkweg put alleen
Zijn zilver uit uw' flonkerfteen,
Maar wie daar boven zweven
En wandlen, eeuwen door en lang,
Melodisch in hun maatgezang:
Den opgang en den ondergang
Geeft gij het blinkend leven i
De b a r n i B g door der diepe zee
Voert gij een' ftroom van wellust meê,
En roept de fpartelvisfchen ,
D i e , bij uw' enklen aanblik vlug,
Zich fcharen om uw zonnebrug,
E n , fpringende, den gladden rug
In vloeijend purper wisfchen.

a8o

DE ZON.

Gij zijt het, die uw kolörijt
Weeft om het bloemige tapijt
Der grazige landouwen;
Die met een onnavolgbaar ftift
Uw' ftempel op de bergen grift,
En alle kleuren fcheidt en' fchift,
Die menfchenoogen fchouwen.
Gij fchenkt den kleinen kolibriet
Het groen, dat om zijn' fehedel fchiet,
En 't goudgeel zijner pennen;
Maar niemand weet, uit welk een bron
Uw milde hand, o fchoone Zon,
Die duizend verwen putten kon,
Die gij aan *t. oog doet kennen !
Wel ftichtte eens Quito's priesterfchaar,
Alsof 't gewrocht eene oorzaak waar',
U tempels en^altaren;
Want g i j , bezielfter van het bloed,
Drongt in hun ziel met uwen gloed,
Met regt regerende in *t gemoed
V a n . . . die nóg Heidens waren.
Doch nu een reiner zonnelicht
Dien fluijer afnam van 't gezigt
Is uw altaar verbroken.
Nu ftroomt een fchooner lofgeluid
De volle en dankbre harten uit,
En doet, o reine Hemelbruid!
Gods heil'ger outers rooken.
Want Hij, uw Schepper, toch is meer
Dan gij, die, wentlende in uw ffeer,
Zijn grootheid moet verkonden,
Van waar de dag, zijn gouden poort
Ontfluitende, op uwe aankomst ,gloort,
Tot daar uw oog in 't Westen boort
En zoekt der zeeën gronden.
E i , wandel dan aan 't Hemelfpoor
Het aspunt óm u zelve door"
Tot aan der jaren ende;
Maar tóón, als gij met kleuren fpeelt,
Die niemand weet, hoe gij ze teelt,
Mijn* ziel, o Zon, in u liet bééld •
Van Hem, dién zij niet kende!

G. GR A v £ , j s z .
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LEVENSSCHETS
VAN
Mr. DANIEL H E R M A N N ü S BEUCKER ANDREW.
Door

Mr. J. W. DE C R A N E ,
Oud - Hoogleeraar te

Franeker.

- L ^ a t algemeen werkende tijdsomftandigheden, vooral niet
minder dan eigen ftand en betrekkingen, grooten invloed
hebben op de ontwikkeling van het karakter en der be
kwaamheden van lieden, welke de natuur met de kierri
van buitengewone gaven als bedektelijk had begunftigd,
dit heeft voorzeker de laatstverloopen halve eeuw door
tallooze voorbeelden getoond. Hoe velen toch hebben,
door heldenmoed of krijgskunde, door fchrander ftaatsbeleid, door wegdepende welfprekendheid of andere be
kwaamheden ,-zich luisterrijk onderfcheiden, die in min
woelige tijden, fchoon al om andere verdienden geacht,
welligt' nooit van dien kant zouden gekend zijn, veelmin
roem hebben verworven !
Dan, behalve dezen meer eenzijdigen invloed, om een
enkel groot, maar ongekend talent te doen uitkomen en
fchitteren , kunnen zulke tot werkzaamheid zoo krachtig
opwekkende tijdsomHandigheden eene 'geheel andere uit
werking hebben op de zoodanigen, wier uitgebreide vat
baarheid , zoo als die aan waarlijk groote Geniën niet zel
den eigen i s , hen voor velerlei ontwikkeling tevens gefchikt maakt. Dezen toch, die, waren zij, bij kalme
rust, aan eigene keuzeen neiging geheel overgelaten', in
eene of andere maatfchappelijke betrekking van zeiven tot
eene verbazende hoogte, hetzij in geleerdheid, kunst,
MENGELW. 1829. NO. 7.
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vernuft of wijsheidzouden geklommen zijn, e n , door
duurzame proeven daarvan, de roeur niet flechts van hun
nen leeftijd, maar de bewondering der nakomelingfchap had
den kunnen worden; dezen, zeg i k , wanneer zij zich
blootftellen aan de zoo veelzijdige als gelijktijdige werking
der omflandigheden, worden, in dien woeligen drang,
door eigen gevoel van kracht gedreven, door goedwillig
heid aangevuurd, gedurig als vervoerd en medegefleept
tot eene levendige ontwikkeling en gedienftige aanwen
ding hunner veelvuldige vermogens, en offeren z o o , in
een immer bezig leven, en het genot en den naroem,
welke, bij meerdere zelfbepaling, de beoefening van een
enkel vak hun onfeilbaar zou gegeven hebben, vaak ge
heel op aan het belang en heil hunner tijdgenooten en de
fteeds wisfelende behoeften van den kring, waarin zij
leven.
,
.
Een treffend en achtingwaardig voorbeeld hiervan heeft
H i e n gezien in den Heer en Mr. DANIEL HERMANNUS BEUCKER A N D R E * . Die kundige, fchrander e , werkzame en goedhartige man had ook de leeraar van
volgende gedachten kunnen wezen, maar heeft zich wil
len vergenoegen met voor zijnen tijd en kring alleen door
werkzame bemoeijingen nuttig t e zijn. Hij overleed, n a
e e n e ziekte van flechts weinige dagen, te Leeuwarden ,
den i,8 .Maart 1 8 2 8 , in den ouderdom van bijna 56 ja
ren ; en d e ;openbare aankondiging daarvan i n het ftedelijk blad (*) was tevens de onmiskenbare uitdrukking van
h e t algemeen gevoel bij zijn gemis, en der echte waarde
ring van zijne voortreffelijkheid.
„ Het Vaderland " — zoo luidde dat berigt— „ verliest
„ i n hem (wiens veelvuldige bettekkingen en titels wij
„ hier niet vermelden) een' van deszelfs grootite Geleer„ den, die, hoewel niet als boekenfchrijver roem vcr„ worven hebbende, in zeer vele uiteenloopendë vakken
(*) In de Leeuwarder Courant van Vrijdag den 2t Maart
1828, No. 24. In dit blad, en ook in den Letterbode, No.
14, vindt men den ouderdom gefield op 55 jaren; in die eer
fte opgave had men zich vergist.

„ van wetenfchap eene grondige en volledige kennis be„ z a t ; zoodat z i j , die tot hem in betrekking waren,
„ of in zijnen aangen'amen en leerrijken omgang deelden,
„daarover telkens verbaasd (ronden. — Als Wijsgeer,
„ Reg'tsgeleerde, Gefchied- , Aardrijks-, Wis-, Landbouw„ en Kruidkundige zoude hij, indien zijne zucht, om
„ alle vakken van wetenfchap.te beoefenen, hem daarin
„ niet had belemmerd, waardiglijk eenen Hoogleeraars„ doel hebben kunnen bekleeden; en uitmuntend, zeer
„ uitgebreid en kostbaar is de verzameling van boeken,
„ manufcripten, en voorwerpen van natuur en kunst,
„ door hem nagelaten.
„ Verre van door het bezit van zoo groote wetenfchap
„ ftroef en ongezellig te zijn, was hij altijd ongemeen
„ levendig en onderhoudend, en deelde hij, met verkwis„ tenden overvloed, uit den rijkdom zijner denkbeelden
„ aan anderen mede ; terwijl een zeldzaam geheugen , een
„ juist oordeel en eene buitengewone mate van vernuft
„ hem in ftaat (relden, om zich alles op den regten
„ oogenblik helder voor den geest te brengen en daarvan
„ partij te trekken.
„ Onvermoeid was hij dag en nacht werkzaam in het
„ doen van navorfcMngen in het gebied der wetenfehap„ pen en in het uitbreiden zijner kennis, maar ook werk„ zaam ten nutte van anderen. Hij immers paarde met
„ zijne diepe geleerdheid eene groote mate van minzaam„ heid, goedaardigheid, gedienftigheid en vredelievend„ heid. Hij was de vraagbaak van geleerden en ongeleer„ den: want de eerden ftond hij ten diende door belang„ rijke bijdragen, moeijelijk elders verkrijgbaar, en droeg
„ alzoo niet weinig bij tot de volmaking en verrijking
„ hunner fchriften; de laatden hielp hij gaarne te regt
„ in de belangen des gemeenen levens; en niemand, aan
„ wien hij hulp konde verleenen, werd door hem afge„ wezen; zoodat hij altijd overladen was met arbeid voor
„ en ten nutte van anderen.
„ Van al dien arbeid rust dat hoofd, dat zooveel wijs„ heid bevatte; maar de gedachtenis van den waardigen
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„ en verdienftelijken man zal lang bewaard, en zijn ver„ lies diep betreurd worden."
Waarheid, keurigheid en rijkheid zijn in dit tafereel
vereenigd; men ziet het zedelijk beeld van A N D U E *
met fikfche trekken wel getroffen. Gelijk de levendige
voordelling, door den eerflen indruk van het verlies zoo
natuurlijk opgewekt, dié als van zeiven in de pen had
gegeven, zoo herkende ook elk, die den zeldzamen man
gekend had, deze gelijkenis , en gaf zijne volkomene goed
keuring aan den gelukkigen fchetfer.
Maar wie verlangt nu niet* ook de omdandigheden wat
nader te kennen, onder welke zulk een man zich vorm
de, en zijnen zoo werkzamen levensloop volbragt ? Eene
hartelijke vriendfchapsbetrekking van bijna veertig jaren
maakt het mij evenzeer tot genoegen als pligt, hieraan
eenigzins naar mijn vermogen te voldoen, en door eene
korte Levensfchets ook mijne hulde zijner dierbare nage
dachtenis toe te brengen.
Hij werd geboren , den 26 Maart 1772 , te Sint Anna
Parochie op het Bildt, van welke Grietenij zijn Vader,
Mr. HENRICUS A N D R E i E , den post van Secretaris
bekleedde. Zijne Moeder was BAUKJE MARIA LYCKLAMA ANYEHOLT. Beide waren u i t deftige ge
dachten v^an dit gewest gefproten, en aan dezulke ver
want. Zijn bijgevoegde eerde geilachtnaam BËCCEER
werd ontleend van zijne vaderlijke Grootmoeder T /E T sKE MAR,GRIETA BEUCKER, en wel ter vereerende
gedachtenis aan dieii familienaam, voorheen in Friesland
zoo vermaard (*) om uitftekende Regtskunde, aan wel(*)

JOHANNES

BEUCKER,

of

Ook

Senior, de Betovergrootvader van onzen

VAN

BEUCKER

een
leerling van U L R I C H U B E R , is als Procureur Generaal 's
Hofs van Friesland van 1679 tot 1704 zoo wel, als door zij
ANDRE^j,

ne Decifiones Frificie, roemrijk bekend.
Nog meer zijn oudfte Zoon, insgelijks j o H A N N E S geheeten, wiens zeldzame bekwaamheden in denzelfden post,
als opvolger zijns Vaders, van 1704 tot 1742 betoond, nog

ker beoefening de vooruitloopende befcbikking der ouderlijke zorg den knaap ook van jongs af als toewijdde. D e
uitkomst heeft b e w e z e n , dat hij dien naam zijner voorvaderen even waardig dragen k o n , als hij er fteeds eene
eer in ftelde , een geboren Fries te zijn.
Zijne Moeder, eerder gehuwd geweest aan Mr. DIRK
JAN D I B B E T Z , en met dezen als Raad van Justitie
van Nederlands Indië naar Batavia vertrokken, doch na
een verblijf van flechts drie jaren als weduwe met haar
eenig Zoontje uit dien echt ( * ) in het Vaderland teruggekeerd, was eene brave en fchrandere v r o u w , die met voortreffelijke talenten de wijsheid der onderviuding reeds in
den bloei des levens had leeren paren. Onder haar befiuur dan was h e t , vooral bij 's Vaders drukke bezighed e n , dat ook de eenige Zoon uit haar tweede huwelijk
gevormd w e r d , en wel geheel door huifelijke opvoeding ,
toeverzigt en onderrigt. Aan het toenmaals zoo gebrekkig onin levendige gedachtenis bewaard worden. De Zoon en Kleinzoon van dezen zijn mede bekwame Regtsgeleerden geweest.
De tweede Zoon van J O H A N N E S Senior, H E N R I C U S
B E U C K E R , de Overgrootvader van A N * D R E A ï , w a s als voortreffelijk Pleitbezorger in groot aanzien, toen een te vroeg<lige dood hem der maatfehappij e ontrukte. Zijn oudfte Zoon,
J O H A N N E S B E U C K E R , heeft denzelfden roem gehandhaafd
tot zijnen dood, in 1 7 7 1 .
Eene Dochter van J O H A N N E S Senior, P E T R O N E L L A
B E U C K E R , is de Echtgenoote geweest van J A C O B U S V O O R D A , en alzoo de Moeder van B A V I U S en van j o H A N H E N D R I K V O O R D A , alle drie als voortreffelijke Regtsgeleerden
beroemd, en weleer fieraden der Franeker, Leydfche en Utrechtfche Hoogefcholen. Met de beide laatstgenoemden heeft
A N D R E je nog lang in naauwe vriendfehap mogen leven.
Men zie over allen G A B . D E W A L , Oratio de claris Frifia Jureconfultis, Leov. 2825, p. 1 3 0 , 1 3 4 , 1 3 6 , 378,
395, 387.
(*) Mr, R E I N I E R D I B B E T Z , ook naderhand een man
van vele bekwaamheden, groote fchranderheid en vlugheid,
die verfcheidene belangrijke posten bekleed heeft.

derwijs eener dorpfchole toch wilde zij het knaapje geens
zins wagen, dat, bij een' zachten en teedergevoeligen
aard, al vroeg een' bijzonder vluggen en levendigen geest
liet blijken. Zoo is hij dan aan hare leiding en leering de
eerfte ontwikkeling van dien geest verfchuldigd geweest;
terwijl hij voorts in alles, waartoe voorkomende gelegen
heden flechts eenige aanleiding gaven , door het gebruik ,
hetwelk hij er van wist te maken, als van zeiven vor
derde.
Behalve in lezen en fchrijven, heeft hij van eenen bra
ven grijsaard, DIRK P I E T E R S , Doopsgezind Predi
ker destijds te Sint Anna, en in de nabuurfchap zijner
ouderen wonende ^ eenig onderrigt in de beginfelen der
Rekenkunde gehad; doch hij ging daarop door eigene oe
fening verder zoo jvoort, dat hij van zeiven de Algebra
geleerd heeft, en zich bijna zonder onderrigt de gronden
der Meetkunde eigen gemaakt. Zeer vroeg reeds betoonde
hij dien onverzadelijkeh leeslust, welke hem altijd is bij
gebleven. Reisbefchrijvingen waren bovenal toen zijn ver
maak. Moeders verhalen hadden dien lust misfchien het
eerst opgewekt; maar zekerlijk heeft hij zoo reeds den
grondflag gelegd tot die uitgeftrekte land- en volkenken
nis , die hij later bezat.
Ondertusfchen was zijne groote levendigheid oorzaak,
dat hij zich niet lang bij één ding ophield; men zocht
dus meer gezette bezigheden voor hem. Gelukkig was de
geleerde EGBERTUS HENRICUS TENCKINCK(*),
een man, die eenen leerdoel in de oude Letterkunde
aan eene Hoogefchool even veel eer zou hebben aange
ef*) Vele bijzonderheden, den kindfehen en jeugdigen leef
tijd van ANDRE* , betreffende, ben ik aan de vriendelijke
berigten van *dezen zoo eerwaardigen grijsaard verfchuldigd,
die nog in drieëntachtigjarigen ouderdom, onder het genot
eener goede gezondheid, zijnen dienst als Predikant te Britswerd en Wieuwerd volijverig waarneemt, en nog onlangs een
Latijnsck gedicht van meer dan 100 verzen heeft uitgegeven,
ter vereering van zijnen ouden begunftiger en vriend, den
Baron H. W. VAN AYLVA.

daan als den predikftoel, toen Predikant te Sint Anna
Parochie, en wel genegen zich met het onderwijs bezig
te houden. Aan dezen voortreffelijken meester werd hij
dus gerust bevolen en toevertrouwd. Veel moeite h'ad
de brave man in het eerst, om de oplettendheid des
fpeelzieken leerlings te bepalen, vooral bij de meer dorre
beginfelen der talen. Doch zijn weetlust, die zijne vlugtigheid ten minfte evenaarde, overwon deze ook vaak;
zoodat, op eenig vermaan, hij dikwijls toonde te kennen
en begrepen te hebben, hetgene met onoplettendheid fcheen
veronachtzaamd te wezen. Die leergierigheid nam fpoedig toe, en beantwoordde dra aan de voortreffelijkheid
van het onderwijs. Hij leerde veel in korten tijd en met
weinig moeite. Niet alleen de kennis der Latijnfche en
Griekfche talen, maar ook de fmaak voor het fchoone
in de oude Schrijvers, zoo Dichters als Redenaars,
waardering van gezonde oordeelkunde en uitlegging, en
de grondflag tot algemeene Letterkunde, waren de rijke
vruchten, welke A N D R E * daarvan inoogstte, en waar
voor hij zijnen hooggefchatten leermeester met dankbaar
heid en erkentelijkheid, deugden hem bijzonder eigen j
geheel zijn leven lang hartelijk heeft blijven vereeren.
Zoo uitftekend dan voorbereid, en nu tot wetenfchappelijke- ftudiën gereed, verliet hij eindelijk zijne ge
boorteplaats , en kwam aan de Friefche Univerliteit,
waar hij op den 26 Maart 1 7 8 9 , juist zijn zeventiende
verjaardag, bij den Rector Magnificus j . H.VERSCHUIR
zijnen naam in het Album infehreef. Zijne ouders ver
gezelden hem ook met der woon naar Franeker.
En nu bleken de uitgeftrektheid van zijnen weetlust
en de gemakkelijke vatbaarheid zijner vermogens, bij de
ruime gelegenheid, die hij vond, om deze bezig te
houden en aan genen te voldoen. De Regtsgeleerdheid
zou zijn hoofddoel wezen; doch niet flechts die ftudiën,
welke daartoe voorbereidend geacht worden, maar ook
andere, minder daarmede verwant, trokken tevens zoo
zeer zijne belangftelling, dat hij die alle wilde kennen,
niet ter loops, maar grondig, en hij was ook hiertoe

in ftaat. Hij beoefende dus elk derzelve met eenen ijver",
als ware het eene lievelingftudie, en alle, zelfs vele te
gelijk, met die onpartijdigheid en die gemakkelijkheid,
waardoor alle onderlinge benadeeling en belemmering
verviel.
Gedurende volle drie jaren woonde hij de lesfen bij
over de Gefchiedenisfen, Romeinfche Oudheden en verfcheidene Lattjnfche Schrijvers. Als een ftaal van zonderlinge vlijt mag hier aangevoerd worden, dat h i j , die
Oudheden beftuderende, voornam , daarmede het gezette
lezen van r - i v i u s te paren, e n , de uitgave van DRAKENBORCH daartoe gebruikende, tevens, met de pen
in de hand, uit de aanteekeningen alles verzamelde,. wat
de Antiquiteiten betreft.
Met geene mindere vlijt behartigde hij de Griekfche
Letterkunde, en bleef de lesfen van den beroemden Hoogleeraar wASSEN.BERGH tot in het vijfde jaar fteeds
bezoeken.
Ondertusfchen was tegelijk de Wiskunde foor hem nog
even aanlokkelijk. In derzelver beginfelen reeds vrij bedreven , zette h i j , nu onder geleide van den zoo bekwamen Hóogleeraar PIERSON THOLEN, de beoefening daarvan niet flechts verder voort, maar ook de
verhevener deelen dier wetenfchap hielden meer en meer
zijnen geest bezig.
Ten zelfden tijde hechtte hij zich mede zeer aan den
helderdenkenden en doorkundigenHoogleeraar ANÏOINE
CH AU DO I R , door wiens lesfen en omgang hij zijnen
wijsgeerigen fmaak vooral gevormd heeft. Op alle befpiegelende vakken van Wijsbegeerte, en op de Natuurkunde in haren omvang, leide hij zich met vlijt toe.
Zelfs heeft hij met zijnen tijdgenoot en. vriend c . E KAMA (.*) afzonderlijk bij CHAUDOIR zich indehoogere
Astronomie geoefend.
De Regtsgeleerdheid werd toen te Franeker onder(*) De Heer EKAMA i s , als Hoogleeraar in die wetenfchap aan de Univerfiteit te Leyden , overleden, den 23 Febr.
1826, in den ouderdom van 53 jaren.

wezen door den vermaarden en reeds grijzen HERMANNUS CANNEGIETER en den nog,jeugdigen, maar
fchranderen Regtskundige, JOANNES P H I L I P P U S
SCHEIDIUS. Van beider lesfen, onderrigtingen en
gemeenzamen omgang heeft hij vier jaren een allervlijtigst
gebruik gemaakt, en alzoo de hechte gronden gelegd tot
die, door eigene aanhoudende oefening .(leeds vermeer
derde, uitgefrrekte, en wijsgeerige Rcgcskunde, welke
men in hem zoo hoog gewaardeerd heeft.
Van alle deze zijne leermeesters nu nog alleen over
gebleven, mag ik met levendig genoegen aan hem als
mijnen toenmaligen leerling gedenken, die federt ook mijn
vriend bleef, en mij, menfchelijkervvijze gefproken, niet
had behoorcn voor te gaan; maar ik moet hier ook bij
voegen, dat hij van alle zijne leermeesters evenzeer ge
acht en bemind was; dat hij ook toen reeds aller vriendfchap genoot, en tot hunnen dood behouden heeft;
terwijl hij hen allen ook met opregte hoogachting vereerde.
Ruim zes jaren bragt A N D R E W alzoo loffelijk door
aan de Friefche Hoogefchool, en zou, onder andere
om Handigheden, dezelve nog wel niet fpoedig verlaten
hebben. Reeds eenigen tijd had hij zich bijzender bezig
gehouden met een wijsgeerig onderzoek en befchouwing
van Taal in het algemeen, als het verwonderlijk vermo
gen, dat, in de natuur des menfehen oorfpronkelijk ge
grond, hem als ten werktuig der Rede verftrekt (*).
Hij had zich voorgefteld, met eene Verhandeling over
dit onderwerp den rang van Doctor in de Wijsbegeerte
te verkrijgen; en men moet zich waarlijk nu nog bekla
gen, verdoken te blijven van zijne nafporingen over dit
belangrijk ftuk, dat hem nog altijd naderhand ter harte
ging. Hij zou toen ook met geene minder waardige
Verhandeling den Doctoralen titel in de Regtsgeleerdheid
(*) Reeds den 26 Januarij 1793 verdedigde hij, onder Prof.
onder anderen, deze Thefls: Sermonis origo ex
ipfa hominis natura, externisque
hujus relationibus
repeti
CHAUDOiR,

potest.

De fupernaturali
quadam injlitutione
nee opus est nee decet.

eogitare,

aut miraculo hic

hebben kunnen nemen; maar het was de Omwenteling
des jaars 1 7 9 5 , welke dit een en ander verijdelde.
De alles medeflepende geest des tijds, de woelige toedragt van zaken, die alle gezette bezigheden verftoorde
en afbrak, hadden ook grooten invloed op onzen A NK E Ï J Ï ,
die met jeugdig vuur de Gemeenebestgezinde
beginfelen dier dagen omhelsde; terwijl de geheel veranderende ftaat van zaken ook nieuwe uitzigten opende,
nieuwe werkzaamheden fcheen aan te wijzen. Hij befloot dan den loop zijner ftudiën te eindigen. Hij werd
den 8 Junij 1 7 9 5 , op gegevene The/es Juridica
inaugurates, door zijnen leermeester j . p . SCHEIDIUS
xot juris uiriusque Doctor bevorderd, en aanvaardde
ook terftond het bezige leven, reeds den volgenden dag
ingefchreven als Advocaat voor den Hove van Friesland,
en nog in dezelfde maand aangefteld tot Fiscadl bij hei
Gèregt van het Bildt; doch dezen post bekleedde hij
flechts tot October.
Toen namelijk, volgens de nieuw ingevoerde orde van
zaken, Reprefentanten_ van het Volk van Friesland uit
de Grietenijen en Steden gekozen waren, en men dienftig
had gevonden, uit die zoo talrijke Vergadering eene bijzondere blijvende Commisfie van achttien leden te benoemen, aan welke men de behandeling of voorbereiding der
meest gewigtige zaken opdroeg, werd A N D R E JE. , bij
befluit van 8 Sept. 1 7 9 5 , als Secretaris bij dezelve aangefteld. Zoo trad hij de ftaatkundige loopbaan of maalftroom i n , waarvan hij weldra de moeite en onrust
ondervond. Toegedaan aan Gemeenebestgezinde beginfelen, was hij echter tevens doordrongen van eerbied
voor regt en wetten, en te zeer vriend van orde, om
niet de onhandige Dcmocratifche partij tegen te ftaan,
die zich toen vooral in Friesland begon te verheffen.
Hij ijverde dus voor de toenmalige gematigde meerderheid , maar maakte zich daardoor vele vijanden; hetwelk,
na de zegepraal der Demagogen, en de in dit gewest in
Januarij 1796 bewerkte omwenteling, waardoor ook zijn
post verviel, hem aan vele onaangenaamheden blootfteldc.

Hij verliet nu Friesland en begaf zich naar 's Hage,
waar zijne bekende bekwaamheid zijne aanbeveling was.
Hij werd in Augustus dezes jaars 1796" aangefteld tot
Secretaris van het Departement van Finantièn van het
Committé tot de Algemeene Zaken van het Bondgenootfchap te Lande, en verwierf zich, door zijne onvermoeide werkzaamheid en vlugge inzigten, in dien post veel
goedkeuring.
Na de omwenteling, die in 'j Hage den 22 January
1798 voorviel, en bij de verandering,..daardoor-veroorzaakt, werd hij in Februari]' aangefteld tot Eerflen of
Hoofdcommies bij het Agentfchap van Oorlog ; en daar ,
het Committé van Bondgenootfchap toen ontbonden zijnd e , de oude zaken, die tot hetzelve behoorden, aan het
Agentfchap overgingen, werd hij ook daartoe bijzonder
benoemd, als Secretaris van het gecontinueerd Departement van Finantièn van het voormalig Committé;
welke betrekking bleef voortduren tot Maart 1799. —
Bij de onderfcheidene reorganifatiën is hij aanhoudend in
dezelfde werkzaamheden gebleven , onder den titel van
Hoofdcommies of Chef van het Finantieel Departement
bij het Agentfchap , naderhand bij den Raad van Oorlog,
tot October 1 8 0 2 , wanneer hij, op zijn verzoek, honorabel is ontflagen.
Toen middelerwijl in den jare 1793 de tegenomwenteling door den Generaal DA ENDELS den i a Junij was
bewerkt, werd ANDRE/E (naar de taal dier dagen)
gerequireerd, en bij befluit van het Intermediair Uitvoerend Bewind den 16 Junij aangefteld, nevens den Heer
SLOET VAN o L T R u i T E N B U R G , tot Commisfaris
van voornoemd Bewind ter reorganifatie in Friesland',
Groningen en Drenthe. Hij volbragt dien last met de
meeste gematigdheid, en werd deswege gedechargeerd
bij approbatoire rcfulutie van den 15 Augustus daaraanvolgende.
Gedurende zijn zesjarig verblijf in \r Hage onder drokke
bezigheden, waarbij hij zijne wereld- en menfcbenkennis
«rootelijks vermeerderde, en zijn doorzigt in zaken {'reedsuitbreidde, liet hij zich in g«ene aanmerkelijke letter-

kundige betrekkingen i n , maar was een ijverig werkend
lid van een regtsgeieerd genootfchap, bijzonder aan praktifche oefeningen van inftruéren, pleiten, adviferen, vonnisfen enz. gewijd.
Ik ben ook aan 'zijne nagedachtenis hier de vermelding
fchuldig van eene bijzonderheid, die zijner weterïfchappelijke kunde, toen reeds erkend, tot .eere verftrekt. Wanneer in 1797 door het Provinciaal Beftuur van Friesland
de herftelling der Akademie te Franeker befloten w a s ,
werd mij de aangename last opgedragen, om A N D R E «
tot het aannemen van een Profesforaat in de Regten uit
te noodigcn: Men wenschte hem in die betrekking gaarne
hier te hebben. Ik had gelegenheid, om mondeling met
hem te handelen. Zijn antwoord w a s : „ dat niet lang
„ geleden een foortgelijk voorftel, maar voor eenen an„ deren leerftoel, aan hem was gedaan; dat h i j , nu in
„ een' kring van werkzaamheden van geheel anderen
„ aard tot zijn genoegen geplaatst, z o o om die reden,
„ als uit aanmerking van zijne nog jeugdige jaren, na
„ beraad, hetzelve had van de hand gewézen; dat bij
„ bekende, dat een leerftoel in de Regten, en wel aan
„ de Friefche Akademie, voor hem veel aantrekkelijk„ lieids h a d ; maar dat hij echter, op dezelfde gronden
„ als te voren, ook nu niet befluiten k o n , zijnen tegen„ woordigen ftand te verlaten, en dus van het aanbod
„ zich verfchoonde." — N a eene korte poos voegde
hij er b i j : „ Zoo er eenig Profesforaat ware, dat mij
„ misfchien zou kunnen bewegen, zou het in de W i s „ kunde moeten zijn." Ik voer dit laatfte aan, als een
blijk, boe fterk zijne neiging ook tot die foort van
wetenfchap toen w a s , en zoo is die hem altijd bijgebleven ( * ) .
(*) In het laatfle jaar zijns levens verhaalde hij mij, dat
hij weder, gelijk meermalen, last had van flapeloosheid in
den voornacht, doch zich in dien anders vervelenden toeftand
nu niet, zoo als voorheen , met lezen bezig hield, maar daartoe Algebraïfche voordellen verkoos, welke hij zich denkende
oploste, tot dat de flaap hem beving. Welk eene voorftellingskracht en werkzaamheid van geest!

De verandering van den- regeringsvorm, die, ten ge
volge der in October 1801 aangenomene nieuwe Staatsre
geling , werd ingevoerd, gaf A N D R E * eindelijk, in
1 8 0 2 , aan zijn geboortegewest weder, waaraan hij ook
verder geheel zijn verdienftelijk leven gewijd heeft. Fries
land werd toen in veertien Drostambten verdeeld, en A N D R E * tot Drost van het elfde aangefteld, bevattende
Ferwcrderadcel, het Bildt en Menaldumadeel. Hij aan
vaardde dien post den 1 November, en verkoos Dronry[>
tot zijne woonplaats.
Hier begaf hij zich , in October des volgenden jaars
1803, in eene allergelukkigste echtverbindtenis met c A T H A R I N A E L I S A B E T H H U B E R , eene vrouw van
het edelst karakter. Ruim achttien jaren (*) heeft hij in
haar de getrouwe gezellin en de vreugde zijns levens mo
gen bezitten, wier verhevene deugden den tegenfpoed
konden lenigen, den voorfpoed verhoogen ,die hem door
zalige huifelijke genoegens , voor welke zijn hart zoo ge
heel vatbaar was , den last zijner drukke werkzaamheden
verligtte en. verzoette.
In 1806 werd er in de Drostambten eene verandering
gemaakt, waardocr, het getal nu op zestien gebragt zijn
de, A N D R E * federt 24 February Drost bleef van het
( * ) Mevrouw A N D R E S overleed te Leeuwarden, den 28
Febr. 1 8 2 s , in den ouderdom van bijna 43 j a r e n , in het
kraambed
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Moeder in het graf v o l g d e , den 8 Febr. 1828, en z o o haren
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toen genaamde tweede, dijlrict, dat alleen uit Ferwerderadeel en het Bildt beflond. Nadat LODEWIJK. NA
POLEON. Koning van Holland was geworden, werd ,
in 1 8 0 7 , de ittel van Drost in dien van Baljuw veran
derd. Onder dezen dan bleef A N D R E * van den 8 Oc
tober af dezelfde waardigheid in hetzelfde diftrict bekleeden. — Met voldoening voor zichzelven, en onder het
genot van de achting der ingezetenen, beijverde hij zich
der waarneming van deze gewigtige posten tot in den jare
1811. Alleenlijk had hij het ongenoegen, dat, fchoon
federt 1806 reeds Menaldumadeel tot een ander diftrict
was gebragt, hij zich nog in 1809 genoodzaakt vond,
zijn zoo aangenaam nabij Dronrijp gelegen buitengoed
Schatfenburg te verlaten, en zich ter woon te begeven
naar het dorp 'Ferwerd.
D a n , aleer zijnen verderen levensloop te befchouwen,
is het hier de plaats, om gewag te maken van iets, dat
een bijzonder bewijs oplevert, niet alleen van de vlugge
vatbaarheid en doordringendheid van zijnen geest, maar
ook van den grooten invloed, welken toevallige omftandigheden op hem hadden, om dezelve op te wekken en
te wijzigen. Drost geworden, wisfelde hij het woelige
Haagfche leven met de ftille rust van het land. De plig
ten van zijn ambt gaven hem aanleiding, om vaak de
fchoone ftreken van zijnen kreits te doorkruifen; veld en
akkers bekoorden zijn oog, en zijn nimmer rustende geest
zocht en vond tegen de verveling van het eenzelvig rijden
weldra, eene onderhoudende bezigheid in de bezigtiging
van een en ander meest treffend gewas: Zoo werd de lust
geboren, en ook fpoedig het befluit genomen, om de
kennis der gewasfen als uitfpanning te beoefenen. Hij voor
zag zich van de beste nieuwe werken daartoe, en zijn
fchrander vernuft maakte zich binnen kort de beginfelen
der Kruidkunde eigen. Maar hij was de man niet, om
alleen uit boeken te leeren; hij moest zelf zien, de na
tuur vragen en raadplegen. ,Nu ontleedde hij en onder
zocht eene menigte van planten, en verzamelde allengskens , met groote naauwkcurigheid, een voortreffelijk Her-

barium (*) vooral van Friefche planten, dat met den
tijd tot eene aanzienlijke grootte is uitgedijd. Later voegde hij er ook eigene kweeking van planten bij. Doch,
gelijk hij de gefchiedenis eener wetenfchap altijd gaarne
kende, en de onbillijkheid veroordeelde, o m , doorliet
ware of fchijnbaar nieuwe alleen ingenomen , de vindingen en kundigheden van vroegere groote mannen te verachten of te miskennen, las hij ook, ter vergelijking,alwat dc Ouden, alwat de beroemdfte Kruidkundigen van
de 16de en 17de eeuw gefchreven hebben.
Zoo werd dan A N D R E * zelf een geleerd en doorbedreven kenner der Kruidkunde , en behield voor dezelve
al zijn leven eene bijzondere zucht. Doch, befchouwelijke kennis zonder nuttige toepasfing niet hoog waarderende, zag hij ook ligtelijk de betrekking dezer wetenfchap
met den Landbouw door, en maakte ook denzelven tot
een ernftig voorwerp zijner nafporing.
Met zijne dus verkregene kundigheden heeft hij ftceds
getracht door mededeeling alle mogelijk nut te doen, en
hij vond, zoo wèl verdiend, hiertoe ook bijzonder gunftige gelegenheid. Hij werd benoemd tot Medelid van
eene Departementale Commisfie tot examinatie en uit brenging van een gemotiveerd Advies over het Ontwerp van
een Code rural, vclgens befluit van 19 Maart 1 8 1 1 , en
vervolgens, den 28 Maart, tot Lid van de Commisfie
van Landbouw in Friesland.
Na de inlijving dezer Landen in het Franfche Rijk onderging de toeftand van A N D R E * eene geheele verandering', en wel door de organifatie van de nieuwe Regterlijke Magt in het begin des jaars 1 8 1 1 , wanneer hem
den 1 Maart de post van Regter van Inftructie bij de
Regtbank van eerften aanleg te Leeuwarden werd opgedragen. Zoo werd nu ook Leeuwarden de plaats zijner
(*) Dit Herbarium i s , zoo als ik verneem , door de fami.
lie beftemd tot een gefchenk voor 's Rijks Athepjenm te Franeker. Het zal alzoo een blijvend gedenkteeken zijn, en gelegenheid geven, om de kundigheden des verzamelaars in bijzonderheden te doen kennen.

inwoning , en is die gebleven. Zijne algemeene regtskiulde en ondervinding, zijne juiste bedrevenheid in de Fran
fche taal, zijne kennis van de zeden, denkwijze cn ge
woonten der Franfchen, waartoe hij in 's Hage vooral
te over gelegenheid had gevonden en gebruikt, gepaard
met zijn vlug doorzigt, maakten hem regt gefchikt tot
zulk eenen post, bij de invoering der Franfche Wetge
ving en Regtspleging, en men herdenkt nog erkentelijk
de 'goede dienden , welke hij daaromtrent destijds en later
heeft gedaan. • Niet langer echter dan een jaar bleef hij in den evengemelden post. Na reeds van i Januarij 1812 tegelijk
als Provifioneel Griffier te hebben gefungeerd, nam hij
den 1 April van denzelven zijn ontflag, en aanvaardde
dadelijk den p o s t , welken hij vervolgens levenslang be
kleed heeft, dien van Griffier bij de Regtbank van eer
ften aanleg. Bij de toenmalige toedragt van zaken ftelde
hij er eenig belang i n , ook 'Fraducteur Juré voor het
Arrondisfement te zijn, en werd daartoe den 25 April
beëedigd. Naauwelijks eene maand later (27 -Mei) nam
hij ook bp zich de werkzaamheden van Proviftonelen Grif
fier bij de Regtbank van Koophandel, doch werd den
17 Junij des volgenden jaars 18x3 vervangen door eenen
vasten Griffier.
Na de gezegende Omwenteling van November 1 8 1 3 ,
waarin A N D R E ^ E , als een waar vriend van Vaderland
en Vrijheid, ijverig deel nam , werden hoe langer hoe
meer- zijne hulp en raad in zaken van allerlei aard ver
langd, en hij tot verfcheidene posten en Commisfiën
uitgenoodigd en verkozen. Van Mei 1814 tot Junij 1 8 1 5
was hij Kapitein van den Landftorm , dat natuurlijk wei
nig in zijnen fmaak viel. Aangenamer was hem in 1816
de aanftelling tot Medecurator over de Latijnfche Scho
len, welker belangen hem zeer ter harte gingen; zoo
ook de benoeming tot Honorair Lid van de Maatfehap
pij van Weldadigheid,
in Maart 1 8 1 8 , en kort daarop
tot Lid der Subcommisfte. Genoegzaam ten zelfden tijde
werd hij Corresponderend Lid van de Nederlandfche

Huishoudelijke Maatfchappij, en drie jaren later Prefident van het Departement dier Maatfchappij te Leeuwarden. In dit laatstgemelde jaar 1821 werd hij ook tot
Lid van den Raad der Stad gekozen, en in het volgende aanvaardde hij, den 15 M e i , mede de uitgebreide
werkzaamheden van Secretaris der Cotitmisfte van Landbouw , die hij Vervolgens tot zijnen dood toe met bijzonderen ijver heeft verrigt.
Ondertusfchen vond hij zich meermalen tot eenige tijdelijke Commisfie geroepen. Zoo was hij in 1816 Lid
Van de Commisfie wegens den Gelderfchen Watersnood
en desgelijks in 1820 van die wegens de Overjlrooming iri
Gelderland en Holland. In dit Zelfde jaar was hij ook.
Lid van de Provinciale Commisfie wegens de beoordeeling van Goederen, aangeboden ter verzending naar de
Tcntoonftelling te Gent. In het laatst Van 1825 was hij
aan het hoofd der Hulpcommisfie tot verzameling van
ten Fonds tot önderfteuning der Grieken, wier lot zijn
menschlievend en vrijheidminnend hart diep griefde. Toen
in 1827 de Commisfie, belast met de verzameling van
fiatistieke opgaven in de Provincie Friesland, door den
Heer Gouverneur was ingerteld, werd A N D R E * tot
Prefi dent derzei ve benoemd.
Als vriend van ware verlichting, was hij ook een ijverig voorfrandef van dé Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen , meermalen Lid van her Beftuur in zijn Departement , een vetftandig begunfHger van het verbeterd Schoolonderwijs , en betoonde hij zich gaarne bij allerlei gelegenheden eenen bevorderaar van alle nuttige inrigtingen
en verbeteringen.
Gedurende eene inwoning van zeventien jaren binnen
de ftad, en later ook des zomers op zijn nabijgelegen
Marienbur'g, vond hij alzoo• te Leeuwarden , in zijne
ambtsbetrekkingen, in die , tot welke zijne medeburgers
of anderen hem riepen, cn in dezulke, waartoe zijn eigen ijver hem voerde, in eenen zeer uitgeltrekten kring ,
voor zijne welwillende dienstvaardigheid , zoo vele bezigheden, dat derzelver menigte hem als overfteïpte. Dit
MENGEL W.
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gaf aan. zijne', hem natuurlijk eigene, levendigheid vaak
het voorkomen van zekere ongedurigheid, en den fchijn
van de eene bezigheid na de andere fpoedig af te breken ,
om weder eene nieuwe te beginnen of eene vroegere af
te doen. Ditzelfde maakte hem foms in den omgang zei
ven afgetrokken; en deed hem wel eens onverwacht een
gezelfchap verlaten, om iets, dat hem inviel en van meer
belang fcheen, te gaan volbrengen. Zoo onvermoeid was
altijd zijne werkzaamheid. Maar zeer verre was hij daar
bij van ongezellig te wezen. Integendeel, zelf bijzonder
gastvrij, nam hij ook bij anderen altijd levendig deel in
allerlei gezellige verkeering, en t o n ook dan, door de
rijkheid zijner gefprekken, en de wending, die zijn ver
nuft aan dezelve gaf, het genoegen van grootere en klei
nere zamenkomften niet weinig bevorderen.
Desniettemin woekerde hij, nog fteedS tijd voor zich,
voor zijne letteroefeningen.' A l w a t , in den omvang zij
ner wetenfchappelijke kennis, nieuw werd voorgedragen
of uitgevonden, mogt zijne . oplettendheid en onderzoek
niet ontgaan; hij moest de vorderingen van zijnen tijd
bijhouden. Van grooten dienst was hem hiertoe de zeld
zame vlugheid, met welke hij las. Een boek als door
bladerd hebbende , begreep hij het doel, en had de be
werking overgezien met dien fcherpen blik, dat hij ter
ftond befliste, of het al of niet eenige nadere aandacht
voor hem waardig was. — Schoon met een zeer vast ge
heugen begaafd, was hij echter veelal gewoon, alwat hem
merkwaardigs ontmoette öf voorkwam, kortelijk en als
voor hemzelven alleen, op te teekenen. Zelden was hij
ergens, zonder fchrijfgereedfehap bij zich te dragen.
Gelijk de oude Talen, las hij ook met gemak de mees
te hedendaagfche, kende hare bijzondere eigenheden, en
was in derzelver letterkundige gefchiedenis zeer bedre
ven. Ook de beoefening der Neder duitfche Taal was
bij hem zeer geliefd, en hij een waardig Lid van de
Maatfehappij van Ncderlandfche Letterkunde te Leyden.
De Friefche Landtaal, die hij grondig verftond, beminde
hij en achtte hij zoo hoog, dat hij het ontwerp wensch-

te uit te voeren, o m , door gezet onderwijs in die moe
dertaal , op alle fenolen door, het geheele gewest, de
zelve mede algemeen te doen fpreken, fchrijven en lezen.
Hij was ook in 1827 een der ijverigfte oprigters van
het Provinciaal Friesch Genootfchap ter beoefening der
Friefche Gefchiedenis, Oudheid en Taalkunde, maar
helaas! het eerfte lid, wiens fmartelijk verlies het Ge
nootfchap moest betreuren. Zijn lust tot taalkennis
bewoog hem, nog vóór weinige jaren, zich in het 11ebreeuwsch te oefenen, o m , zoo hij zeide, eenigzins
over het Oude Testament te kunnen oordeelen, gelijk
hij over het Nieuwe deed, met welks bijzonder taaleigen
hij vrij wel bekend was.
Om mede den welgeregelden leeslust van anderen te
bevorderen en te voldoen, getroostte hij zich, bij alle
zijne bezigheden, nog het befturen van Leesgezelfchappen. Voor zichzelven verzamelde hij eene hoogstfehatbare Bibliotheek; zijne alleruitgeftrektfte boekenkennis
ftelde hem in ftaat, zulks met keurigheid te doen. Die
boekerij toch, van grooten omvang, beftaat uit Voor
treffelijke en vooral zeldzame grootere en kleinere werken
in allerlei talen en wetenfehappen; e n , had hij langer
mogen leven, ook die volledigheid, welke nu nog eenig
zins mag gemist worden naar zijn wijdvattend ontwerp,
zou door aanvulling ligtelijk aan dezelve gegeven zijn.
Uit dezen fchat deelde hij ook aan zijne vrienden gaarne
mede, wat zij verlangden; maar het is te beklagen, dat
van de vruchten, die zijne eigene fchranderheid daaruit
heeft getrokken, nimmer iets in het openbaar verfchenen
is. Schoon eene zeer groote menigte van ftükken en
Memoriën enz., bij onderfcheidene gelegenheden, in vroe
ger en later tijd, door hem gefteld zijn, is er uit zijne
pen, behalve een of ander klein ftukje, in de Weegfchaal
of ander mengelfchrift geplaatst, of iets over de Grieken, en dan nog alle nameloos ( * ) , niets, zoo veel ik
(*) In den Letterbode,
1828, No. 1 4 , wordt alleen,als op
den naam van ANDREJE, door de Nederlandfche
Huishoude
lijke Maatfehappij,
als Bijlage, uitgegeven, vermeld en geV 2

300 LEVENSSCHETS VAN D. H. BEUCKER ANDREW
weet, in druk uitgekomen. E n , hoezeer men zich ha*
met hoop gevleid heeft,'fchijnt het, dat hij ook niets,
voor de pers in gereedheid gebragt, heeft achtergelaten.
Ziet daar, hetgene ik mij alleen.ter taak heb durven
nemen, D A N I E L HERMANNUS BEUCKER AND R E * , in .zijn' vfoegften aanleg en opvolgende ontwikkeling van zeldzame bekwaamheden, en in zijn zoo
nuttig als Werkzaam openbaar leven, in eenige trekken
ten minfte, gefchetst! Noch' wijde roem , noch groote
eertitels en onderfcheidingen, die hij ook weinig telde,
zijn hem te beurt gevallen; maar de welverdiende achting zijner tijdgenooten was zijn loon, en die blijve
zijner nagedachtenisfe gewijd!
Ik bed uit met de aanhaling der vereerende woorden,
met welke de Hoog Ed. Geftr. Heer Gouverneur van
Friesland, Baron VAN ZUYLEN VAN NVEVELT,
in deszelfs keurig Verflag, aan Hun'Ed. Grootachtb.
de Heeren Staten dezer Provincie, bij het openen der
Vergadering, den i Junij'1828, het verlies van AND R E i f f l gemeld heeft: „ D e kunften 'en wetenfchap pen
„ hebben alhier, federt k o r t , zeer belangrijke verliezen
„geleden. Was dè dadelijke werkkring van den fleer
„ D. H. BEUCKER A N D R E * niet regtfh'eeks aan
„ de wetenfchappen gewijd, hoeveel kennis, hoeveel
„ geleerdheid in onderfcheidene vakken bezat hij niet!
„ hoe gaarne deelde, hij niet aan anderen de vruchten
„ van zijne, zoo uitgebreide en inderdaad buitengewone,
„ belezenheid mede! en hoe vele.geleerden maakten zich
„ dikwijls deze zoo rijke bron van kennis ten nutte!
„ Zijn te vroege dood is voor de wetenfchappen in het
„ algemeen en voor "deze Provincie in het. bijzonder ccn„ belangrijk verliè$.. De Landbouw, waarjvan hij een
„ ijverig voorftander en kundig beminnaar w a s , mist in
„ hem een werkzaam Lid en Secretaris van de Com„ misfie, die hare belangen vporffaat.''
r

:

roemd, Waarnemingen wegens den invloed van -lier Zeewater
ep het Plantenrijk, bij de slaat/ie geweldige orerfirooming in
Friesland.
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FRAGMENT UIT EENE ONLANGS .GEHOUDENE PREDIKA
TIE OVER MATTH. XXVII: 15—2J.
TT

—— AJ-ier doet ons de gefchiedenis verbaasd (taan, daar
wij thans dat zelfde volk, met de uitzinnigfte woede,
op JEZUS veroordeeling hooren aandringen, dat, vóór
flechts weinige dagen, hem, meteen fchaterend gejuich,
in zegepraal binnen Jeruzalem gebragt bad. Vanwaar
toch deze zoo fpoedige omkeering? Omdat de Heiland
aan 's volks hooggeftemde en ongerijmde verwachtingen
niet voldaan had. Hierom eischte men wel de kruisilraf
niet, maar hiervan bedienden zich zijne aanzienlijke vijan
den , om hunne affchuwelijke oogmerken te bereiken.
Het minbefchaafde en dusverre het grootlte gedeelte eener
natie toch wordt alleen door vooroordeelen, fektengeest,
liartstogteh en zinnelijken invloed gedreven, Zonder terug
op bet verledene , of vooruit op het toekomende te zien,
leeft het flechts voor het tegenwoordige oogenblik. Die
hiermede voordeel wil doen , kan het brengen, waartoe
bij wil. Uit hetgene men van JEZUS gehoord en ge
zien had, befloot men, dat Hij.de lang verwachte wereldbeheerfcher moest zijn. Toen men nu bevond , dat
Hij die noch was, noch wilde wezen, befloot men voor
barig, dat Hij een misleider en Godslasteraar was. Lis
tig 'wisten de priesters al de driften, uit misnoegen en
fpijt over deze teleurgeftelde verwachtingen geboren, op
te winden en den volksgeest tot razernij te voeren. Lis
tig wisten zij zich van het gepaste oogenblik daartoe te
bedienen , waarfchijnlijk door lieden , die in ftaat waren ,
het gif van hunnen haat, als een pestdamp, onder de
menigte te verfpreiden. — Die 'menigte intusfchen, roe
pende : aan het kruis , aan het kruis met hem ! leert
ons de zoogenaamde volksitem kennen, welke men wal
eens, Godslasterlijk, de ftemme Gods genoemd heeft.
Neen, het is doorgaan» de ftem der volksmenners, volksdrijvers en volksopruijers, logenaars en baatzuchtige be
driegers , waardoor men, niet zelden, met de vrijheid
1
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den mond, onregt en geweld pleegt, en , gelijk men p i LATÜS deed, Regenten fchrik poogt aan te jagen en te
dwingen,' om de heilige zaak der waarheid en des regts
prijs te geven. O! hoe weinig is er op het oordeel der
menigte te roemen en te rekenen, op hare gunst te
vertrouwen, op hare toejuiching zich te verheffen! Want
de Joden zijn, ten aanzien van dwaasheid en ligtzinnigheid, van andere volken niet ondericheiden. Leest derzelver vroegere en latere gefchiedenisfen, en gij zult
overal denzelfden geest van volgzucht, onberadenheid en
woestheid wedervinden. Gelukkig dan he*: L a n d , alwaar
de toornen van] het bewind in even vaste en klemmende
als waardige handen zijn! Gelukkig, waar het niet ontbreekt aan Wijzen en Edelen, om die met kracht te onderftèunen! Gelukkig, waar de verlichting niet gevreesd,
maar veeleer, met de zegeningen eener goede opvoeding
en onderwijzing der jeugd, aanhoudend uitgebreid wordt!
Door deze moeten de gevaren, welke de domheid en
foms ook de dweeperij van het gemeen in alle Landen
doen duchten , geftaag verminderen en de volksgeest immer verbeteren; zoodat hij, ten laatfte,niet meer die van
een ligtzinnig en pproerig gepeupel, maar die van eene
befchaafde en veredelde volksklasfe kan worden, welke
aan de Overheid zelve zekeren eerbied inboezemt! — Zegen zij op het hoofd van een ieder, die daartoe het zijne
gaarne bijdraagt, door zijn eigen oordeel fieeds meer te
ontwikkelen, het voor partijdigheid en overhaasting te
behoeden, e n , niet alleen onder de zijnen, maar oolc in
uitgebreider kringen, zoo verre zijn vermogen reikt, waarheid en godsvrucht uit te breiden!
Doch zien wij op de overften des volks, die hier van
hunnen invloed een allerfnoodst en 'verderfelijkst misbruik
maken, dan denken wij aan het oordeel van J E Z U S :
die mij aan u heeft overgegeven, heeft groot ere zonden , en tevens aan zijne krachttaal, elders gebezigd:
het ware\hem heter, dat [een molenfteen aan zijnen hals
gebonden en hij in het diepfte der zee verdronken ware,
enz. enz.
W.

BRIEVEN, OVER DE ZOOGENOEMDE VERDEDIGING VAN PRINS
MAURITS VAN ORANJE VAN MR. C. M. VAN DER KEMP TEGEN
ADR. STOLKER, DOOR DEN LAATSTGEMELDEN.
No. II.
Waarde Vriend!
I k zet mij thans tot het fchrijven van dezen tweeden aan
u , over het ftukje van den Heer VAN DER KEMP tegen mü',
volgens mijne belofte, en treed, zonder omwegen, terftond
ter zaak.
Ik onderftel, dat gij n u , gelijk i k , ons beider gefchrift
naast u legt, en ik noodig u , om zijn prologue eens in te
zien, en, zonder te letten op den fraaijen ftijl en het keurig
gebruik van het woord verdienften op bladz. i , het hokuspocus
op te merken, waarmede hij, op bl. 2 , Remonflranten knaphandig verandert inRemonftrantisme. Ik beweerde, dat MAU
RITS geenszins de vijand der REMONSTRANTEN geweest i s ,
en „ door deze ftelling (zegt hij) kan ik niet anders ver„ ftaan, dan dat MAURITS, omtrent het REMONSTRANTISME ,
„ gants onverfchillig is geweest." Wat zegt gij van zulk
eene uitlegging? Belooft zulk eene valfche voorftelling van
den ftaat des gefchils, terftond in den aanvang, voor het ver
volg niet zeer veel goeds ? — Op bl. 3 betuigt hij, om zijne
lezers voorin te nemen, dat hij alles, met de meeste waar
heidsliefde

en zoo veel mogelijke aflegging van alle

vooroordeel,

onderzocht heeft; doch wij zullen bevinden, dat hem zijn
onderzoek niets gebaat, en hij niet één vooroordeel verzaakt
heeft. — Nu volgt, op dezelfde bladzijde, de opgaaf der
logifcke orde, waarin hij tegen mij fchrijven zal. Hij z a l ,
namelijk, de paarden achter den wagen rpannen, en EERST
de bewijzen nagaan, welke ik voor mijn gevoelen heb aan
gevoerd , en VERVOLGENS mijn gevoelen befchouwen; en daar
mede gaat de (lag aan.
Ik h e b , op bladz. 13 van mijn boekje, beweerd, dat Prins
M A U R I T S , vóór 1 6 1 6 , van geene kerkelijke

partij

was, e n ,

als eerfte bewijs, hiervoor aangevoerd, dat, toen, in het
gemelde jaar, de Staten van Holland zich buiten ftaat be
vonden, om hunne bevelen, tot het weren van fchetiring,
tegen de Contra-Remonstranten
(dat i s , tegen de oproerige

- Remmftrantfche fcheurmakers)
te handhaven, OLDENBARNEVELD den Prins aanzocht, om zich, tegen hen, bij
de Staten te voegen, doch van hem tot antwoord kreeg,
Cntra

dat hij begeerde,
dat men hem buiten dit gefchil zóu laten.
Hij had zich altijd neutraal gehouden.
ÜITENBOGAERT,

aan wiens woorden de Heer VAN DER KEMP zich, om
redenen, verkiest te houden, (ik had BRANDT gevolgd)
zegt: hij begeerde,

in alle manieren,

buiten

dit gefchil,

als

neutraal,
gelaten te worden. —^Zie .nu eens, hoe veel on
waars en fopJtistischs onze man hierover nederfchrijft, op bl. 4
enz. Hij zegt, dat ik juist datgeen verzwijg, waaruit
blijkt,
voor > zich, als lid der Gereformeerde
kerk,
wel degelijk partij
had gekozen,
en het gevoelen der Remon

dat MAURITS,

ftr anten geenszins was toegedaan. — Wie moet hier niet den
ken, dat ik, uit het verhaal van het gebeurde, opzettelijk
en trouweloos, woorden heb teruggehouden, waaruit moest
blijken hetgeen. hij zegt? Maar, waar zijn die woorden?
Heeft de befchuldiger die te berde gebragt? Neen: niet één
eenig. En geen wonder. Zulke woorden beftaan niet. Noch
ÜITENBOGAERT noch BRANDT, van welken het verhaal
ontleend i s , hebben jota of. tittel meer, dan ik van hen
heb • opgegeven. Welk een onverftand', of wélk eene onbe-,
lchaamdheid, heeft dus deze valfche béfchuldiging, tot welker
bewijs niets wordt aangevoerd, ingegeven?
Vervolgens: het zou moeten blijken, dat MAURITS, voor
zich,

partij

had gekozen.

— Zoo dit .al waar was, wat zou

het tegen mij uitdoen? Foor ziek zon dan moeten beteekenen:
in het geheim, "bij zichzehen,
had hij beftist, welke partij
gelijk had. Maar, a!s. ik zeide, hij was van geene partij,
beteekende dit duidelijk, hij had zich OPENLIJK bij geene
partij gevoegd, noch zich voor de eene of andere verklaard. —
Verder: het-zou moeten blijken , dat M A UR IT s (voor de
Contra-Remonftrdhten)
partij gekozen had, als lid der Gere
formeerde kerk. Dit zal moeten zeggen., dat bij die natuuilrjk had moeten kiezen, dewijl hij lid der gezegde kerk was.
Maar, hoe gek en belagchelijk is dit! -—Eene andere Gere,
formeerde kerk, dan d i e , waarvan > alk Remonftranten, zoo
wel als MAURITS, leden waren, beftond thans niet. Had
den dan alle Remonftranten,
omdat zij met MAURITS leden
van die kerk waren, ook partij gekozen voor de ContraRemonftranten ? — Doch dit is eene kleinigheid. Van meer
belang is het volgende: O LDENBARNE VELD (zegt hij)
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verzocht MAURITS zijne macht,
ais Stadhouder,
te willen
kénen ter handhaving der Remonjlranten
en tot
tegenftand
tegen de Contra-Remonjlranten.
Al wederom volflrekte on
waarheid. O L D E N B A R N E V E L D verzocht M A U R I T S niet
tot handhaving der Remonjlranten! Dezen behoefden d i e n i e t ;
zij werden genoegzaam gehandhaafd door de Staten; maar hij
verzocht h e m , zijne magt te l e e n e n , tot handhaving der pu
blieke authoriteit
tegen de weérhoorige Contra - Remonjlranten.
M A U R I T S weigerde, willende (gelijk onze Schrijver voort
gaat) ah neutraal,
zoo als UITEN B O G AE RT zegt,
gelaten
worden. Hij was dus (befluit hij) niet neutraal,
maar wilde
als Stadhouder voor neutraal gehouden worden. — Dit wijkt
al wederom hemelsbreed van- de waarheid af. Herhalen wij
u 1 TE N B OG A E R T'S woorden ! M A U R I T S ( z e g t hij) be
geerde in alle manieren huiten dit gefchil, als neutraal,
gela
ten te worden. Hij had er, namelijk , tot hiertoe geen deel in
g e n o m e n , en wilde er ook alsnog buiten blijven. En welk
gefchil bedoelde hij ? Zekerlijk geen ander, dan d a t , waarin
O L D E N B A R N E V E L D w i l d e , dat hij nu deel zou nemen.
E n welk was dat? W e l , zonneklaar dat tusfchen de ContraRemcnflranten
en de Staten,
of het namelijk "den eerften,
tegen de uitdrukkelijke bevelen der laatften, vrijftond, fcheuring aan te regten; daarvan was hier eeniglijk de r e d e , niet
van de gefchillen tusfchen de Remonjlranten
en Contra- Revtonftranten,
zoo als Mr. VAN DER KEMP het duiden wil.
Slis neutraal heeft ook bij u 1 TE N B o G A ERT kennelijk den
zin van ah zijnde neutraal;
maar de Heer VAN DER KEMP
legt er de beteekenis in van als ware hij neutraal,
en trekt
er dan de fraaije conclude uit: hij was dus niet
neutraal,
maar wilde voor neutraal gehouden worden; veranderende het
gelaten worden van UITENBOGAERT in GEHOUDEN worden.
Z i e , zoo veel geknoei, woordverdraaiing, drogrede en on
waarheid, in flechts twaalf regels opeengeftapeld , had de man
noodig, om mijn eerfte bewijs, zoo het h e e t , te wederleg,
g e n , en M A U R I T S , dien hij heet te verdedigen,
als een
veinsaard ten toon te ftellen, gelijk i k , op het (lot van mijn
ftukje, gezegd h e b , dat allen doen m o e t e n , die hein voor
vijand en vervolger'der
Remonjlranten
houden. Hij bekladt
hierover nu nog wel derdehalve bladzijde, draaft altijd op
denzelfden voet door, en vlecht er nog vele ongerijmdheid
tusfchen; doch ik heb daar geene weerlegging voor over.
Alleen wil ik u verzoeken op te merken, hoe hem nu , op

bl. 6, zijn verwijt aan.mij, van "eene petitie
principiibegaan
te hebben, voor het hoofd fpringt, daar al zijn.gefchrijf tot
hiertoe louter op dit gebrek, van. redekaveling berust. Maar
het is 's mans geliefkoosd woord, dat wij nog meer zullen
ontmoeten, en waarmede hij ook tegen de Hoogleeraren s i EG EN BE ER en TIJDEMAN *gefchermd heeft. Hij i s , name
lijk, een geftreng Logicus, en dat moeten wij weten. Maar
wie kon twijfelen, of hij het hoofdftuk, de Sophismatibus,
con amore beftudeerd had ?
Slaan wij nu ons oog op bl. 7. — Ik had, op bl. 1 4 , ten
bewijze, dat MAURITS 'de_ gefchillen tusfchen de Remonjlran
ten en Contra-Remonjlranten

niet kende,

verhaald, dat, als

eenige'afgevaardigden van Zeeland, inede in IÖIO", hem over
die gefchillen kwamen onderhouden, hij geantwoord had: lk
ben een krijgsman.
Dtt zijn zaken van Theologie, die ik niet
verjla,
en daarover ik mij niet bemoeije. Hier maakt onze

Schrijver eene zeer vernuftige

onderjlelling.

den zullen'den Vorst hebben aangemaand,

De afgevaardig
om zelf die theolo-

gifche gefchillen te befiisfen. De- Gefchiedenis rept hier wel
niet van; maar de onderfteih'ng is toch zeer natuurlijk!
De
Heeren moesten immers van' zelf begrijpen, dat MAURITS
tot zulke beflisfing allezins bevoegd was, en dat, als hij flechts
fprak, het met alle gefchil gedaan moest zijn! MAURITS,
echter, had geen zin, om er de proef van te nemen, en
zeide, om er zich af te maken : Ik verjla mij die zaken niet:
ik ben een krijgsman.
Maar dit zeide h i j , volgens onzen
man,

van,

zoo als men dagelijks van iets zegt,

ik weet er niet

wanneer men te kennen wil geven, dat men zich flechts

zoo houdt; e n , ik verjla geene theologifche zaken,
wilde zeg
gen, ik houde mij, alsof ik ze niet verjla!
Nu was het

immers klaar voor de Heeren, dat hij goede reden had, om
ze niet te beflisfen, dewijl hij zich hield, alsof hij er geene
kennis van had! o , Hoe uitftekend handhaaft hier onze ver
dediger van MAURITS weder 's Vorften opregtheid, en hoe
regtmafig keurt hij mijn, bewijs van 's Vorften onkunde hier
zeer zwak, dewijl hij het, door zijn o'nnoozel onderftellingje,
zoo gemakkelijk doet in duigen fpatten!
Ik had, op mijne bladz. 1 5 , het zeggen van MAURITS
tegen den Heer DE LANGE, dien onze belezene Historicus
blijkt niet te kennen, aangevoerd: Ik weet van geene praedestinatie,

of ze graauw

of blaauw

van mij, dat ik dit eerfte letterlijk

is.

N u , het was dom

had opgevat; want de

praedestinatie kon immers niet graam of blaauw zijn I Ik
moest ook een onderftellingje gemaakt hebben, zoo als onze
vriend hier weder doet. MOGELIJK heeft de Burgemeester
DE LANGE het dus of zoo willen doen voorkomen, enz. —
Zie, zulke wederleggingen fnijdett hout!
Ik had, op gemelde bladzijde , ook bijgebragt, dat MAU
RITS tot de Wethouderfchap van Delft had gezegd, dat er
veel dispuut viel over de religie; dat hij niet wist, wat van
de zaak w a s ; dat daarover eene Synodale verklaring moest
gefchieden, opdat hij eenmaal mogt weten, hoe hij zich ge
dragen moest. Zekei moest het den Heere VAN DER KEMP
wat moeijelijk vallen, hier een' wasfen neus aan te zetten.
Een onderftellingje fchijnt hij hier niet te hebben kunnen vin
den. Maar, waar weet een Advocaat van kwade zaken geen
raad voor? Vooreerst bedient hij zich hiertoe van een ver
lieten oud loopje, om hardst triumf te roepen,als men diepst
het onderfpit delft, en wat men minst kans ziet te weerleg
gen, alsof het niets om het lijf heeft, te doen voorkomen.
Zoo verblindt men vast een aantal onnoozele lezers. Hij
zegt, te dien einde dat ik meen, hoe langer hoe fterker in
mijne bewijzen te worden; (hoe heeft de fnuggere man zoo
juist kunnen raden?) maar hem dunkt, dat ik hoe langer hoe
zwakker worde. NU, des te gemakkelijker kan hij mij dan
wederleggen. Dit doet hij dan ook zeer knaphandig, nu door
een eenvoudig omfchrijvingje van hetgeen MAURITS in vier
regels gezegd had in maar tweeëntwintig regels, waarin hij
alles aan den Vorst opdicht, wat hij noodig heeft, om hem
te laten zeggen, wat hij goedvindt, en er dan uit te halen,
wat hij, in zijn valsch pleidooi, tot de conclufie, welke hij
nemen w i l , behoeft. Mij is dit geheele pleidooi geen woord
tot antwoord waardig, dewijl het dat voor lezers met neuzen
niet noodig heeft. Alleen merk ik nog aan, dat de Heer
VAN DER KEMP hier vergeten heeft te herinneren, dat, als
MAURITS zeide, niet te weten, wat van de disputen was,
hij eigenlijk flechts zeggen wilde, dat hij zich zoo maar hield:
want dan zou het immers we'l eens zoo mooi geklonken
hebben, dat hij het verlangde te weten, om er zich naar te
gedragen! Men moest zijn Ed. hierop opmerkzaam maken,
1
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opdat hij, bij eene waarfchijnlijke tweede uitgave van zijn
ftukje , dit invulde!
Wij komen n u , op zijne bladz. 12 env., tot het gefprek
tusfehen MAURITS, Graaf WILLEM LODEWIJK en AL-

BER-Tu s H UTTENUS, en tot de beoordeeling van het gezag
en de geloofwaardigheid der aanteekening, waaruit dit getrókken is. En hier ftaan wij gereedelijk toe dat, zoo dit
het eenig berigt behelsde van MAURITS onkunde, daaromtrent bedenking zou kunnen rijzen; maar wij hoorden deswe-'
ge reeds anderen. Het is ook waar, dat de perfonen , door
welken dit berigt is medegedeeld, niet met name genoemd
worden; maar zij worden tóch zoo nadrukkelijk als geloofwaardig befchreven, dat hun getuigenis niet maar zoo voetitoots, als een leugenverdichtfel, kan verworpen worden.
Naar mate het meer met vroegere getuigenisferi inftemt, is
het te waarfchijnlijker. Het eene onderfteant het andere. Qndertusfchen dé Heer DA COST A heeft het voor een' vitgeftrooiden laster verklaard., en de Heer VAN DER KEMP zegt
>

mede, aan

dat

praatje

geen het

minfte geloof te

hechten.

D2 een heeft zoo min genoegzamen grond voor zijne verklaring, als de ander. Zoo zij het in het midden "'wilden gelaten , en er geen. zeker befluit uit getrokken wilden hebben,
kon men hun toegeven; maar meer niet. Maar heeft de Heer
DA COSTA dan niet bewezen, gelijk de Heer VAN DER
KEMP wil, dat de anecdote belagchelijk is, en zichzelve be*
fchaamt? Ik'antwoord neen, hoevele bladzijden hij ookfpilt,
om het, op zijne manier, te bewijzen. Hij vraagt, of ik de
bewijsgronden van den eerften heb uit den weg geruimd, en
beweert neen. Ik zeg ja. Hoewel zonder melding van mijnen naam, heb ik die kostelijke bewijsgronden met weinige
woorden (dewijl zij niet meer waardig waren) wederlegd in
de RecenGe van DA COST A'S Inlichtingen omtrent het Karakter van Prins MAURITS, in de Letteroefeningen van 1825.
St. I. bl. 59. Indien h i j , die zich zoo breed met dit gefchil
wilde inlaten, behoorlijk beilagen ten ijs was gekomen, zou
hij dit weten. Of heeft hij het, naar loffelijke gewoonte der
Schrijvers van zijne klique,BILDERDIJK, DA COSTA enz.,
die nooit laten blijken, dat men hen weerlegd heeft, maar
fteeds (zoo als VOLT AIRE plagt te doen) onbefchaamd herhalen , wat zij ééns onwaars gefehreven hebben, opzettelijk
verzwegen? Dan moge het van zijne goede trouw getuigen.
Ik zeg er nu., ook kortelijk, alleen het volgende van. Geen
van DA COST A'S 'drie bewijzen heeft iets om het lijf. Hec
eerfte is ontleend van MAURITS kerkgang bij ÜITENBOGAERT. Antwoord: ÜITENBOGAERT behandelde geene
gefchïllen op den predikftoel; derhalve kon MAURITS ze

uit zijne predikatiën niet leeren kennen.

Het tweede dringt

het getuigenis van G R O T I U S aan, dat M A U R I T S een uitmuntend verftand en oordeel had. Antwoord : dat ftem ik toe.

Maar ik ben gewoon wat naauwkeuriger te onderfcheiden,
dan de DA c o s T A A s en VAN DER K E M P E N C. /., en ver t

ftand en oordeel verfchillen bij mij van kennis.

De fchrander-

fte en fcherpzinnjgite kan van het een en ander diep onkundig zijn. Wat het derde manke bewijs aangaat, dat MAUR I T S het punt der Foorjchikk'ng BETER VERSTOND, dan U I -

T È N B O G A E R T ; dit noem ik, op mijne beurt,

belachelijk.

M A u R i T s VERSCHILDE van U I T È N B O G A E R T in het begrip
van Cods Voorzienigheid omtrent het kwade, (welke DA COS-

T A hier wederom verwart met Voorfchikking)

en het begrip

van M A U R I T S is ook het begrip van DA CO STA. Ergo
(concludeert deze) was MAURITS begrip BETER, dan dat

van U I T È N B O G A E R T . Dit is zekerlijk eene zeer beflisfende en zeer zedige uitlpraak: want (wie durft het ontkennen?) het begrip van den hoogstkundigen en onfeilbaren DA
CO STA is de jlandaard der waarheid! — Ik pasfeer nu vender alles, wat onze man, in zijne onkunde of verloochening van het boven gefchrevene, nog in de lucht fchermt tot
op bl. 26; alleen wil ik niet voorbijgaan , wat hij, op bl.
18 en 1 9 , declameert over de domheid,
welke ik, volgens
hem, aan M A U R I T S zou hebben te last gelegd, en welke
al weder een bewijs is zijner onbekwaamheid, om behoorlijk
te onderfcheiden, en tevens een bewijs van eigene domheid,
op nieuw te bewonderen in den man, die, als taalgeleerde,
opgetreden is, om aan de eerften in dit vak onder ons lesfen
te geven, en zelfs de beteekenis van het woord dom niet
kent. Dom is hij, die iets, hetgeen, door het gemeen menfchenverftand, niet moeijelijfe te bevatten is , niet kan begrijpen. Dit is aan MAURITS nooit toegefchreven. Maar (gelijk reeds gezegd is) men kan zeer verre van dom, en integendeel van een zeer vlug begrip,

en echter van het een of

ander doodonkundig zijn. — Schame zich dus de bei'ciiuldiger!
Op bl. 26 env, tracht hij mij te wederleggen, daar ik beweerd h e b , dat M A U R I T S , in den beginne, Alleen ijverde,
om aan de Contra-Remonjlranten,
die zich van te Remonjlranten affcheurden, kerken te bezorgen, maar geenszins voor

hunne leer in de bres trad.
liet eerfte ftaat hij mij echter
toe; maar van het laatfte wil hij het tegendeel bewijzen, en

doorfpekt hetgeen hij daarover fchrijft alweder met onwaar
heden. Bij voorbeeld: hij zegt ,^ dat den Contra-Remonftran
ten, zoo veel mogelijk. Overal, door BARNEVELD'S invloed,
de kerken ontnomen, of liever, (want hij fcheen hier te gévoelen, dat hij dit niet kon waarmaken) dat zij, voor hunne
gevoelens ijverende, van de predikdienst ontzet werden, en de
Remonftrahten alzoo alléén meester bleven. Hij fchrijfc hier
flechts T R I C L A N D c. f., die honderd malen gelogenftraft
zijn,' n a , en heeft of niets, dan hem en conjorten, gelezen,
of weet, dat niemand van den predikdienst ontzet is buiten
zoodanigen, die, door hun oproerig prediken tegen de uit
drukkelijke bevelen der Overheid, door hun hatelijk fchelden
en lasteren der Remonfiranten van de predikftoelen, en door
hun aanregten van fcheuringen, de gemeenten beroerden, en
burgerhaat en tweedragt ftookten. Niemand,die zich binnen
de palen van gematigdheid hield, werd om zijne leer gemoeid.
En, voor het overige , de Contra - Remonftrantfche Leeraars
bleven altijd verre de grootfte menigte uitmaken, e n , wie
geene volftrekt onbefchaamde kaken heeft, zou blozen over
het fchrijven, dat de Remonftranten alleen meesters varen , of
bleven.

De Schrijver werpt! vervolgens de vraag op , waarom MAU
RITS, zoo hij voor zichzelven niet Contra - Remonftrantschgezind geweest was , voor hunne belangen zou geijverd
hebben? Alsof hij nooit gehoord had, dat liet MAURITS
niet zoo zeer om den Godsdienst, als om zijn politiek belang
te doen was.
Nu meer bijzonder tegen mijne bewijzen, dat MAURITS
zich niet voor de leer in de bres ftelde, te veld trekkende,
haalt hij nog eens zijn gefprek met ÜITENBOGAERT,over
Gods Voorzienigheid omtrent het kwade, o p , en fchrijft daar
over niet minder dan veertien bladzijden, van 28 tot 43. Alwat hij daarover ondertusfchen ten principale zegt, bepaalt
zich tot het volgend kostelijk argument: MAURITS verfchilde in dit bijzonder gevoelen van ÜITENBOGAERT: ÜI
TENBOGAERT was Remonftrantsch; ergo bleek, dat M A UR 1 T s wel degelijk de geheele Remonftrantfche leer voor valsch
hield. Z'e, dat heet dingtaal van een' Logicus! Op dit
fraaije argument praat hij vervolgens voort, en is mij geene
wederfpraak waardig. Verder haalt hij nog zeer veel om,
dat ter wereld niets uitdoet tegen het door mij beweerde ,
dat MAURITS voor de leer geene partij trok: want- wat raakt

daaraan, of U I T E N B O G A E R T ' S aanbieding, om zijn ontflag, als Leeraar, te nemen, met verklaring, dat hij evenwel
geen aanhang zou maken, en bij de Contra - Remonjlranten
ter predikatie zou komen, om goed exempel te geven, al
dan niet een" wasfen neus had, dien men hem echter niet aan
kan pasfen, als men zelf geen neus heeft, die gaarne flank
riekt, waar niets ftinkends, ten Ware in den neus zelv', te
vinden is? De eerlijke en vredelievende U I T È N B O G A E R T
deed gewis zijn aanbod in alle opregtheid, en het is even
kwaadaardig, als laag, hem deswege verdacht te maken, —
Wat betreft, dat ik bij de woorden ter predikatie komen, gevoegd heb bij de Contra • Remonjlranten; dit wil de bediller
flechts als onderftelling aannemen. Maar laat hij ons eens
aanwijzen, waar UITÈNBOGAERT elders ter predikatie kon
gaan, om aan de Contra-Remonjlranten
een goed exempel van
gematigdheid te geven ? — Of voeg ik hier dit laatfte, aan
de Contra - Remonjlranten,
ook verkeerd in? Neen. Hij ging
mij daarin reeds voor, op bl. 36. — Welke voorts de gezindheid der Haagfche Leeraars met betrekking tot de betwiste
gevoelens was, raakt al wederom ons gefchil over MA URITS
niet; en wat aangaat, dat, in het oog der Remonflranten,
geen braver, verftandiger en der godsdienflige gefchillen kundiger man, dan deze Vorst, zou geweest zijn, zoo hi] hunne
partij getrokken had, hier geeft hij ons juist de reden o p ,
waarom de Prins zoodanig geacht wordt bij hemzelv' en de
zijnen, en hij beoordeelt de harten en verftanden der Remonjlranten naar zijne eigene en die zijner medeftanders. Maar
de Remonflranten verlangden nooit iets ftelligs van MAUR I T S , dan hetgeen alle vreedzamen in den lande verlangden,
dat hij zich, voor zoo veel den voorftand van kerkelijke verdraagzaamheid betrof, bij hen en 's lands Staten zou voegen;
en zij waren nooit zoo verkeerd of verblind, dat z i j , offehoon hij dat gedaan had , verder eenig kwaad in hem goed
geheeten, of hem kundigheden, welke hij niet b e z 2 t , toegefchreven zouden hebben, zoo als Mr. VAN DER KEMP, DA
c o s T A enz. daarin ijveren. — Of wijders M A U R I T S , bij
zijn antwoord aan U I T È N B O G A E R T , op bl. 3 7 , zichzelven
al dan niet kennelijk tegenfprak , dit durft onze man zelf niet
loochenen; maar hij heeft al wederom een hulpmiddel, om
het gevolg, dat men daaruittrekt, af te weren. En welk?
Och! dat men flechts weer een onnoozel onderflellingjemake,
dat 'Jiet antwoord van MAURITS EENIGZINS ANDERS moet ge-

weest zijn, dan de Gefchiedenis hem in den mond lege.
Bij hetgeen hijL nu voortgaat te fchrijven, over hetgeen M A ÜRITS door Accommodatie verftond, wil ik geeft Woord ver
liezen , dewijl het al wederom tot ons eigenlijk verfchil niets*
doet. Maar wij komen nu, op bl. 41 , tot het gefchil, of
ik aan fommige Contra - Remonftrantfche geestelijken, te régc
•dan onregt, SCHEURZIEKTE heb te last gelegd. D e Schrijver
ontkent dit natuurlijk, en beweert, dat, als mén flechts
•onderftett,

dat de Contra • Remonftr-anten zioh innerlijk

over

tuigd hielden, dat zij in hunne godsdienstige gevoelens gelijk
hadden, hun ijver den naam van fcheurziekte niet verdient,
en z i j , wegens denzelven, eer te prijzen,
dan te laken wa
ren , even als Apostel P AU LUS achting verdiende,:toen hij
de

gemeente

Gods vervolgde,

meenende Gode daardoor

eenen

dienst te doen. Volgens dit keurig raifonnement is het dus
genoeg, dat men zich flechts innerlijk overtuigd houdt, dat
men gelijk heeft, o m , wegens allen ijver voor zijne gevoe
lens , al is die ook nog zoo oproerig, en al ftrekt zich die
ook tot evenveel welke buitenfporigheid uit, niet alleen niet
gelaakt te worden, maar zelfs lof te verdienen. Zelfs da
Amfterdamfche

naakt kopers

en de Munfterfche

wederdoopers

r

voor zoo ver zij zich flechts van de waarheid hunner gevoe-*
lens innerlijk overtuigd hielden, mogten de affchuwelijkfte
tooneelen aanregten-: zij bleven achtingwaardig,
en zij zifit
•dus re > onregt

vervolgd

en geftraft!

En Apostel

PAULUS!

Wie durft twijfelen, of hij niet uit innige overtuiging

voor

het Jodendom ijverde, toen hij dreiging en moord blies tegen
4e Discipelen des Heeren?
Het is Waar, hij was door Jood-

fche

vooroordeelen

verblind, en DE HEER fruitte hem in zijne

woede-door de vraag: S A U L ! SAUL! wat vervolgt gij mij F

maar hij handelde toch lofwaardig,
eft hij was biiiten twijfel
daarna door Christelijke vooroordeelen verblind, toen hiyzickzeiven,
wegens zijnen voormaligen ijver, veroordeelde, en
zich, om denzelven, niet alleen den minften der Apostelen ,
maar zelfs den naam van Apostel onwaardig verklaarde! —•»
Is een Schrijver, die zulk eene ftelling durft drijven, breede
wederlegging waardig? Beleedigt men een verlicht publiek niet,
wanneer men zich met zijne wederlegging inlaat ? Moet
men hem niet veeleer aan deszelfs verfoeijing overgeven? —
Zie intusfehen eens, waar het met zijne ftelling heengaat'1
Hij is zeker innig overtuigd,

dat B I L D E R D I J K , DA C O S T A ,

VIJGEBOOM, zijn geliefde MOLENAAR, en alle hunne aan-

©VER DE VERDEDIGING VAN PRINS MAURITS»

JIJ

hangers, met hem de eenige ware zaligmakende leer voorftaan.
Voor deze leer mag, ja moet men ijveren.
E n , of de ijver

wat verre mogt gaan, de ijveraars moeten weten, dat zij
altijd achtingwaardig,
en om hunnen ijver te prijzen,
niet
te laken zijn. En dit moet men op»nlijk verkondigen: want
de tijd zou kunnen komen, dat men wierd opgeroepen, om,
met nog wat warmer en dadiger ij ven, voor de leer in de
bres te treden, dan thans; en dan moet niemand achterblij
v e n , verftaat gij?
Na de fcheurziekte
in het gemeen zoo treffelijk verdedigd
te hebben, als wij hoorden, treedt de Heer VAN DER KEMP,
op bl. 43 env., o p , als Advocaat der Rotterdamfche
fcheurmakers in het bijzonder. Natuurlijk pleit hij voorjien op
de vorige gronden, die geene nieuwe tegenfpraak behoeven
of verdienen. Ik flap dan over dat pleidooi heen. Maar ik
verwijl bij hetgeen hij fchrijft op^ bl. 46. Ik had, op mijne
bl. 1 9 , gezegd, dat het Hof van Holland aan de RotterdamJche fche'urmakers voorbarigtijk
(om niets harder te zeggen)
provifie tegen de Regering verleende,
bij mandamente.
Hier
over leest hij mij duchtig de les. IVat beteekenen (vraagt
hij) die woorden, voorbarlglijk,
om niets harder te zeggen,
anders, dan zonder genoegzaam en behoorlijk onderzoek,
ja
TER KWADER TROUW? Ik antwoord, dat, wie mij, in de
gemelde woorden, het Hof van kwade trouw doet befchuldi-

gen, en daarop, twee bladzijden lang, doordraaft, zelf ter
kwader trouw te werk gaat. Vraagt hij, wat ik dan verftond,
door iets harder ? Ik antwoord: partijdiglijk en ftrijdig met
hetgeen aan het Hof vrij ftond. En vraagt hij weder, hoe ik
dan deze befchuldiging zal goedmaken? zoo zal hij hooren,
dat hij, met onbefchaamde aanhaling van KLUIT'S Hist, der
Holl. Staatsreg. lilde D>. bl. 48 enz., eene volftrekte onwaar
heid gefchreven heeft, toen hij ons wilde wijsmaken, dat het
Hof recht had, om, op klagt van ingezetenen, tusfchen den
Magistraat
en den burger uitfpraak te doen; want dezelfde,
door hem aangehaalde , K L U I T bewijst, in hetzelfde berigt,
waarnaar hij ons verwijst, juist het tegendeel van hetgeen
hij ons verzekert, roet de eigene woorden van het befluit
der Hollandfche Staten van 1 0 September 1591 , (te vinden
in het Groot Plakkaatboek,
D. I. bl. 1062) hetwelk dus luidt:
dat bij den Hoogen^en Provincialen Rade tegen de fteden grene
provifie zal worden verleend,
zonder alvorens de Remedie van
partijen
aan de fteden gezonden te hebben. Dat nu het Hof'»
MENCELW. I 8 2 9 . NO. 7.
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dit laatfte niet gedaan had, is zonneklaar: want, was dit gefchied, en had de ftad daarop berigt aan her Hof gezonden,
en het Hof daarop de provifie verleend, dan ware er een
gewijsde in forma 'geweest, welks intrekking MAURITS nooit
geè'ischt, noch het Hof ingewilligd zou hebben, of, zoo het
dat gedaan had , zou het zich, ftrijdig met zijnen pligt, aan
zeer groote lafheid hebben fchuldig gemaakt; en wat zou er

dan van den roem, dien bij te regt zegt, dat hetfieeds,wegens ongekreukte regtvaardigheid en waarheidszin, gehad h

geworden zijn? Dien doorgaanden roem, iritusfchen, zij het
verre van mij, over het geheel, eenigzins te willen betwisten;
maar ik durf echter (hetgeen de Schrijver, op bl. 4 7 , vertrouwde, dat ik niét zou,durven, en hetgeen hij zegt, dat
te ongerijmd zou wezen) beweren , dat het Hof, in het geval , waarover wij handelen, verkeerd hééft recht gefpnoken,

en dat het hier, gelijk meermalen in de dagen van partijfchap, getoond heeft, voor meafchelijke zwakheid vatbaar te
zijn. Weet de Schrijver dat niet? Hij wijte het zijner onkunde , zoo hij het niet op rekening zijner ontveinzing gezet
wil hebben. Ik onthoud mij, alleen om der hatelijkheid
wille, van het te bewijzen. — Ten flotte: MAURITS ftond
overal de fcheurmakers voor. Hoe komt het, dat hij zich
hier zoo fterk tegen hen ftelt, dat hij hen mede wilde helpen
houden, (gelijk hij zeide) om zich met den voorjlag van de
Heeren Magistraten te eontenteren? (Zie mijne bï. ip.) Voor-

waar, zij moeten dit zeer onredelijk geweigerd, en het Hof
hun dus zeer onbillijk in het gelijk gefteld hebben. En zulke
fcheunnakers verdedigt echter de Schrijver}
Hij zegt vervolgens, op bl. 50, dat mijn beginfel\%, dat

de Contra - Remonjlranten (dat is allen, zonder uitzondering

fchturmakers waren. — Hij bedriegt. Mijn beginfel i s , dat
die HEF der Contra-Remonjlranten, die oproerige Zeloten on-

der hen, (want het hetere deel hield zich rustig) die hunne
gemeente verlieten, afzonderlijke gemeenten (lichtten en kerken innamen, fcheurmakers waren. Op bl. 5 1 , reg. 2 en 3 ,
fchrijft hij Contra-Remonjlranten. Het moest zijn ContraRemonfirantfche fcheurmakers. — Wat hij onmiddellijk laat
volgen, dat die fcheurmakers wel degelijk recht hadden geweld

te gebruiken, is de taal van een voorfpraak van het oproer; —
wat hij van eigen kerken der oproerigen, die flechts het
fchuim eener gemeente'uitmaakten, zegt, is geen wederfpraak
waardig; en wat hij er hier bijvoegt, en boven nog in de

pen hield, dat hun d» kerken, welke zij nooit bezaten,
door de Remonftranten ontweldigd werden, is een even zot
yerdithtfel (om hier ook geen harder woord te gebruiken)
als wij er al meer weerlegd hebben. Zoo zou men van de
zoogenoemde herftelde Lutherfchen even fraai kunnen beweren,
dat hun, door die van het zoogenoemde Nieuwe Licht, de
kerken ontweldigd zijn! — Dat hij, op bl. 53 en 54, vafl
MAURITS een profeet maakt, mag ons eens hartelijk doen
lagchen; en wat hij vervolgens, over het gebeurde in deti
Haag, fchrijfc, behoeft nu wel mijne aanmerkingen niet
meer. — Het beweerde op bl. 57,, dat de Haagfche fcheurmakers niet konden gegispt worden, als zij een tast van
*s lands Staten overtraden, tenzij het bewezeif zij, dat zij
dien last behoorden te hebben nageleefd, kenmerkt wederom
den verdediger van het oproer. Wilt gij, als bewijs, tegen
hem de Apostolifche vermariing aanvoeren: alle ziel zij dt
magten, over haar gefield, onderworpen, want ér is geene
magt, dan van God enz., zijn antwoord zal gewis gereed
zijn: men moet God meer gehoorzamen, dan de menfehen!
De oproermakers hoorden , namelijk, inwendig eene ftem van
God, welke tegen den Apostel inriep: Gij moogt, tegen het
bevel der Magt, welke ik over u gefteld heb, met uw tienen
of honderden, op naam van duizenden, die u nooit last gaven en u verfoeijen, zeer wel oproer aanregten; en daarmede afgedaan 1
Over het innemen van de Haagfche Kloosterkerk hooren wij
nu, op bl. 58, het oude liedje; doch het heeft ons boven
reeds al te zeer verveeld, om er hier weder naar te luisteren.
Zoo is het ook, op bl. 6*0 env., ten aanzien van hetgeen
wij MAURITS onverfchoonlijke hevigheid noemden, maar hier
weder, als warmt en heilige ijver, gelijk die van Apostel
PAULUS, loffelijk gekeurd wordt. Wij willen echter deii
Schrijver gaarne toegeven, dat die ijver, welke MAURIT*
met de ftcheurmakers gemeen had, een zelus facer was. —
Doch het wordt tijd, dat ik dezen, reeds al te langen ,
brief afbreke. ïn het kort hoop ik te vervolgen en$ zoo
mogelijk, te voleindigen. Intusfchen, enz,
v

1

ai April, i j j o .

IETS OVER HET AANBELANG DER LUCHTINBLAZING Btf SCHIJN
DOOD TER WERELD KOMENDE KINDEREN.

D e Heer J U L I A F O N T E N E L L E deelde, iri de zitting der
Patijfclu
Akademie der Wetenfchappen van 27 April 1 8 2 9 ,
bij gefchrifte zeer belangrijke daadzaken mede, waargenomen
door den Heer P O R T A L , en deed, ten gevolge derzelven ,
der vergaderinge opmerken, hoezeer dezelve fjrekken ten be
wijze van het overgroote nnt der inblazing van lucht bij
fchijnbaar dood geboren kinderen, behoudens in allen gevalle
de noodige matiging bij het drijven derzelve in de borst. Het
geval, 'r welk den Heere P O R T A L aanleiding gaf tot de be
doelde mededeeling, was het volgende: Men had hem een
verdikt geboren kind gebragt, hetwelk reeds eenigen tijd in
zijne' zaal was verbleven, toen hij zich gereed maakte , om
de ontleding te bewerkftelligen. Dan, op het oogenblik, dat
hij de eerfte infnijding zou doen, kreeg hij den gelukkigen
inval, hetzelve in den mond te blazen. Na verloop van twee
a drie minuten keerde de nattwrlijice warmte weder; de bloeds
omloop begon zich te herftellen; het hare ving aan te klop
pen, en weldra werd dit lijkje ëen kind vol levenskracht,
hetwelk hij aan deszelfs ouders, als uit den dood verrezen,
terugzond! — Een dergelijk geval gebeurde eenen Ontleed
kundige van Lyon, die zulks in der tijd den Heere P O R T A L
mededeelde.

BEVOLKING VAN CHINA.
(Bulletin

dit fc. géogr. Paris,

Sept. 1 8 2 8 , ^ . 86—92.),

rVfen heeft tot nog toe veel moeite gehad, om eene juiste
opgave te verkrijgen van de bevolking van het Chinefche Kei
zerrijk. Noch de reizigers, die, na de ontdekking van de
Kaapofe Goede Hoop,

eerst de kusten van Macao en Canton

bezochten, noch de Zendelingen, die er in de achttiende
eemv de gunst der regering ondervonden, hebben ons ze
kere berigten gegeven« waardoor men zich hieromtrent een
ftellig gevoelen vormen kan. De beroemde reis, eindelijk,
van den •Engelfchen Gezant MACARTNEY, in de jaren
1-92 — 1 7 9 4 , geeft ons eene bevolking op van 333 millioe-

«en; welke opgave door velen blindelings is overgenomen.
De Heer MARTUCCI van Rome, die drie jaren te Canton
gewoond heeft en eene zeer uitgebreide verzameling van
handfcbriften en andere merkwaardigheden van zijne reize
heeft medegebragt, bepaalt, zich op .flaatsopgaven ver
jarende, de bevolking van China op flechts weinig meer
dan 143 millioen inwoners. Hiermede komt het getal vrij
wel overeen, hetgeen de Heer.THOMAS, een op Macao
wonende Engeischman,
heeft opgegeven. Volgens dit be
rigt zijn in China de inwoners van het vasteland, met het
leger en de landsbeambten, ten getale van 144,280,163
en de op het water in fchepen levende inwoners
2,000,000
In het geheel. 146,280,163.

BELASTING OP DE SUIKER IN ENGELAND,

(Bulletin

des fc. géogr. Paris,

Oct, 1828, p. 251,252,)

I n 1827 heeft de belasting op de fuiker de ontzettende fom
van 4,200,000 pond ft. opgebragt, hetgeen meer dan twee
maal de opbrengst der tienden van Ierland bedraagt. Over
deze laatfte belasting heeft men boekdeelen gefchreven; over
de eerfte heeft men naauwelijks ^efproken. Dit bewijst we
derom, dat de indirecte belastingen betrekkelijk weinig hin
derlijk zijn voor de masfa der belast wordende bevolking; ter
wijl directe belastingen , vooral die, welke den tienden graan
halm aan den landman ontneemt, een' diepen indruk op dg
belastingfchuldigen maken.

IETS

UIT EENEN BRIEF DES HEEREN CI1AMPOLLION UIT NUBlë,

Ouadi-Haifa,

tweede Cataract, 1 Jan. 18:9.

D e groote tempel van Ihfamboul is alleen de reis naar
Nubië waard; het is een wonder, dat zelfs in Thebe zou
worden hooggefchat. De arbeid, aan deze opdelving befteed,
s verbazend. De voorgevel is verfierd met vier Zittende,
reusachtige beelden,niet minder dan 61 voet hoog: alle vier,
heerlijk bewerkt, verbeelden RAMSES den Grooten ; de aaft.
gezigten zijn portretten , gelijkende volmaakt op de afbeet

dingen van dien Koning te Memphis, Thehe en elders. Het
is een gewrocht, de hoogfte bewondering waardig. Het in,
wendige beantwoordt volkomen aan het uitwendig voorko
men ; maar deszelfs bezigtiging is eene zware proef!
Toen wij daar kwamen, hadden het zand en de Nubiërs,
die zorg dragen hetzelve op te ftooten , den ingang gefloten.
Wij deden hetzelve wegruimen, verzekerden, zoo goed wij
konden, den engen toegang, en namen alle mogelijke voor
zorg tegen den indrang van dat helfche zand, hetwelk, in
Egypte zo» wel als in Nubië, alles dreigt te verzwelgen. Ik
ontkleedde mij bijna geheel, alleen mijn Arabisch hemd
en eene linnen broek aanhoudende, en plaatfte mij, op den
Duik liggende, voor de kleine opening eener poort, die,
ontbloot zijnde, ten minfte 25 voet hoog zou zijn. Het was
alsof ik voor den mond van een' oven lag; en, mij geheel
binnen den tempel, al kruipende,. gewrongen hebbende, her
vond ik mij in eene atmospheer, verhit tot 510. Wij door
wandelden deze ontzettende opgedolvene ruimte.
Zij is verdeeld in 16 hoofdzalen, alle overrijk in fchoone,
godsdienftige basreliëfs, de wetenswaardigfte bijzonderheden
aanbiedende. Alles wordt, als 't ware, bekroond door een al
taar (Janctuaire'), in welks diepte vier heerlijke beelden, veet
meer dan levensgroot, in eene zittende "houding zich bevin
den. L)eze groep,voorftellendeAMMON-RA,PHRÉ,PHTA,
en RAMSES den Grooten te midden van hen, verdient van,
nieuws afgerekend te worden.
Na twee ei} eeq half uur in bewondering gefleten te heb
ben, gevoelden wij de behoefte, om verfche lucht in te ade
men, en waren wij verpligt, den ingang van dit fornuis wéér
op te zoeken en door te kruipen, Ik droeg zorg, mij met
twee flanellen vesten, eene wollen deken en mijn' grooten
mantel te beklemden, zoodra ik het' daglicht weer aanfchouwde ; en daar, neergezeten digt bij een* der buitenfte kolosfen, wiens ontzaggelijke kuit den noordewind önderfchepte,
rustte ik een half uur uit, om het zweet een weinig te la
ten opdroogen. Vervolgens begaf ik mij naar het vaartuig,
waar ik nagenoeg twee uren op mijn rustbed fleet. Deze proef
heeft mij geleerd, dat men twee en een half a drie uren.
binnen den tempel kan verblijven, zonder eenige belemmering
in de ademhaling, maar alleen eene matheid iri de beenen en
gewrichten te ontwaren; waaruit ik hefluit, dat wij, bij een
tweede besoek , de gefchiedkundige basreliëfs zullen kunne»
afteekcneu
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ROME.

H e t Noorden zal het naauwelijks gelooven, dat er een
land beliaat, en dat dit land het Eden van Europa, namelijk Italië, is, waar, in het gezellige leven zoo w e l , al» in
de Natuur, de Meimaand ontbreekt, offchoon dezelve elk jaar
behoorlijk in den Almanak ftaat aangeduid. Zoo iets in ftaat z i j ,
de genoegens te verftoren, welke den vreemdeling, met name
den Noordlander, te Home verbeiden, dan is het dat elfmaandfche jaar, hetwelk zijn beste deel mist. Dan, niet
alleen de Mei, maar de geheele Lente ontbreekt. Hoe zou dit ook
anders kunnen zijn, daar de bot- en bloeitijd over het geheele
jaar verdeeld i s , de weiden nooit zonder bloemen zijn, en
de hitte zoo plotfeling invalt, dat men den overgang van
den koelen Winter tot den verzengenden Zomer niet of naauwelijks gewaar wordt. Heet, op den middag zelfs ondragelijk,
is het hier altijd, wanneer de zon fchijnt, in welk jaargetijde
men ook zijn moge. De fraaifte boombloefem, wélke er
beftaat, de roode Amandelbloefem, komt reeds op het einde
van Januarij, of met het begin van Februarij, te voorfchijn,
welke tijd met onze Maart overeenkomt; terftond daarop volgen
de Spaanfche Vlier en Sering, en met het begin van April
alle de overige vruchtboomen. Tegen half Ap'ril begint het
eigenlijke beftendige weder, met een' fteeds onbewolkten
zonnehemel; en nu is de bloeitijd voorbij, en de hitte, van
10 tot 4 ure reeds ondragelijk, neemt nog altijd zoofneltoe,
dat er van den bloei der Citroen-, Sinaasappel- en Oranjeboomen op het eind dezer maand geen fpoor meer overig is.
Zoo gaat, gelijk gezegd i s , de Lente, en met haar de aanvallige Mei, voorbij, zonder bij den mensch dat onbefchrijfelijk ftreelende gevoel, waarmede hij in het Noorden het
ontwaken der Natuur en hare ontwikkeling uit het befneeuwde winterkleed geniet, te hebben voortgebragt. Nimmer
binnen vier enge wanden opgefloten, kent de Romein dat
vurig verlangen naar de vrije lucht niet, hetwelk den Noordlander bij het eerfte toelagchen der Lentezon naar buiten
drijft.
Maar, terwijl zij de Lente misfen, hebben zij, in derzelver plaats, een' des te geftrengeren Zomer, die te Rome geheel het karakter des Noordfchen Winters heeft; want, hoe
verfchillend ook beider oorzaken zijn, brengen zij evenwel

dezelfde uitwerkfels te weeg. Men verlaat alsdan zijne kamer
niet, weert door vierdubbele fchermen'en gordijnen den in.
drang der lucht en der zon af; bloemen, planten, boomen,
ja de ganfche Natuur verfterft, en de menfchen zinken in
eene verdooving w e g , waarbij zij nog juist zoo veel veerkracht behouden, om, een half uur vóór zonsondergang,
deuren en venfters te openen, om de koele lucht in te laten,
en, een uur daarna, dezelve weder te fluiten, om de vochtige lucht af te weren. Wanneer, in dezen ftaat van plantenleven, de mensch de drie maanden Jutij, Augustus en Sep.
teraber heeft 'doorgedaan, begint, na dezen omgekeerden
Wintertijd, de Lente, dat is de Herfst, die te Rome geheel
de plaats der Lente bekleedt. Thans ontwaken de menfchen
uit hunne verdooving, en béfchouwen zichzelven en hetgeen
hun omringt met verwondering; hejt is bijkans het ontwaken
van EPIMENIDES, en niet te onregt heet daarom dit jaargetijde, fchoon, wel is waar, ilechts. in het burgerlijke of
bedrijvige leven, de Stagione morta.
De eerfte woorden,
wederom met vol bewustzijn uitgefproken, zijn^ Andiamo
in Villeggiatura!
Intusfchen is met de Natuur zelve gelijke
verandering voorgevallen: de weiden groenen van nieuws;
eene ontelbare menigte berfstkmiden bl.oeijen; de Tijm en
Rozemarijn wafemen hunne liefelijke geuren uit; het loof
ontfprüit weder, en de Citroenboom draagt andermaal bloemen, De Natuur herleeft.

GEDENKT TE STERVEN 1
"e ondervinding heeft bewezen, dat van 100 menfchen,
die er geboren worden ,
50 beneden het 10de jaar,
20 tusfchen 10 en 2 0 , 10
20 en 3 0 ,
. 6 30 en 4 0 ,
e

n

5
~—' 4 °
50»
3 —•.
50 en 60 fterven.
Dus beleven van d e - . 0 0 menfchen Hechts 6" meer dan £0
jaren!

EENE PROCESSIE IN FLORENCE IN I 8 2 7 , DOOR EENE DAME,
ALS OOGGETUIGE , MEDEGEDEELD.
"W^ij kwamen (dus fchrijfc deze vrouw) op den 20
M e i , des zaturdags, te Florence. Des zondagmorgens wer
den wij door een opkomend onweder verhinderd uit te gaan.
Wij hadden echter het geluk, in eene zeer levendige ftraat
gelogeerd te zijn. Hier trof ons weldra een voorwerp, dat
onze ganfche opmerkzaamheid tot zich trok. Wij zagen,
namelijk, twee procesfiën, welke onder onze venfters voor
bijtrokken. De eerfte was flechts klein; de tweede, integen
deel , zeer talrijk, en werd door vele aanzienlijke heeren en
dames gevolgd. Het befluit derzelve was een ezel, op
welken een kindje van ten hoogfte drie jaren gezeten was.
Dit arme fchaap was in een gewaad van gouden ftof gehuld,
had eene kroon op het hoofd, en eer.' fchepter in de hand
jes ; bet moest JEZUS CHRISTUS verbeelden! Daar nu het
arme wicht doornat, of liever doorweekt was van den ge
weldig nederftortenden regen, zoo fchreeuwde het onop
houdelijk. Om hetzelve te ftillen, waren twee mannen, die
ter wederzijden van den ezel gingen, beftendig bezig, het
kind af te leiden: de eene flopte het van tijd tot tijd befchuitjes in den mond; terwij! de andere, met de levendig
heid, den Italianen zoo bijzonder eigen, al het gebarenfpel
uitputte, om het door fratfen tot lagchen te bewegen. lx
'moest mij van het venfter verwijderen; want het jammerlijk
fchreijende kind deed mij even zeer aan, als mij het fchouwfpel zelve tegen de borst ftiet. Wee het land, waar het
volk dergelijke vertooningen behoeft, als een prikkel voor
het geloof!

DE SCHOENMAKER VAN DEN NIEUWEN PAUS.
T e Rome is thans de volgende Anekdote aan de orde van
den dag. Signer CASTIGLIONE, Kardinaal zijnde, was
gewoon, zich te laten fchoeijen, niet door een'
Artiste,
maar door een' eigenlijken lapper, die zijn pothuis, zeer
nederig, onder een' ftal houdt. Deze fchoenlapper heeft
verfcheidene kinderen, welken de Kardinaal dikwijls,eene gift
fcftonk. Slechts lapper zijnde, achtte hij zich zeer gelukkig,
gelegenheid te hebben gevonden, om nieuw werk te vervaar-

322

DE SCHOENMAKER VAN DEN

NIEUWEN

PAUS.

digen, en eene Eminentie onder zijne kalanten te mogen tellen.
Zoodra de Kardinaal CASTIGLXONE tot Paus verkoren
was, werd hem de maat genomen van zijn Paufelijk gewaad ,
en tevens kwam een kunftenaar in zijn vak hem die van zijn
fchoeifel nemen: „ Hoe nu i" riep de Paus, „ dat is mijn ge
wone fcboenmaker niet. Waar is masstro CAR LA? Hij moet
komen. Waarom noa zijn talent, gelijk men mij wij diets
maken, mijner Heiligheid onwaardig zijn? Hij heeft mij als
Kardinaal zeer wel gefchoeid; Paus zijnde, zal hij mij eveneens
bedienen. Ik werd vérheven; wel n u , hij zal zich met mij
verheffen!" Men zond om den armen, maar eerlijken karel.
Zijne buren kleedden h e m , in de baast, zoo goed zij kon
den, en bevend verfcheen hij voor den Paus, die hem hon
derd piasters liet toetellen, ten einde hem in ftaat te ftellen,
zich Paufelijken Schoenmaker te heeten.

DE B f i L E E F D E

(Gazette

des Tribunaux,

CIEIER.

Avril

l82p.)

D e Heer R . . . , Student in de Regten, te Rennes, hield
te zijnent eene jonge, minderjarige perfoon opgefloten. Hare
familie deed nafporingen,, en, haar verblijf ontdekc hebbende,
klaagde den fchaker aan. Een bevel tot arrest werd tegen
den jongman uitgevaardigd. In een koffijhuis gevat, werd
de Heer R . . . , Wegens verdenking van roof en fchaking eener
minderjarige, naar den kerker geleid door een' ftads Garde
en een' deurwaarder, die deswege een bewijs van overleve
ring ontving. Tot dusverre was alles in den haak; aan de
ftrenge regtsvormen was ten volle voldaan; maar thans neemt
de zaak eene kluchtige wending. De gevangenneming was in
het vallen van den avond gefchied, en de Cipier afwezig,
toen de Heer R . . . de gevangenis werd binnengeleid. D e z e ,
intra muros eene goede kennis onder zijne medegevangenen
ontmoetende, noodigde dien, om den tijd te verdrijven, in
deszelfs kamer, als gast op een fouper; en zij waren nog
aan tafel gezeten, toen de Cipier, tegen^io ure, binnen
trad. „ Wat doet gij hier, Mijnheer ?" zeide hij, den Heer
R . . . voor een' vriend van zijnen gevangene aanziende, ge
komen om dezen in zijne eenzaamheid wat te vervrolijken.
„ Ik foupeer, gelijk gij z i e t , in afwachting dat ge mij eene
„ kamer zult aanwijzen." De Cipier, dit antwoord voor
fcherts opnemende, antwoordde , dat eene gevangenis geen
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héte I garni
was, en dat het tijd was, om te vertrekken.
R . . . drong aan, om te blijven. De ander, zonder zijne
rol te raadplegen, herhaalde zijn verzoek, dat hij zou heengaan; waartoe de Heer R . . . zich ten laatfte liet overhalen.
De Cipier ftak nu eene kaars op, geleidde hem over de
binnenplaats, opende zelf hem de buitenpoort, en wenschte
hem een' goeden nacht, hem waarfchuwende Voorzigtig te
zijn op den trap, en, tot overmaat van gedienftigheid, riep
hij der fchildwacht toe, hem te laten pasferen. Weldra,
echter, ontdekte nu de Cipier, op de fpade kennisgeving
van den Portier, het voor hem zoo noodlottige misverftand;
maar het was te laat. Men meldt verder, dat de Heer R . . . ,
naar Jerfey fcheep gegaan zijnde, van St. Malo aan een*
zijner vrienden heeft gefchreven, hem verzoekende, den Cipier, uit zijnen naam, te bedanken voorde zoo beleefde
wijze, op welke hij zijne gevangenen uitgeleide doet.

A A N

A R

I S T.

_f\.rist! gij ziet uw* wensch voldaan,
En, buiten muur en vesten,
Naar *t vrije veld de dooden- gaan,
Waar ze in de onmeetbre ruimte fchaan ,
Noch de open lucht verpesten.
Niet één van 't uitgebreid getal
Schijnt voor dien togt te fchromen.
Zij doen hem willig overal,
En hunkren niet naar gracht of wal,
Om zoeter* droom te droomen.
Hun jongfte flaapftede is er goed,
En in de fteên niet zachter.
Ook laten zij hun hope en moed.
Eenmaal gevest op Christus bloed,
In ftad of dorp niet achter.
Gewijde dienst en tempelpraal
Moog' diepen eerbied wekken,
En harmonie van klank en taal,
Van orgelfpel en zangkoraal
Het hart naar boven trekken!

Dat alles ftreelt de ontflaapnen niet,
'Beroofd van ziel en leven.
De kille ftofklomp hoort noch ziet;
En geesten ftreelt een geestenlied.
Door englen aangeheven.
Of zou kapel en kerkgevaart*
Ooit voor bederf beveilgen,
En 't ftof Van vromen, reeds verklaard,
Vermengd met ander ftof in de aard',
Geftorven fnoodaards heilgen?
De wijze glimlacht om dien waan,
Uit dweeperij verrezen.
Of brengt een kerk vereedling aan ?
o Neen! zij laat het lijk vergaan,
En kwaad en goed in wezen.
God kent de dooden, een voor een,
Waar ze ook ten grave dalen. •
Hoe zou gewijde tempelfteen,
Zelfs monnikspij om vleesch en been,
Het Alziend Oog doen falen?
Noch zuilenrij, noch hooge tin,
Noch kerkelijk gewemel,
Al tuigt het van den vroomften zin,
Schenkt afgeftorvnen meer gewin,
Dan, boven 't gtaf, de hemel.
De ziel, door bittren rouw bekneld
En *s menfchen blik ontvloden,
Gevoelt zich 't best op 't ftille veld,
Waar God alleen de tranen telt
Op de asch van lieve dooden.
Daar kleumt de kille graflucht niet,
In 't kerkgewelf vergaderd,
_
Noch vormt het licht, dat nederfchiet.
Een fchijnfpook, dat langs muren vliedt,
Of tusfchen pilaars nadert..

£n overfchaauwt , langs groene zóón,
Of eerenaald, of fteenen,
Een den of treurwilg dierbre doón ,
't Is of ze er liefde en vriendfchap noón, •
Öm 't hart eens uit te weenen.
Arist! met zulk een graf voldaan,
Begeeren wij geen ander,
En zullen nergens liever gaan,
Om, aan het eind der levensbaan,
Te peinzen op elkander.
Maar, gravenrijk reeds hier en daar,
Op bijgelegen plekken,
Valt toch mijn hart de keuze zwaar,
Waar vroeg of laat, op koets of baar,
Mijn doodkist heen zal trekken.
Ik koos een' bergtop bij de ftad,
Naar St, Agniet geheeten,
Die ook a Kempis ftof bevat,
Omdat ik vaak er nederzat
En 't aardfche kon vergeten.
Maar dan — ach! dan moet, vroeg of laat,
Mijn lijk langs lagre dreven,
Waar reeds mijns vaders grafzuil ftaat;
E n , vriend! zoo lang mijn boezem (laat,
Kan ik dien last niet geven.
Noem wuft en ijdel heel dat pleit,
En ftof .een prooi der winden!
't Is waar; maar aardfche fchijn misleidt ,
En van de boei der zinlijkheid
Zal me eerst de dood ontbinden.
r

Genoeg! — neen, nog één vraag, Arist 1
Hoe zal nu 't rustveld heeten?
Een kerkhof?... Ei, geen kerk-hof is ' t ;
E n , waar dat voorwerp zelf nu mist,
Worde ook de naam vergeten!

Hoorl 't oude hunne en hennekleed (*)
Blijft nog voor lijkkleed gelden;
E n , daar dat woord mijn oor voldeed,,
Geef ik aan al, wat kerkhof heet,
Den naam van HENNEVELDEN.
Zwolle.

P. R« F E I T H .

(*) 't Woord hunne, of henne, beteekent, in de oude"
Friefche taal, een lijk. Vandaar misfchien het woord hunnebed voor éen graf. Nog zegt men, bij pnsj iemand verhennekleeden, voor het doodkleed aantrekken.
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'kBemin mijn Vaderland en Koning;
Zij zijn mij dier en waard,
En boven de ouderlijke woning
Geen plek mij lief op aard'.
Ik eer de Nederlandfche zeden,
Aan taal en kunst verwant,
En al mijn wenfchen en gebeden
Zijn voor mijn Vaderland.
Maar ver van mij *t kleingeestig finalen
Op *s nabnurs lauwerkrans,
Al zou ik 't hoofd ook onderbalen
Voor vreemden zonneglans 1
Één is de Kunst, gelijk de Waarheid,
En aan heel de aard* gemeen;
Wat ze ook verrijze in volle klaarheid,
Mij treft haar fchoon alleen.
Zóó, vrij — vrij van vooroordeels kluister.
Zag ik, op 't fchouwtooneel,
U , Smithfon' en, bij zoo veel luister,
Was hoog genot nüjn deel.

Wie maalt dat oog, dien blik, die (rekken;
Dien zilvertoon der ftem ,
Die 't zachtst gevoel weet op te wekken
Met zoete toóverklem?
Wie fchetst die houding, die gebaren;
Dieii zucht van 't brekend hart;
Dat ijzingwekkend , roerloos ftaren,
In 't hoogfte van de fmart?
Dat onnavolgbaar, innig blaken
Der moederlijke vreugd;
Dien fleren trots, bij *t zelfverzaken,
Der (nood belaagde deugd ?
Die wroeging van het fchuldig harte;
Dien rouw om bang gemis ;
Dien kreet der liefde, hoop, of fmarte ;
Dat beeld der droefenis?
Dien hongerdood, dat nederzijgen;
Dien zinneloozen lach;
Dat zwijgend fpreken, fprekend zwijgen...
Hij fchetfe ' t , wie 't vermag!
Maar, niet voldaan de ziel te roeren
Door Schrik en Medelij',
Weet gij ons aan onszelv' te ontvoeren
Door zoete tooverij.
Melpomene! waar zijn uw trekken,
Uw fluijer, dolk en kroon?
'k Vermag geen enkel fpoor te ontdekken,
In ftand, gebaar of toon!
Thalia zelv' fchijnt als verrezen
Uit de asch van Melpomeen,
Bezielt, vervult uw ganfche wezen,
En Heepc ons met zich been.
Ach, waarom 't werk van uw vermogen
Met eigen hand vernield!
Waarom den indruk mij onttogen ,
Dien ik zoo graag behield!

Ik moet, inet tranen op de kaken,
(Hier baat geen tegenweer)
Het reinst gevoel te fchande maken,
En fchaatren keer op keerl
Die fchalkfche trek om mond en lippen;
Die uitgelaten jengd,
Zij fpreekt zelfs uit uw vingertippen
Gij zijt het beeld der vreugd!
Gij doet ons lagchend fpelemeijen,
In alles melodie;
Gij doet ons fiddren, fmelten , fchreijen,
In alles harmonie! —
Ook w i j , wij mogten eenmaal roemen, '
o Smithlbn! op een Vrouw,
Wier naam gij vaak met trots deedt noemen
En met vernieuwden rouw.
Die trots, die rouw, zij zijn mij heilig.
Wattier! ja, gij waart groot.
Maar 'k hield mij voor die afgunst veilig,
Die eigen teelt vergoodt.
Dat men Wattier en Smithfon prijze:
De Schoone Kunst is één.
Groot blijven beidé op eigen wijze:
Haar zij de lof gemeen.
Mogt, Muller! u liaar geest bezielen;.
U , Hoop van ons Tooneel!
En zij, wat parels 't ook ontvielen,
Eens de oude roem zijn deel 1
Mei, 1829.
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Vjehoorzaam, volk van Portugal J
Hij pijnt en moordt u in gemoede.
Wat haakt gij fmachtend naar zijn*L' val:
Is hij geen Prinfe van den bloede ?
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EENIGE GEDACHTEN OVER DEN AARD , DE WAARDE
EN STREKKING DER BESCHRIJVENDE DICHTKUNST.
(Voorgelezen in eenen Vriendenkring, Nov. 18 2 8 . )
Die Poe/ie 1st für mich die Sprache, des Herzens, die mit
lebcndigerer Energie auf uns wirkt,
als die Profa, und die
ich zur Erhebung und Veredlung des Gemüths und Charaktets
der Menfehen fast unentbehrlich
halte.

HERDER.
w
anneer wij het oog vestigen op den tegenwoordigen
(laat onzer Dichtkunst, dan bemerken wij , d a t , oordeelende uit de (tukken, die zoo wel in onze- letter
kundige Genootfchappen nu en dan voorgedragen, als
in fommige dichtbundels geleverd worden, zich eene
groote begeerte en gehechtheid openbaart voor het vak
der befchrtjvende Poëzij. Niet dat ook hierin geene
(lukken, den Meester waardig, in het licht treden; maar,
onpartijdig de voortbrengfelen van dien aard befchouwende, zal men moeten e r k e n n e n d a t er vele gevonden
worden, d i e , juist om derzelver befch rij venden trant,
en het denkbeeld, dat de Dichter aan deze dichtfoort
h e c h t , niet in den rang der poëtifche kunstgewrochten
kunnen geplaatst worden. Wij bezitten werken in dat
genre, welke de bewondering van tijdgenoot en nako
meling ten volle verdienen ; maar het is niet te ontken
n e n , dat in fommige dat dichterlijke, die vinding, die
belangrijkheid ontbreekt, die de verbeelding ontgloeit,
den lezer en den hoorder medevoert, en fteeds de waar
de van elk dichterlijk werk, in onderwerp en zamenftelling, verhoogen moet; terwijl vele tot zulke kleine
en weinig belang inboezemende zaken afdalen, en met
derzelver befchrijving ons bezig houden, ja foms vermoeijen, dat z i j , het hart koud en het hoofd ledig laMENGELW. l 8 2 0 . NO. 8.

Y

tende, eer op het gebied van het berijmd Proza, dan
op het bloemrijke veld der Poëzij te huis behoorcn.
Niet" ongepast, voorzeker, is dan de vraag", welke
onze vriendenkring ter beantwoording opgaf, en over
welke wij voornamen onze gedachten mede te deelen. Zij
is deze : Wat ver ftaat men door 'de befchrijvende Dichtkunst?
Kan men deze wel onder de hoogere dichtfoorlen rangfehikken; en welke 'zijn de grenzen, die zij
behoort in acht te nemen, om niet tot het berijmd Proza
te vcf vatten f
'
Wij ziillen, deze drieledige vraag ook alzoo beantwoordende, onderzoeken:
Wat men door befchrijvende Poëzij verdaan moet?
2 ° . Of -mén dezelve wel onder de hoogere dichtfoorten•rangfehikken kan?
3°. Welke de grenzen zijn, die behooren in acht genomen te 'woxden, om niet tot het berijmd Proza te
vervallen?.
, . •
Om dan, vooreerst, e e n e z o o veel mogelijk juiste opgave te dpeh van hetgeen men door befchrijvende Poëzij
;e verftaan hebl?e, is het noodig eerst na te gaan,
welk denkbeeld men aan befchrijven hechten moet.
Wanneer wij in ongebonden ,ftijl van befchrijven ^xtken, bedoelen wij hiermede, onder anderen: de voorfteiling, de ontvouwing van al zulke omftapdigheden,
zoo wel meer als min belangrijke, welke deze of gene
gebeurtenis kenmerken. De ftof, de vorm, de fieraden,
de fchoonbeid, het geheel (enfemblè) van een of ander
voorwerp » ïietzij onbezield :af bezield, mede te deelen,
kan men, oojyüièt den naam van befchrijven beftempelen.
De voorvallen van eene reis, de verwoestingen van eene
overftrooming, de genoegens van huifelijke feesten, de
jjsfelijkheden van eenen brand enz. (zoo als dit laatfte
vooral voortreffelijk door STIJL, in zijne befchrijving
van den brand des Amjlerdamfchen Schouwburgs , gedaan werd) mede te deelen, is befchrijven. Dit een en
ander nu verkrijgt dan eerst hooge vooareffelijkheid en
waarde, wanneer men aan getrouwheid en naauwkeurigf

:

heid, kortheid en natuurlijkheid (naïveteit) paart, en
iedere omftandigheid op de regte plaats, en overeenkomftig de tijdsorde en den gang der gebeurtenis voordek.
Zet nu de Dichter den voet op dit groote veld uit:
door rijke verbeelding, treffende overgangen en doelmatige verfiering ftelt hij ons het geheel in zulke trekken
voor, dat ons gevoel geroerd, ons hart getroffen wordt,
en wij in alles leven, kracht en handeling aanfehouwen.
Hij geeft, gelijk BLAIR zegt, aan ieder voorwerp de
kleuren van leven en wezen, en plaatst het in zulk een
licht, dat de fchilder daarnaar werken kan. {*)• Hetzij
hij dan de fchoonheden der natuur, de vreugde des huifelijken en gezelligen levens, de voorftellingen van heldenmoed en menfehenmin, de afbeelding yan aardfche of
hemelfche tooneelen maalt; zijne hoofdverdienffe moet
daarin beftaan, dat h i j , van zijn onderwerp vervuld,
vol ware dichterlijke geestdrift, niet befchrijft om te
befehrijven, gelijk zoo velen, maar, bij een edel en zedelijk doel, fchildert voor het hart.
Hij, die bekend is met de taal, waarin HOMERUS
zijn meesterftuk, de I/iade, vervaardigde, zal het wet e n , hoe levendig, hoe fchüderachtig hij, bij groote
verfcheidenheid, de belangrijkfte voorvallen teekent; hoe
hij vooral in de befchrijvingen zijner gevechten uitmunt,
en den lezer, iedere handeling der ftrijders voor oogen
ftellende, als ware het, op het tooneel des krijgs verplaatst. Maar de zoodanige zal het niet minder moeten
erkennen, hoe al de uitgezochtfte trekken van echtelijke
en ouderlijke liefde zich vereenïgen, als hij het aandoenlijk affcheid van Hector en Andromache afmaalt, hetwelk niet misfen kan de verhevenfte en treffendfte indrukken achter te laten. J a , hetzij hij dit vaarwel,
Achilles bij het lijk van P'atroklus, of andere voorvallen,
affchildert; door de levendigheid zijner tafereelen weet
hij alles te bezielen en aan zich te boenen. De getuigenis van BARTHEI,EMÏ in zijnen Anacharfis moge
(*)
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op dit alles het zegel drukken. „ Ik ftijge," fchrijft
hij, „ met hem ten hemel, en ken daar Venüs ten volle
aan dien gordel, die onophoudelijk vonken der liefde
afgeeft; ik ken Ballas en hare gramfchap aan dat fchild,
waaraan fchrik, tweedragt, 'geweld en de ijsfelijke Mcduzenkop hangen. Jupiter heeft flechts een' blik noo
dig , om den Olimp te doen daveren. Ik dale met hem
ter aarde: Achilles, Ajax ta Di omedes zijn de vreesfelijkfte det'Grieken; mair Diomédes deinst op het gezigt des Trojaanfchen heirs; Ajax wijkt, na hetzelve
meer dan eens teruggedreven te hebben; 'Achilles ver
toont zich , en het heir verdwijnt ( * ) . " Dé eenvoudige
opgave alleen doet ons zien, gevoelen en bewonderen;
en voorzeker den Dichter, die zóó weet te befchrijven,
datjde beeldhouwer of fchilder zijne kunstftukken hieruit
ontleenen kan, komt, gelijk den Iönifchen Bard, de
hoogfte eere t o e , daar óleze door zijne befchrijving het
denkbeeld voor de vervaardiging van den Oiimpifchen
Jupiter en de majesteit van den Oppergod in de ziel van
eenen Phidias deed oprijzen.
W i l ' men andere voorbeelden van echte befchry'vende
Poëzij en meesterlijke fchüdering? Ik wil hier alleen de
plaats aanhalen, waarinMIL TON den Satan afteekent,
zoo als hij zich aan het hoofd der gevallene Engelen
vertoont. „ H i j , in gedaante en houding trötfchelijk
verheven boven de zijnen, ftond daar gelijk een toren;
zijne gedaante had nog niet al haren oorfpronkelijken
luister verloren; als Aartsengel, maar als gevallen Aarts
engel, fchittert hij nog; flechts de overmaat van zijnen
glans was verduisterd. Zóó gluurt de pas verrezene zon
laag aan den hemel, van ftralen ontkleed, door de be
nevelde «.lucht, of verfpreidt van achter de maan eene
akelige fchemering over ds. halve wereld, en doet Konin
gen door vrees yoor verandering beven: dus fchitterde,
hoezeer verdonkerd, de Aartsengel uit boven allen ( * * ) . "
•(*) Ifte D.'bl. 68. 2de druk.
(**) Parad, lost, Mi. I. v. 589. naar de vert, van den Heer
TAN KAMPEN, in zijne Verhand, over de Heldendichten.

Itt$ uit den achtften zang van het verloren Paradijs op
te geven, is overbodig: deze teekening i s , zoo als de
geleerden te regt zeggen, geheel paradijsachtig.
Bij
de Engelfchen vindt men onder anderen nog T H O M PSON'S Jaargetijden, waar men uitnemende plaatfen van
befchrijvende Poëzij aantreft. De Franfchen bezitten, in
D E U i L E en s T. LAMBERT,
met roem bekende
befchrijvende Dichters. Onder de Duitfchers hebben wij
de Luïfe van v o s s ; de Herman und Dorothea van
GÖTHE; ï n in HALLER'S Alpen ontmoeten wij
fchoone plaatfen van dien aard. Men vindt aangeteekend,
dat te Weenen een geheel kunst vertrek aan de Mes fade
van KLOPSTOCK gewijd i s , waar eene fchilderij,voorftellende het tooneel, waar Joannes, na den dood van
Jezus, de doornenkroon aan de vriendinnen des Verlosfers brengt, geheel naar de aangehaalde plaats van
KLOPSTOCK geteekend is (*).
Ook wij bezitten dichtflukken, die geheel in den befchrijvenden trant zijn opgefteld. De Hugo van t Woud
door IMMERZEEL, de Nova Zembla door TOLLENS, de Gouden Bruiloft door MESSCHERT, de
Naerebout door N i E R S T R A S Z , d e Gustaaf en Amanda door TEN IIOET behooren tot deze dichtfoort. In
TOLLENS' gedicht treft de beminnaar van befchrijvingen de heerlijkfte proeven aan: niemand beeft hem ooit
hierin overtroffen; en wie het waagde hem op zijde te
komen, verviel vaak in eene in het oog vallende navolging, die al het nieuwe en verrasfende, waardoor dergelijke ftukken moeten uitmunten, deed verloren gaan.
Men bewondere, gelijk de Heer VAN KAMPEN teregt
zegt, het affchcid van de ftoute zeevaarders bij de uitvaart uit Texel; de ijsbergen; het herfcheppen van het
fchip in eene hut; het noorderlicht; het aanbreken van
den morgenilond na den maandenlangen winternacht; het
wederzien van RIJP en'HEEMSKERK: alles is op
de fchikierachtigfte wijze befchreven (**). Het geheel
,

( * ) T e vinden in de aanteek. bl. 109 van het Mag.
IV. en K. door VAN KAMPEN.
(**; Gefchiedenis der Ned. L. en W. D . II. bl. 463.

voor

is in ieders geheugen, en wij behoeven dus geene plaat
fen uit hetzelve op te geven.
Het een en ander reeds, uit klasfieke Schrijvers, op
gegeven , z a l , zoo wij vertrouwen, genoeg zijn, om
ons in het gevoelen te bevestigen, dat de befchrijvende
Poëzij die lchilderachtige Dichtkunst i s , die ons met le
vendige verwen de tooneelen der Natuur, de handelingen
en bedrijven van bijzondere perfonen, de voortellingen
van huis- en huwelijksliefde, van heldenmoed en derge
lijke in eenen nieuwen tooi, in verrasfende wendingen,
en vooral in rijkdom van taal en beeldfpraak, zelfs in
bijzonderheden, aanfchouwelijk maakt.
Wij meenen genoeg gezegd te hebben ter beantwoor
ding van het eerfte gedeelte der opgegevene vraag; e n ,
daar zich in het vervolg onzer Verhandeling nog wel ge
legenheid zal opdoen, om op fommige der opgenoemde
voprtbrengfelen terug te komen, die ons tevens meer nog
tot den aard en het wezen der befchrijvende Dichtkunst
zullen inleiden, achten wij verdere ontwikkeling over
tollig, en gaan over tot het tweede, en tevens hoogst
aangelegen gedeelte, namelijk: om te beantwoorden, of
men de befchrijvende Poëzij wel onder de hoogere dichtfoorten rangfehikken kan.
Om hierin ordelijk te werk te gaan , zullen wij vooraf
moeten bepalen, wat men door hoogere dichtfoorten te
verftaan hebbe; om daarna het befluit op te maken, of
men het befchrijvend Gedicht al dan niet onder de hoogere
Poëzij eene plaats toekennen kan.
Er zijn over de ware bepaling van het wezen der
Poëzij vrij wat gevoelens gewisfeld. De een fielt het
zelve in de"verfiering, de ander in de nabootfing gelegen
te zijn. R I E D E L noemt de Poëzij de kunst en weten
fchap, om volkomen zinnelijke, fchoone, imaginative
en opvolgende voortbrengfels daar- te ftellen, door mid
del van eene volkomen zinnelijke taal (*).
BLAIR
meent de naauwkeurigfte en meest bevattende befchrijving
der Poëzij te geven, als hij zegt: dat zij de taal der
(*) Theorie der Sehoone K. en ff. D. I bl. 5c.

drift of der gaande gemaakte verbeelding i s , welke in
eene geregelde maat gemeenlijk wordt voortgebragt ( * ) .
D e Hoogleeraar MUNTINGHE z e g t , in deszelfs Inleiding tot de Pfalmen,
(en deze omfchrijving voldoet
ons beter dan eenige der anderen) dat z i j , door middel
van eene volkomen zinnelijke taal, even zinnelijke voorwerpen , gedachten, gevoelens of handelingen uitdrukt,
navolgt, befchrijft, en de verbeelding der hoorderen o f
lezeren met eene levendige fterkte gaande maakt. Men
bemerkt, d a t , wat het eerfte gevoelen betreft, de Poëzij
alleen in de verfiering of verdichting niet kan gelegen
zijn. Er kan iets poëtisch zonder verdichting en iets
verdichts zonder Poëzij beftaan. Nabootfing i s , gelijk
BL AIR juist aanmerkt, niet bepaald genoeg. E r zijn
ook andere kunften , die z o o wel nabootfen als de Dichtkunst. Nabootfing van menfchelijke zeden en karakters
kan in het laagfte proza, z o o wel als in de verhcvenfte
poëzij gefchieden. Dat zij ook alleen tot het imaginative , tot hetgeen de verbeelding fchept, zich bepalen
zoude, is de ware omfchrijving niet: zij moet de fijnfte
fnaren der ziel roeren; zij moet fchokken en overmeesteren. Dit ligt in het gevoelen van MUNTINGHE
meer ingeweven; e n , wanneer wij ons z o o eens mogen
uitdrukken, zijn denkbeeld is de e r t s , waaruit, bij de
fcheiding, in den fmeltkroes zich het echte, het geldige
ontwikkelt.
Een denkbeeld, dat ons Asmus van de
ware Poëten geeft, heeft ons altijd bijzonder getroffen.
„ Ze z i j n , " zegt h i j , „ heldere, reine keifteenen, aan
welke de fchoone hemel, en de fchoone aarde, en de
heilige Godsdienst aanlïaan, dat er vonken uitvliegen ( * * ) ; "
en FEITH getuigt van deze befchrijving: „ Ze is meer
waarheid dan in de meeste wijsgeerige verhandelingen
bijeengenomen ( * * * ) . "
Maar wat behoeven wij langer d e , dikwijls z o o zeer
uiteenloopende, gevoelens van vroegere of latere Schrij(*)

(**)
(***)
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vers op te halen, en derzelver waarde te toetfen ? De
man , die, hoezeer wij ook met .zijne denkbeelden over
het godsdienftige en ftaatkundige mogen verfchillen, echter de eerfte Dichter van Nederland mag genoemd worden , de groote en onvergelijkelijke B.ILDERDIJK,heeft
ons (en wie is e r , die eenig gevoel voor het gqddelijke
der Poëzij in den boezem omdraagt, die' het niet erkent?)
het ware wezen der Dichtkunst in oribenevëlden glans in
het licht gefteld, als hij, in de hoofdzaak, het navolgende fchrijft: „ Zij is uitftorting van overftelpend gevoel: even onwillekeurig als fchreijen of lachen. Uitftorting van gevoel dat lucht eischt, dat zich uitbreiden,
dat zich meêdeelen, dat zich verveelvuldigen moet, of
het hart zou barften, en de geest tot overfpanning der
razernij overgaan. Die zich koel ën kalm in zijnleuningftoel nederzet, om een Vers te maken; die zich dat,
wat hij zeggen willen, voorftelt; dit in woorden brengt;
deze woorden in maat; en \\et rijm tot de verzen zoekt;
laat, ó mijne Vrienden, laat den welmeenenden fukkel
zijn troostrijke inb'eelding, gij zult nooit misleid worden,
om hem voor Poëet, of zijne nietige, konde voortbrengfelen voor Poëzij te houden. Hij-alleen, die van zijn
gevoel overmeesterd, zich - zeiven onmachtig, dat gevoel in den ftijl, de bewoording, de maat, die het zelf
tevens ingeeft, en in eens te gelijk vormt en kneedt,
overftort; hij-alleen, zal u meêfleepen, hij-alleen uwe
ziel aan zijne tonen kluisteren, hij-alleen uw God zijn,
in wiens uit- en overvloeiende volheid ge u verliest ( * ) . "
Wij konden ons niet weerhouden, deze geheele befchrijving van den aard en het wezen der Dichtkunst
over te nemen, en befchouwen het zelfs nu ongepast,
om ons verder te verdiepen in zoo vele theoriën, als
welke den lateren Dichteren tot voorbeeld en regel moesten verftrekken,; te meer, daar wij ons thans op het
grondgebied bevinden, vanwaar ons de Poëzij, in al
hare warmte, gloed en alles bezielende kracht, gelijk de
zon tegenfchittert.
(*) Taal- ut Dichtk. Verfeh. D. I. bl. 7 ea verr.
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Wij weten het n u , uit welke grondtoonen en overgangen de Hymnen, Oden en zoo vele Lyrifche kunstvoortbrengfelen zijn zaamgefteld; en wij zien ons verplaatst op dat verhevene ilandpunt, w aarop zich de
hoogere Poëzij als fehepfter en bezielfter in al hare eigendommelijke waarde vertoont; waar zij, door hare hemelfche taal, der nakomelingfchap zoo wel de wetten en
regten der volken verkondigt, den ruwen en in domheid
verzonken mensch veredelt en verengeit, als bij het verheffen van hare ftem vreugde, bewondering, dankbaarheid en verbazing rijzen doet; terwijl zij in heilige gezangen de ziel tot den Eeuwige verheft, en aller harten
ftemt, om met haar de fchatting van eer en lof, van
hulde en aanbidding den opperfien Regeerder der Schepping toe te brengen.
Uit deze toonen, als wij ons zoo mogen uitdrukken,
beftonden de liederen, door de s A P P H O'S en p i N D A R E N
vervaardigd; zóó klonken de zangen van een'MOZÉs
en D A v i D ; zóó ftemde een VAN VONDEL (veoral
in zijne Reijen) de zielen lot het ware en verhevene; zóó
verhief een VAN ALPHEN, in zijnen
Starrenhemel,
den bewoner der aarde tot de verblijven des hemels;
zóó zingt een BI LD E RDIJK en een DA c o s TA , als
de eéh met zijn onuitputtelijk genie ons bij de tooneelen
der paradijsmenfchen vertoeven doet, of op de vleugelen
der gedachten de wereld der Geesten inleidt; of de ander,
in den toon der Hymne, ons voor het beftuur eener
wijze en hemelfche Voorzienigheid doet nederknielen.
Dat is die hoogere poëzij, die een heilig vuur in ons
binnenfte ontfteekt, en het hart ten altaar vormt, vanwaar de gewijde wierookgeuren tot haren eerdienst zuien dankbaar opftijgen.
Zegt nu , na alles, wat wij, door het gezag van vele
Geleerden en Wijsgeeren onderfïeund, omtrent het ware
wezen der Poëzij, hebben opgegeven, onze rede en ons
gevoel: voorzeker! zulk eene taal, zulk eene beeldfpraak,
zulk eene uitftorting, zulk eene overgieting in onze ziel
van de reinfte en verhevenfte denkbeelden , die verteeder

fen, roeren en fchokken, is de taal des waren Dichters,
wien, bij uitfluiting, die hooge eernaam toekomt: dan
zullen wij nu moeten zien, in hoever de befchrijvende
Poëzij hiertoe kan gebragt worden; en of het mogelijk
i s , om haar onder de rij der verhevene en hoogere dichtfoorteneene plaats te vergunnen.
Zonder thans in bijzonderheden de gevoelens te wederleggen van hen., die, ook in hun oordeel over de befchrijvcnd* Poëzij, den gulden middelweg verlatende,
tot uiterften overflaan, en haar of het ware wezen, het
toppunt der kunst, of nietige beuzelpraat, het graf der
Poëzij noemen, willen wij liever, na opgave van hetgeen fommige Schrijvers omtrent hare waarde bepaald
hebben, ons oordeel befeheidenlijk mededeelen.
Hoewel fommigen de befchrijvende Poëzij als een afzonderlijk vak willen befchouwd hebben, wordt zulks
echter door bevoegde letterkundigen weêrfproken. Onder dezen noemen wij BL AIR. Hij verftaat door befchrijvende Poëzij geene bijzondere foort van dichtftukken (*). Een Fransch letterkundige zjegt ergens, dat
de befchrijvende Poë/dj niet befchouwd kan worden als
een afzonderlijk vak, en dat zij nimmer, door de wetgevers van den fmaak, tot den rang der erkende vakken
zoude verheven worden, 'zoo als het Heldendicht, Tooneeldicht, Leerdicht en anderen (**); en het is dat gevoelen, waaraan wij ten volle onze toeftemming fchenken. Befchrijvende Poëzij vindt men' toch zoo wel in
den

Ilias en het verloren Paradijs, als in de Idyllen

van GESNER en den Gijsbrecht, van voNDEL,. Om
ze dus geheel als eene bijzondere foort, als een geheel
bijzonder genre, onder de verfchillende vakken der Poëzij
te willen rangfehikken, komt ons voor onvoegzaam te
zijn; maar wij gelooven niettemin , dat zij in ftaat i s ,
om datgene uit te oefenen, wat onze zielen kluisteren,
ons gevoel overmeesteren, en de tolk der verhevenfte
(*) Lesfen over de Red. en fr. Lett. D. III. bl. 1 7 4 .
(**) E s M E N A R D , la Navigation,
l'oïme, dans le disc,
prélira. XXII. ruiv.

aandoeningen worden kan. De Natuur alleen zij hare geleidfter; en het fcheppend vernuft des Dichters doe hem
naar dat Ideaal ftreven, waardoor hij, niet tot he:t zwakke
en gemeene afdalende, alles fchooner, verheerlijkt en in
drukwekkend affchildert.
Of hoe! zou eene befchrijving van de magt des Allerhoogften in den donder, en w e l , tot verheffing van het
tooneel, in een onweder op zee, door den IdumeeschHebreewwfchen Zanger voorgefteld, onze ziel niet met
eerbied en ontzag vervullen? Zou de onnavolgbare afteekening, door DAVJD, in die fchoone fchi.lderij der
fchepping, in den io^iien P/alm gegeven, ons niet de
grootheid en liefde des Alverzorgers doen gevoe'Aen? Zou
de befchrijving der bewonderenswaardige natuurtooneelen,
door HALLER in zijne Alptn voorgedragen., niet de
zelfde uitwerking bij ons te weeg brengen? Zou de
roerende befchrijving, in de Henriade, van den dood
van de Coligny ons niet met medelijden, ontroering, fchrik
en ijzing vervullen? Zou de heerlijke epifode van Elpine en haren minnaar, door BILDERDIJK, in zijnen
Ondergang der eerfte Wereld, gemaald, ons niet ver
rukken en treffen ? Zou
maar waartoe meer ? —
Aan zulke befchrijvingen kent men den Meester; en hier
zijn die trekken aanfchouwelijk, door het ware en fchoone
geteekend, die ons, als ware h e t , het typus der kunst
voor oogen (lellen. Hier zien wij den Dichter, d i e ,
daar hij de geheele Natuur omvat en beheerfcher der
zinnen en hartstogten i s , tot het gevoel en de verbeelding
fpreekt, en dat Ideaal in zijne befchrijvingen zweven doet,
waardoor hij ons het hoogere en verhevene verkondigt.
En zulke befchrijvingen, maar dezulke ook alleen, behooren tot het ware wezen der kunst, tot de hoogere
Poëzij. Dezulke zijn niet het werk van den koelen en
kouden, voor tijdverdrijf fchrijvenden verzenmaker; neen!
zij zijn het werk van hem, in wiens ziel die hoogere
geest is ingevaren, waardoor h i j , de wieken uitilaande,
zich niet aan het nietige en (loffelijke hecht, maar zich
opwaarts verheft, ons Godentaal doet hooren, eh tot
het hemclfche opvoert.
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Wanneer wij n u , na deze befchouwingen, het, befluit
opmaken., zal hetzelve hierop nederkomen , dat, fchoon
wij de befchrijvende Poëzij, als een geheel bijzonder
genre, geene plaats onder de hoogere dichtfoórten toekennen , 'wij echter befchrijvingen van dien aard, als wij
opgaven, wel degelijk niet den naam van poëzij bij uitnemendheid beftempelen, welke fleeds de groote. proeffteen zullen blijven van dichterlijke verbeeldingskracht,
waardoor men het oorfpronkelijk genie des .Dichters ligtelijk van den , zich, welligt in zijnen leuningftoel, afpijnigende n , befchrijver zal kunnen onderfcheiden. —
Worden de befchrijvingen, welke de Dichter ons geeft,
naar dezen toetsfieen gewaardeerd, en hebben zij zoodanig gehalte niet, zij zijn dan zelfs te eenemale den
naam vant poëzij onwaardig. Zijne tooneelen, wekken
alsdan geen belang; zijne befchrijvingen vervelen; het
dagelijkfche treft ons niet; e n , welk een koloriet hij in.
zijne fcbilderijen ook brengen moge, eenheid, doelmatigheid, leven en werking worden door de bonte kleurenpracht niet daargefteld, en zijn laf en zenuwloos befchrijven behoort niet meer tot het edele en heilige der
Dichtkunst, maar daalt tot het berijmde, ja zelfs tot
het gebrekkige proza af.
Het is dus noodzakelijk, dat de Dichter, die zich op
het befchrijvend gebied der kunst begeeft, wete, wat
hij behooit in acht te-nemen, om niet op deze klippen
fchipbreuk te lijden; en wij zijn alzoo tot het derde
deel der vraag, die wij ons ter beantwoording voorftelden, genaderd; namelijk : óm de grenzen aan te wijzen,
die men behoort in acht te nemen, om niet tot het berijmd proza te vervallen.
Even gelijk de Schilder, die de Natuur tot zijn model kiest, niet fiaafs, niet angstvallig haar, in al hare
voorftellingen, afmalen, maar datgene, wat wezenlijk
fchoon in hare zamenftelling i s , op het doek of paneel
brengen zal, bet een en ander naar zijn Ideaal zóó plaatst
en fchikt dat alles de krachtigfte en meestgevvenschte
uitwerking doet, waardoor het behaagt en het fchoonv

heidsgevoel bevorderen kan ; zoo ook moet zich de Dichter in zijne befchrijvingen gedragen. Hij moet de fchoonfte deelen, de bevallige partijen uitkiezen, en zoo veel
mogelijk zijne befchrijvingen verlevendigen door bezielde
wezens. Een ijsveld, eene uitgeftrekte vlakte, waarop
wij flechts hier of daar een' ftruik, een' boomftam, eene
fchuur of een weihek aantreffen, — eene doode natuur —
zal ons niet behagen. Hoe zal men hiervan iets dichterlijks kunnen voordellen ? Wat zal van de befchrijving
worden ? Hier ligt de flagboom, die het den' Dichter onmogelijk maakt binnen te treden. De Prozaïst moge hiervan de bijzonderheden , het plaatfelijke (locale') opgeven,
den Dichter voegt deze taak niet; en wie het wagen w i l ,
om in bepaalde maat en rijm dit te befchrrjven, de rijmelaar zal ons berijmde beuzelpraat leveren. Zoo zijn, om
dit door een voorbeeld op te helderen,. de kleinigheden ,
die r / o u en VAN MIERIS ons in hunne kunstftukken
fchilderen en wier uitvoerigheid wij bewonderen, niet
dienflig voor de befchrijvingen des Dichters. Men moet
zorgen, gelijk wij eens ergens lazen, dat men de Muze,
die dochter des hemels , beftemd om de tolk onzer verhevenfte aandoeningen te wezen , niet tot eene gemeene
dienstmaagd verneder e. OSTADE en TENIBRS^RUBBENS en VAN DIJK hebben hunne eigenaardige verdienften en zijn den eernaam van Schilders waardig, want wij
zien, welk verfchil in hunne kunstwerken ook wezen
moge, in alles beweging en handeling; maar de verzenmaker , die zich tot de optelling en befchrijving van levenlooze voorwerpen bepaalt, zal nimmer den naam van
Poëet verdienen, of zijne voortbrengfelen die van poëtifche kunnen of mogen dragen. „ Die ellendige befchrijvers," zegt HERDER, „ die de lente, de bloemen , het ijs, den winter met de gemeende trekken langwijlig en koud fchilderen, zij zijn noch goede Dichters,
noch goede Prozaïsten: het verfchil is te groot tusfehen
de gemeene woord - fchilderijcn, en het befchouwen
van levende, werkende wezens." Waarom dan toch de
befchrijvingen opgevuld met kleingeestige voorftellingen
van nietsbeduidende kleinigheden, die voor gevóel noch

fmaak eeniige waarde bezitten 1 Wat boezemt het toch voor
belang in., dat men ons den vorm van allerlei huisfieraad
of werkge:reedfchap befchrijft; dat men on het doorbuigen van eene plank, het klappen met duim en vinger
wil doen zien o f doen hooren ? E n het zijn echter leemten , die men in het be&hrijvend gedicht, bij anders hoogstverdienfle lijke P o ë t e n , aantreft.
Wil men zich a l , in eene befchrijving, tot kleinigheden bepalen, men kïeze dan d i e , welke groot en belangrijk worden door de plaats en de w i j z e , waarop zij zijn
aangebragt. Wanneer ons eene voorftelling van eene prachtige zaal, waar de genooden zich ter viering van een gedenkwaardig feest vereenigd hebben, gegeven w o r d t , zal
het ons vpeinig kunnen boeijen, o f ons al de ornamenten
der rijke Corinthifche kroonlijst, of de kleuren en bloemen in het, voettapijt, befchreven worden; even min zal
het ons behagen, wanneer m e n , bij de befchrijving van
een' rijk aargeregten discli, ons den vorm van ieder tafelfieraad afmaalt. Hier voegt dit alles niet. Het worden gerekte en vervelende befchrijvingen, die de aandacht
van de hoofdvoorwerpen aftrekken. Maar wanneer TOLL E N S , b . v . , in zijn Nova Zembla, het afmaken der
beeren befchrijvende, van het fcheepsvolk z e g t :
i

„ En gaart het fineer en *t vet tot brandftof voor de lamp."
Of:
„ De brand wordt afgepast bij luttel tal en maat,
„ De dunne pit gefplitst, eer ze in de lamppijp gaat,
„ De korlen zout geteld en 't zuivel voorgenieten."
dan z i j n , voorzeker, [meer en pit, lamppijp en korlen
zout op zichzelven al zeer prozaïfche uitdrukkingen, en
het bewaren van het [meer, het fplitfcn der pit, het
tellen der zoutkorrels al zeer nietige handelingen; maar
zij zijn belangrijker, indrukmakender en grooter, dan de
wijdloopigfte befchrijving van het gemis der eerfte levensbehoeften hier wezen zoude. Hierdoor klimt de voorftelling van den nijpenden nood ten hoogden toppunt;
en door zulke verzen werkt de Dichter waarachtig op het
jjevoel en. de verbeelding, ö f , om nog een voorbeeld bq

te brengen, als R E I N I E R A N s L o o , in |zijn gedicht de
pest te Napels,
waarin zoo veel fchoone en roerende
détails voorkomen, in de toeftandsbefehrijving der arme,
zwangere Faustijn z e g t :
„
„
„
„

Tapijt noch tafereel de muren hier bedekken;
Alleen zoo hing bij 't b e r t , o m d'aandacht op te wekken,
G'fchildert op een print, de Schepper van 't heelal,
G bakert in een krib, geboren in een Hal."

en kort daarna van luttel aardewerk, van -ftoel en k a s ,
van dekens en dergelijke gewaagt, dan z o u men dit een
en ander als plat en bont kunnen aanmerken, en de prent
vooral hier eene zonderlinge werking doen; dan, wanneer
hierop eene treffende vergelijkende toefpeling v o l g t , die
ons het geheel des armoedigen gezins als in éénen trek
voorftelt, door den regel :
„ Een Bethlehem in print, een Bethlehem in 't leven,"
dan is die gefchilderde prent hier allergelukkigst geplaatst;
e n , daar zij het effect van de ganfche fchilderij verhoogt,
gevoelt men eerst de waarde der kleinigheden.
De befchrijvende Dichter zorge d a n , dat hij de palen
zijner befchrijving, z o o weinig mogelijk, buiten de gren
zen des werkdadigen levens uitzette ; en doet hij zulks a l ,
hij blijve dan indachtig, dat hij door veriiering en in
kleeding het een en ander in een poëtisch gewaad moet
doen optreden. D e Hoogleeraar K INKE R z e g t , in d e ,
zoo wel voor het theoretifche als praktifche,
hoogstbelangrijke Voorrede voor zijne Poëzij: „ Die den koorts
bast bezingt, zal ik gaarne mijne hulde toebrengen; doch
ik weet vooraf, dat h i j , om dit dichterlijk te d o e n , de
china onder eene leiding van gedachten en begrippen
zal moeten 'opnemen, welke wijsgeerig i s , o f , met an
dere woorden, dat hij deze ftof tot een belangrijk onderr
werp van befpiegeling zal moeten maken; en ook daar
door alleen zal dit onderwerp nog niet dichterlijk behan
deld zijn: want dit zal afhangen van de wijze, waarop
hij dit voorwerp zijner overdenking verzinnelijkt en om-
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kleedt ( * ) . " J a , voorzeker! dit moet overal"plaats hebben; en waar deze dichterlijke, omkleeding niet aanwezig
is', daar zal de Dichter tot zulke nietigheden vervallen,
als hem, in plaats van te bewonderen, beiagchelijk makeir zullen. Waar hij- dén aard, den vorm, de werking,
de eigenfchappen van een voorwerp befchrijft, daar overlade hij vooral zijn dichtwerk niet met kunsttermen*,
noch make van • hetzelve, _ als wij < het zoo noemen
mogen, een terminologisch woordenboek.
Hij moet
njet alles' fchilderen. Hij neme, helt zijn fmaak tot
het defcrïptive over, een' ANTONIDES, BILDERTJ ij K , T O L L E NS eh anderen tot voorbeeld. Daar
vindt" "Hij beTchrijvingèn ,. ''<Be 'hiet door dorheid of platheid vervelen, maar de' geoefende meesterhand kennen
doen. Hem zweve ftèeds levendig voor den geest, wat
de verdien (lelijke BAXKER, ih zijne Verhandeling over
het Ideaal, fchreef: „ De Dichtkunst bezigt de Natuur
niet gelijk de Schilderkunst, door haar tot in de kleinfte
détails te befchrijveh en voor t« (lellen. Niet alleen dat
de befchrijvende Dichtkunst fomtijds bijna ophoudt dichtkunst te zijn; maar.de beide kunften zijn zoo zeer in
wijze van voorflelling verfchillend, dat zij moeijejijk hierin met elkander kunnen vergeleken worden. Voorzeker,
zoo de Dichter het Ideaal in zijne tafereelen wil naderen,
hij vervalle dan niet in het beuzelachtige, maar doe alles
bewegen en handelen ( * ) . "
Zoo doende, zullen de toone'n der befchrijvende Poëzij geen wanklank wezen in de hemelharmonie, waarmede
de goddelijke Dichtkunst ooren en harten flreelt; e n ,
waar zij voor natuur en liefde, voor Christendom en
deugd j voor God en het vaderland, voor menfehenbeflemming en onfterfelijkheid hare liederen klinken doet,
datir zullen wij baar de reinfte offers brengen, en haar
huldigen als de kunst, die menfehen befchaven, verlichten , verbeteren en voor ,meer dan ééne wereld vormen kan.
c;

(*)
(f)
fraaije

;
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AARON EERLIJK, FN ZIJNE SCHRANDERE TEGENWER
PING TEGEN HET CHRISTENDOM.
duizend Heidenen zijn reeds tot CHRISTUS
toegebragt, tegen misfchien één' bekeerden Jood of
Mohammedaan; en wie weet, of misfchien, naar Gods
beduur, niet eerst de volheid der Heidenen moet ingaan, eer gansch Israël zalig zal worden!"
Deze woorden van den Hoogleeraar j . WILLMET
(in zijne fchoone Aanfpraak in de algemeene Vergadering
van het Nederl. Bijbelgenootfchap, 30 Julij 1828) ko
men mij belangrijk genoeg voor, om voor eene openlijke
Prijsvrage de ftof te leveren j zij gaven mij althans gereede aanleiding tot de vierledige vrage: 1) Steunt het
eerfte lid van dat gezegde op genoegzamen grond? a)
Zoo j a , welke zijn de voornaamfte oorzaken van zulk
een zonderling verfchijnfel ? 3 ) Kan men daaruit iets met
grond befluiten omtrent den tijd, wanneer het Mohammedisme te gronde gaan, en inzonderheid wanneer gansch
Israël zal zalig worden? 4 ) En welk gebruik behooren
Christenen in 't gemeen, en Christelijke Bijbel- en Zendelinggenootfchappen inzonderheid, daarvan te maken?
Zonder de gegrondheid van 's Hoogleeraars boven aan
gehaald gezegde in twijfel te trekken, of mij aan eene
voldoende oplosfing dier vraagpunten te' wagen, wil ik
hier flechts de bedenking opperen: Of niet eene der
voornaamfte oorzaken van der Joden hardnekkig ongeloof
aan JEZUS CHRISTUS te zoeken zij bij de Christenen
zeiven; t. w. in de diepe verachting, welke de eerften
van de laatften doorgaans ondervinden; in de zedeloos
heid, waarmede vele Christenen hunne eigene geloofs
belijdenis fchandvlekken ; en inzonderheid in de verre
gaande ontheiliging der Christelijke Zon- en Feestdagen,
zoo zeer afftekende bij de naauwgezette Sabbatsviering
enz. der Joden ? Of niet dat een en ander allezins ge
fchikt zij, om it Joden in hunnen afkeer van het Chris„
„
„
„

MENGELW.
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tendom te ftijven? En of men dus wel gegronde hope
hebbe, dat de Joden (enkele gevallen uitgezonderd) zul
len ophouden Joden te zijn, zoo lang de Christenen (in
wier midden zij groorendeels wonen) niet meer algemeen
beginnen- Christenen in waarheid te worden ? ,
Zou ook wel het zedelijk verval der Joodfche Natie
zóó groot zijn, en men zich inzonderheid over zóó veel
valschheid en arglistig bedrog te beklagen hebben, in
dien zij door de Christenen (om van andere Volken niet
te fpreken) met meer menschlievendheid behandeld ware
en nog wierd ? Of leert niet de Gefchiedenis, b. v.
van Griekenland',. den voor het volkskarakter hoogstverderfelijken invloed eener langdurige overheerfching en
onderdrukking? En ziet men niet nog dagelijks, bij
onze dienftelingen, arbeiders e n z . , de verfchillende uitwerkfelen eener menschlievende of verachtelijke bejege
ning?....
Of zou zulks opzigtelijk de Joden niet
plaats hebben V
En eindelijk, zou het zedelijk verval der Joodfche Natie
wel zóó algemeen en zóó diep zijn, als velen, die fchier
alle Joden voor bedriegers houden, zich verbeelden ?
I k , voor mij, kan zulks niet gelooven, als hebbende
zelf — vooral da&r, waar men gewoon is de joden
menschlievend te behandelen — meer dan éénen achtingwaafdigen Israëliet leéren kennen, die, offchoon .tegen
het Christendom bevooroordeeld, echter., naar zijn licht-,
God in geest en waarheid vereerde, en blijken gaf van
een. deugdzaam beftaan.
Met de openlijke vermelding
van een merkwaardig voorbeeld, hoop ik den lezer van
dit Tijdfchrfft geen ondienst te doen.
Omtrent twee jaren geleden, ' ftierf, in het naburig
Lochem, een arme en ftokoude Jood, die, bij eene fobere
en ongemakkelijke broodwinning ( * ) , de vergenoegdheid
(*) Een naauw vertrekje, van flechts zeven of acht gul
dens jaarlijkfche huur, maakte zijne geheele woning uit; en
hij, hoe doof en bevende ook in de klimmende jaren, moest
dagelijks, met eene houten kast op den rug, langs d e , veel
al verftrooide, huizen en hutten der omliggende dorpen én
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zelve was. Hij heette AAR ON; doch de•plaatfelijke
Burgemeester — of liever Burgervader — H. J. T H OMASSON) wien h i j , in NAPOLEON'S tijd, over de
keuze van een' familienaam, verlegen kwam raadplegen,
gaf hem den^ welverdienden en algemeen goedgekeurdèn
bijnaam EERLIJK. Trouwens A AR ON w a s , inden
volften nadruk, en uit godsdienftige beginfelen, eerlijk.
Want de vreeze Gods vervulde zijn hart en beftuurde
zijne daden. Steeds opregt, befcheiden en erkentelijk
voor de geringde gift en dienst, ftond hij bij elkeen
jn de grootfte achting. Het lezen der H . Schrift was
zijne dagelijkfche behoefte en fpijze, zonder welke hij
meermalen verklaarde niét te kunnen leven; en in een
gödsdienftig gefprek (lelde hij altijd een bijzonder belang
en vermaak. Kortom , zoo ver ik A A R o N E E R L IJ K ,
uit eenparige getuigenisfen, en vooral uit vele eigene ontmoetingen (want hij kwam dikwijls in mijne gemeente
en woning) heb leeren kennen, geloof i k , dat ook hij
deze vereerende toefpraak verdiende: „ Gij zljt waarlijk
een. Israëliet, in wien geen bedrog is. Gij zijt niet
verre van het Koningrijk der Hemelen. U ontbreekt
flechts het geloof in J E Ï U S van Nazareth, als den
Zoon Gods en den Zaligmaker der Wereld."
Een paar jaren vóór 's mans dood, had er tusfehen
hem en mij het volgende gefprek plaats, d a t , wegens
zijne heldere denkbeelden, edele gevoelens, en inzonderheid wegens zijne fchrandere tegenwerping tegen het
Christendom, mij altijd levendig is bijgebleven, en der
openlijke mededeelinge -waardig voorkomt.
Ik. Vrede zij u ( * ) , AARON ! aldus begroete ik u
welmeenend, want ik ben een vriend van de Joodfche
Natie, en wensch haar hartelijk alle goeds toe.
gehuchten rondfukkelen, om uit een' onbeduidenden koophandel een gering beftaan te vinden.
(*) Dit is de gewone heilwensch, waarmede de Joden nog
hedendaags elkander begroeten in het Hebreeuwsch, en ook
door Christenen gaarne begroet worden.
Z 2

Hij. J a , dat weet i k , Dpminé ! doch,flechts weinige
Christenen doen zulks; bij de meesten ftaat ons Volk
in diepe verachting.
,
Ik. Verwondert u zulks ? Zijn er onder de Joden
niet vele bedriegers?
Hij. Dat kan ik niet ontkennen; maar die zijn er ook
onder de Christenen. Ik weet dat bij ondervinding;
meermalen ben ik door hen bedrogen, voffchoon ik dat
;

niemand doe.

Ik. Maar gijl. beftempelt ons met den fcheldnaam
Gooi, d. i. Heidenen, en toont daardoor eene groote afkeerigheid van de Christenen.
Hij. Hoe kan dat een fcheldnaam zijn? De Dominé
weet toch, dat Gooi (vfa) een Folk beteekent, en in
de Thora ( H . Schrift des O. V,)ook van de Joden meer
malen gebezigd wordt. O N T & ^ t . » het Volk Israël.)
Ik. Dit laatfte ftem ik gaarne t o e , hoewel Am of
Gnam'Q^) de doorgaande naam i s , waarmede Israels
Volk in de H . Schrift beftempeld wordt. Maar waarom
noemen de Joden dan de Christenen Gooi? Is het n i e t ,

om hen aan de afgodifche Heidenen gelijk te ftellen? Of
denkt gif er anders over ?
Hij. I k , voor mij, heb geene vrijheid, op de Chris
tenen zóó laag te vallen. Ik ken onder hen vele bra
ven, en heb voor dezulken groote achting. Dezen zijn
zeker ook welbehagelijk in Gods oogen. Inzonderheid
zullen mijne weldoeners onder h e n , hier of iri de Eeu
wigheid, daarvoor beloond worden.
Ik. Gelooft'gij dan. een toekomend leven, en dat
ook Christenen kunnen gelukkig worden ?
Hij'. J a , zeker geloof ik een toekomend leven, waar
in God ieders werk .voor het gerigt brengen, en elk
een' , hij zij Jood of Onjood, zal vergelden, naar zijne
werken. Wie den Heere vreest en weldoet, wordt ze
ker eeuwig gelukkig.
Ik. Ik zeide u zoo even, dat ik een vriend van de
Joden ben. Weet gij w e l , waarom ?
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Hij. D . t wenschte ik gaarne nader te vernemen.
Ik. En even gaarne wil ik u zulks mededeelen. 't Is
dan, omdat God de Joden, als aframmelingen van den
uitmuntenden geloofsheld ABRAHAM — wien wij,jiiet
minder dan gijlieden, hoogfchatten — tot zijn bijzonder
Volk verkozen, e n , behalve andere voorregten, van
oudsher begunftigd heeft met de heerlijkfte openbaringen
en beloften, inzonderheid nopens eenen doorluchtigen
Mesfias, uit hun eigen Volk voort te komen, in wien
alle genachten der aarde zullen gezegend worden. En
alhoewel de Joden, reeds federt vele Eeuwen, van Tempel en Priesterdienst verftoken, als ballingen over de
ganfche aarde verftrooid, veelal in druk en verachting,
rondzwerven; er rusten nogtans op uw Volk de heerlijkfte Godsbeloften, en het zal nog eenmaal herfteld
worden en gelukkiger, dan het ooit te voren geweest is.
Hij. (Met een zigtbaar genoegen.) J a , dat zegt
onze Thora, en daarop vertrouwen wij volkomen.
Ik. Dat zegt niet alleen uwe H . Schrift, welke wij
Christenen; even als gijlieden, als Gods Woord eerbiedigen; maar dat leert ook onze Christelijke Thora, welke
gij verwerpt. Vindt gij niet de juiste overeenftemming
van beiden, in zulk een gewigtig p u n t , (om van andere
punten thans niet te 'fpreken) al zeer opmerkelijk, en
daarin een bewijs van de geloofwaardigheid ónzer Christelijke Thora?
(Toen hij hierop- zweeg, vervolgde i k : ) Maar zeg mij eens, A A R O N E E R L IJ K !
Door wien, gelooft gij, zullen de Joden nog eens herfteld en gelukkig worden?
Hij. Dat zal gefchieden door den Mesfias, welken
wij, volgens Gods Woord, verwachten.
Ik. Wanneer en van waar zal die Mèsfia'S komen?
Hij. God de Heer zal Hem ons op zijnen tijd befchikken, uit den ftam van JUDA en uit bet huis van
Koning DAVID.
Ik. Maar de Joden hebben, al federt vele Eeuwen,
geene voortloopende geflachtregisters meer; en hoe zullen z e , wanneer de verwachte Mesfias eeos; komt.j Hem

behoorlijk kunnen onderkennen, als gefproten uit j uDA'S flam en DAVID'S huis?
Hij. God de Heer zal Hem met zóó gewisfa kenteekenen, als den waren"Mesfias, aanduiden, dat wij niet
misleid kunnen worden.
Ik. Sedert Jeruzalems yerwoesting zijn er reeds 1750
jaren verloopeu, en gij zijt reeds diep in de 70. Maakt
u dit niet wankelmoedig in de verwachting van een' toekomenden Mesfias?
Hij. Wankelmoedig? Neen, dat geenszins! Bij den
Heer zijn duizend jaren niet meer dan één vervlogen
dag; ten regten tijde zal Hij zijne plegtige beloften zeker
volbrengèlK want Kij is de Almagtige en Getrouwe.
Ik. Uw godvruchtig vasthouden aan 's Heeren beloften verblijdt mij. Maar zou het niet mogelijk zijn, dat
de Heer den beloofden Mesfias reeds dadelijk gezonden had?
Hij. Ware dit z o o , dan moésten wij er toch behoorlijke kennis van hebben.
Ik.
Wel n u , A A R O N ! op goede gronden kan ik u
ftellig verzekeren,-en de Eeuwigheid, die gij reeds zóó
nabij zijt, zal er u volkomen van overtuigen, dat de
beloofde Mesfias reeds vóór i8©o jaren dadelijk gekomen, en met onbedriegelijke kenmerken van echtheid is
bekend gemaakt^ en wel allereerst aan de Joden. Velen
hunner- hebben Hem ook daarvoor erkend en er zich
wèl bij bevonden; maar de meesten (bet voetfpoor
drukkende hunner tegen God en zijne Profeten weêrfpannige voorvaderen) verwierpen Hem hardriekkiglijk,
en berokkenden daardoor hunnen eigenen ondergang, en
het treurig l o t , dat de Joodfche Natie federt vele Eeuwen • getroffen heeft, en nog zóó lang zal doen zuchten, tot dat zij van dien doorluchtigen Perfoon, welken
w i j , €hristene-n\ als den waren Mesfias eerbiedigen,
zal zeggen: „ Gezegend is H i j , die komt'in-den naam
des Heeren!"
.
• ";.-.••- Hij.- in vele ftukken komen wij nog al wel overeen;
maar 'dit is juist het punt, waaromtrent wij het njmmefr
ééns zullen worden.
;

;
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Ik. Waarom niet? Wat hebt gij er tegen?
Hy. Volgens de Schrift zal. onze Mesfias een Vredevorst zijn; (denkelijk doelde A A R O N hier op j E s A 1 A
IX: 5 , en inzonderheid op het elfde Hoofddeel van dat
boek) maar uw Mesfias zegt: Ik ben stiet gekomen, om
vrede te brengen, maar het zwaard. Hoe kan dat nu
zamengaan? Het eene fpreekt immers bet andere regelregt tegen.
Ik. (Verwonderd over de fchrandere tegenwerping van
den eenvoudigen Jood.') Uw tweeledig gezegde ftem ik
gaarne t o e , maar geenszins de gevolgtrekking van onoplosbare tegenftrïfdigheid.
In de door u waarfchijnlijk
bedoelde plaatfen (MATTH. X: 34—36. LUK. XII:
51—53) fpreekt onze Meslias tot zijne toenmalige keren zendelingen, die zkh verbeeldden, dat het Mesfiasrijk, fpoedig en gemakkelijk, alom zou worden uitgebreid, en overal eene ongeftoorde rust en uitwendige
welvaart ten gevolge hebben. Om hen van deze dwaling
terug te brengen, verzekert Hij ftellig, dat die groote
onderneming, vooral in de beginfelen, zóó heftigen tegenftand zou ontmoeten, dat fomtijds zelfs huisgenooten
en naaste betrekkingen, door verfchillende gevoelens om-,
trent den Mesfias verdeeld, elkander zouden haten, vervolgen en aan den marteldood overleveren. Dit is het,
tvat Hij te kennen wil geven met de woorden : „ Meent
„ niet, dat ik gekomen ben, om vrede te brengen op
„ de aarde. Ik ben niet gekomen, om vrede te bren„ gen, maar het zwaard," enz. Onze Mesfias wii echter
dit gezegde niet zóó verftaan hebben, alsof die verdeeldheden, vervolgingen en moordtooneelea d°°r. Hemzelven
eigenlijk bedoeld waren en bevorderd zouden worden;
dat zij verre! maar integendeel aldus.: ;dat dezelve, alleen
wegens de verkeerdheden van vele menfchen, het nood-;
lottig gevolg zouden zijn van zijne komst op'aarde en
de oprigting van zijn Rijk. Deze, door de uitkomst
bevestigde, aankondiging is juist een bewijs van zijn
Mesfiasfchap, en geenszins ftrijdig "tegen; de Profetifche
befchrijving van' den Mesfias als een' Vredevorst. Want
:
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onze Heer JE z u s CHRISTUS is zulks wezenlijk in
den volften nadruk en in den verhevenften zin, voor alle
zijne opregte vereerders
Hier werd ons gefprek afgebroken, door de verregaande doofheid van AARQN EERLIJK, die mij niet
volledig begreep, en door mijne fterk vermoeide borst,
die geene verdere infpanning duldde. Ook kwam er
naderhand geene gelegenheid meer, voor een zamenhangend gefprek over belangrijke onderwerpen.
j . c . c . KALCKHOFF,
te Laren, tij Zutphen.

DE VUURSPUWENDE BERG OP DE SANDWICH - EILANDEN.
(Vervolg én fot van bl. 275.)

H e t g e n e ik gezegd heb, is reeds voldoende, om dezen
volkaan eenigermate te doen kennen en onderfcheiden van
alle anderen, waarvan wij eenige befchrijving hebben. Zijn
krater is geen afgeknotte en op zichzelven Maande kegel,
rondom welken men gaan kan, en dien men van alle kanten
des gezigteindérs aanfchouwt; dezelve Vormt eerie wijde en
diepe opening in eene der zijden van den Mouna-roa; boven die verhevene vlakten, welke dit reusachtig gebergte
als/.enderfteunen. De krater is geenszins toegankelijk van de
zijde of van beneden; men kan er niet bij komen, dan door
te klimmen over den. berg tot aan het hoogfte gedeelte van
de kom, en er dan met voorzigtigheid in neder te dalen.
Men mag de uitbarfting. van dezen volkaan vergelijken met
dié, welke op de zijde van den Etna een' nieuwen mond
opende en een' tweeden krater vormde. SPALLANZANI,
die nieuwe opening van de oudfte onderaardfche vuurkolk,
welke bekend is, befcbrijvende, oordeelde, dat de plaats der
nieuwe uitbarfting ten bewijs kon ftrekkèn van de verzwak,
king en van den krachteloozen ouderdom van den Etna. Hij
meende, dat diens vlammen geen gewelds genoeg meer
hadden, om het verbazende gevaarte des bergs, een gewrocht
van een zoo groot aantal elkander opvolgende uitbarftingen en
lavaftroomen, te fchokken en als weg te flingeren, offehoon
de uitzettende kracht der ingefloten dampen nóg vrij groot
bleef. En inderdaad, de opening ter zijde des bergs is benedenwaarts naar den voet van den Etna, en zeer klein, in
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vergelijking van die op de kruin. Maar de krater van den Keraouia fchijnt nog al de fterkte der jeugd te hebben. Dat
dezelve niet op den top van den Mouna-roa zich bevindt,
komt hiervan, dat dit gebergte niet zijn werk is, maar reeds
vóór de uitbarfting beftond; en had het onderaardfche vuur
zich eenen uitweg gebaand boven op dezen berg, zoo zou
hetzelve 'niet de rigting der minfte tegenftandbieding gevolgd
zijn, maar integendeel die, waar de meeste beletfelen warén,
hetgene ftrijdt tegen de wetten der werktuigkunde. Om deze
reden heeft, bij de laatfte omkeering van Calabrië, de hoo
gere bergftreek flechts zoo zwakke fchokken ondervonden,
dat er niets is omgeworpen; terwijl in de vlakten, aan den
voet des bergs, de gebouwen inftorteden, en de bewoners
van fteden onder puinhoopen .begraven werden, Het is dus
waarfchijnlijk, dat het eiland Haouau ten naastenbij die ge
daante , welke men heden ziet,. reeds had, toen de Keraouia
de eerde vlammen uitwierp en de eerfte ftroomen lava deed
vloeijen. Op dat zeer verwijderd tijdpunt hadden de boor
den des kraters misfchien een' kegelachtigen vorm, en ach
tervolgende fchokken hebben dezelve in zoodanigen toeftand
kunnen brengen, als wij ze thans zien. Deze kom* van on
geveer vijftien of twintig (Eng.j mijlen wijdte, die de beide
vlakten, waarvan ik gefproken heb, en den tegenwoordigen
mond des votkaans bevat, is geheel gevormd uit opgewórpene ftoffen, die in de zonderlingfte verwarring op elkander
gehoopt liggen. De beide vlakten zijn blijkbaar door twee
verfchillende uitbarftingen gevormd; en de benedenfte, die
aan de verfchrikkelijke opening, waaruit thans vlammen en
rook opftijgen, eindigt, fchijnt nog niet zeer oud te zijn.
Naar het midden derzelve bemerkt men zekeren rand, in de
gedaante van .eenen omgang, van ongelijke breedte, op
eenige plaatfen drie a vier voet bedragende. Op denzelven
kan men 'nederdalen^ -Deze rondloopende rand, die bijkans
overal even hoog is, .zal wel aan geene andere oorzaak toe
te fchrijven zijn, dan aan eene werking des volkaans. Het
fchijnt, dat de lava door het geweld der vuurkolk tot aan
deze hoogte opgevoerd is geworden, en dat dezelve, in aan
raking met de wanden der opening komende en verkoelende,
daar in het ronde zich heeft vastgehecht, op het oogenblik,
dat de vreesfelijk kokende vuurgloed door fcheuring de
dampen, die denzelven hadden doen oprijzen, liet cntftiappen, en dus, bij vermindering der uitdrijvende kracht, weder
in de diepte nederplofte.

Gemelde rand Is eene gefchikte plaats., óm de gedurige
uitbarftingen der veertig "of vjjfcig kraters beneden in den af
grond waar te nemen. Men bemerkt er eenigen, wier. groen
en geel gekleurde vlammen blijk van metaalzwavels fchijnen op te leveren. Behalve de lichtende toppen der kleine
kraters en eenige loodkleurige vlammen,, die van tijd tot
tijd aan de zijden zich ujtftrekken, heeft de geheele ope
ning beneden een akelig zwart. De wanden van eene ver
bazende hoogte, eenigermate fchuins afloopende op enkele
plaatfen, en loodregt nederdalende op,meer dan dé helft van
den omtrek, .verwonen eene mengeling van kleur, die wel
gelijkt naar gefchilderde vlammen,; men ziet er rood, geel,
zwart en eenige fporen. van groen. Het geel, dat wij kon
den naderen, bewees ons, dat deze volkaan eene der rijkfte
zwavelmijnen heeft. Maar "de bewerking zou niet gemakke
lijk zijn, offchoon ex ruime voorraad van deze ftof gevon
den 'wordt op de meest toegankelijke gedeelten van de trech
tervormige kom, in de nabijheid.van den rand. Het rood,
in nog grootere hoeveelheid dan het geel, ontftond uit ijzerverzuurfel.
Des nachts wordt het fcbouwfpel des volkaans prachtiger
en meer belangwekkend. Dan konden wij ondérfcheiden,
hetgene het daglicht ons belet had te bemerken: twee kra
ters, die wij onmiddellijk voor onze oogen hadden, wierpen,
bü zeer korte tusfchenpoozen, asch en fleenen uit, welke
in de diepte van den afgrond weder nedervielen of tegen de
wanden- floegen. Elke uitbraking was vergezeld van een
donderend geiaas, dat den grond op vrij grooten afftand
deed fchuddeo. Wij voelden de fchokken zeer duidelijk,
vooral wanneer wij op onze matten waren gelegen. Terftond
na de nederploffing verhief zich de vlam hooger en werd hel
derder; daarop verzwakte dezelve allengs; weldra, was er
rook onder vermengd, en eindelijk bedekte eene kolom van
graauwacbtige en, donkerkleurige dampen den gebeelen krater,,
tot aan eene nieuwe uttbarfting., Ik behoef niette zeggen,
dat wij weinig (liepen. Zoo de vermoeijenisfen van den dag
de rust niet noodzakelijk voor ons gemaakt hadden, zouden
wij den ganfchen nacht we! hebben willen doorbrengen, om
gedurig de lava, die in vuurftroomen uit deze kraters vloeit j
het meer, dat dezelven ontvangt, de vurige golven,, waar
mede dit bedekt is, de eilandjes, welke de door den volkaaa,
gefliugerde of door het vloeijend.vuur medegevoerde fteenen

hier vorinen, zonder ophouden te befchouwen. Vol - van ver
wondering en verbazing in de nabijheid van deze wonderen
des Almagtigen, riep ik met heiligen eerbied uit: Wat zijn

uwe geheimenisfen vreesfelijk, o Koning der Heiligen!
Den volgenden dag maakten w\j de noodige. fchikkingen,
om dieper in den berg ons te begeven. De Heer MALDEN,
die ongefteld w a s , kon ons niet volgen; DAMPIER, die
eene teekening moest voltooijen, en RUGGLES, die zich
vergenoegde met hetgene hij boven zag, gingen niet mede.
De- w e g , of liever de kloof, die wij volgden, bragt o n s ,
nadat wij groote vermoeijenisfen hadden doorgedaan, vier
honderd voeten beneden de hoogte van ons nachtverblijf.
Steenen, die onder onze voeten rolden, betetteden ons
meestal, regtop te gaan; wij moesten dan kruipen. Hierbij
was het grootfte gevaar, dat de achterften.. fteenen op de
voorden deden vallen. Eindelijk, den bovengeroelden rand
of omgang naderende, vonden wij een' veel beteren w e g ,
zijnde de bedding van een' vroegeren lavaftroom. Onze togt
was moeijelijk geweest, en wij hadden, in. eene regte lijn
van boven af gerekend, flechts een vierde van eene mijl
afgelegd. Vóór dat wij allen aan den rand ons weder bij
elkander be vonden, waren de Heeren BLOXAM en POWELL,
geleid door de uoutften onzer eilanders, ons verre vooruit
geraakt, zoodat wij, gedurende dezen morgen, in twee par
tijen verdeeld waren* D i e , waarbij ik w a s , beftond uit de
Heeren Lord BYRON, DA VIN en WHITE, den oppasfer
van den Kapitein, en een* jongen Sandwich - eilander, welken
ik als bediende had aangenomen. De laatstgenoemden droegen
onzen voorraad' van water, en de zeldzaamheden, die wij
in groote menigte opzamelden. Wij waren welvoorzien van
rottingen en lange (tokken, om telkens den grond te peilen;
eene voorzorg, welke niet overbodig w a s , gelijk men ver
volgens zien zal.
Wij gingen bijna altijd over hoopen van zeer broze uit
gebrande iioffen, over puimiteen, die bij den minden
(loot in gruis viel, over asch, die als met een' bedriegelijken fluijer de fpleten bedekte, in welke wij zouden
hebben kunnen vastraken, ons kwetfen, of zelfs voor altijd
verdwijnen. Eenige ftooten met onze dokken deden ons al
deze gevaren kennen. Eene enkele aanmerking zal genoeg
zijn, om een denkbeeld te geven van de diepite dier berg
kloven ; eenigen derzel.ven hebben zekerlijk gemeenfchap met
de ftookplaats der onderaa-rdfche vuren; want men ziet er
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vlammen, rook en heete dampen uit opftijgen. Luchtvormige doffen zijn overal doorgedrongen, en hebben de lava
dermate vervuld met bobbels, dat dezelve flechts weinig
vastheids bezit., Wij konden er gemakkelijk groote brokken
van losrukken. Wij 'zagen er anderen van zelve afbreken en
weder in den afgrpnd nederftorten. Onze ftokken deden ons
niet alleen fcheuren onder onze voeten, maar ook in de
wanden des kraters ontdekken; deze laatften waren klein,
en er kwamen geene vlammen uit. Als wij rondachtige ver
hevenheden op de oppervlakte der rots aangezet zagen,
waren eenige ftooten voldoende, om die er te doen affpringen; en dan kwamen meestal digte dampen, voor welke wij
den toegeflóten uitgang weder openden, uit de veelvuldige
gaten dringen, waarmede de rotsfteen, even als-eene zeef,
doorboord was. De rand; op welken wij rondgingen,
fchijnt door de invretende werking der dampen en door de
hevige fchokken, die hier plaats hebben, gedurig af te
nemen; vroeg of laat zal dezelve geheel nederftorten in den
afgrond,. welke de beftanddeelen daarvan heeft opgeworpen.
Na de klompen zwavel, waaronder wij kristalfchietingen van eene groote fchoonheid vonden, bezigtigd te
hebben, gingen wij verder langs den rand, welke als eene
kroonlijst den krater omgaf; maar deze liep meer en meer
binnenwaarts, en de rots, waarop dezelve (leunde, begon
de loodlijn te naderen. Eindelijk werd het onmogelijk, ver
der te komen in deze rlgting. Geplaatst op uitftekendefteenen,
eenige voeten boven een' verfci.rikkelijken afgrond, zagen
wij voor ons eenen muur van achthonderd tot duizend voe
ten hoogte, en diens oneffene en gefpletene oppervlakte, op
verfcheidene plaatfen dampen en rook doorlatende,was bezet
met groote, uitfpringende fteenen, welke onze hoofden
bedreigden, en daar opzettelijk geplaatst fchenen, om onze
roekeloosheid te ftraffen. In dezen vuurfpuweoden berg vereenlgt zich alles, om verbazing en fchrik te verwekken.
Te midden van deze lava, van deze puirafteenen, van deze
glasachtige ftof, zagen wij de fporen eener geweldige op
werping van (lijk en modder. Stroomen van leem en klei
van verfchillende kleuren hadden, hunne beddingen, die zeer
nabij elkander en bijkans evenwijdig liepen, yereenigende,
in een' zeer breedenval zich nedergeltort. Dit yerfchijnfel
moest niet -lang geleden plaats gehad hebben; want alles
verfcheeu er nog in den oorfpronkelijken toeftand, zoo als

het na het opdroogen der klei was geworden. Wij raapten
overal zeer fchoone voorwenen op. Ieder onze verrijkte
zijne verzameling. Wij trokken langzaam voort, en de tijd
verliep; wij befteedden meer dan twee uren,, om twee (Eng.)
mijlen af te leggen.
Eindelijk vonden wij middel, om eene plaats te bereiken,
die ons gelegenheid aailbood, om nog dieper neder te dalen:
er waren rotsklompen, die fchuins naar onderen liepen, waar
schijnlijk ten gevolge van eene groote omkeering. Deze
fchrikwekkenJe inftortingen fchenen zich tot'op den bodem
des afgronds uit te ftrekken; want de val van zoodanige
zwaarte kon niet door de wanden des kraters tegengehouden
zijn. Ziet daar dan eenen weg geopend, om tot het doel
einde van onzen togt te geraken; maar, hoe zouden, wij
zonder gids ons derwaarts kunnen begeven? Terwijl wij
raadpleegden, hoe het aan te leggen, zagen wij eensklaps
een' onzer medgezellen verfchijnen; hij was nedergedaald, en
klom weder naar boven. Met dringende belangftelling onder
vroegen wij hem; maar hij deed alle pogingen, om ons deze
laatfte onderneming, die hem zoo weinig voldaan had, af te
raden. Doch zijne vermaningen hadden eene tegenovergeftelde uitwerking; Lord BYRON, wel overtuigd van de mo
gelijkheid der zaak , nam terftond zijn befluit, en trok ons
allen mede, met uitzondering alleen van den ontmoedigden
togtgenoot. Wij waagden het dan, om van rots op rots te
glijden, en kwamen, behalve eenige kwetfingen aan de han
den, zonder ongeluk op den bodem, in twintig minuten.
Dat geringe ongemak werd ons echter overvloedig vergoed,
doordien wij intusfehe'n eenen eilander hadden gevonden,
die zijne toefteraming gaf, om ons als gids te dienen voor
eene belooning, welke de Kapitein hem beloofde. Wij
vroegen hem, of de bodem toegankelijk was. Hij antwoord
de : Dit is de plaats
flecht zijn ?

des Duivels;

hoe zou dezelve

niet

zeer

En inderdaad, toen wij eindelijk de met zoo veel moeite
gezochte plaats bereikten, konden wij bezwaarlijk ondér
fcheiden , of verwondering, dan of fchrik bij ons de over
hand had. Deze muren van eene verbazende hoogte, die
ons aan alle kanten omringden, fchenen die eener gevangenis
te zijn , waaruit geene aardfche magt de ongelukkigen zou
hebben kunnen redden, welke men daar ingeworpen had.
Op het oogenblik, dat wij er waren, fchoten de ftralen der

zon .loodregt op den bodera neder, en derzelver hitte, gevoegd bij die van den volkaan, van de dampen en lava,
was onverdragelijk. De zwavelreuk, het aanzien van deze
vèrfchrikkelijke plaatfen, de geheel ongewone indruk van
een' verftikkenden dampkring, misfchien ook mede het gezigt vafi onze hut, welke ik vijftienhonderd voeten,boven
mij zag, en waarin ik zoo gaarne eenige rust zou hebben
willen nemen, — alle deze omftandigheden te zamen bragten
mij in eene hevige ontroering, die ik echter bedwong, om
mij geheel te kunnen bezig houden met het onderzoeken der
belangrijke voorwerpen, die mij omringden. Ik kan dezelve
met geene bekende dingen vergelijken. De zwarte bodem,
die ons boven de onderaardfche vuren droeg, is veel oneffe.
ner, dan de oppervlakte van het ijs der zeeën nabij de polen.
In denzelven worden breede enontelbare fcheüren gevonden,
waaruit gedurig zwavelachtige dampen opftijgen en dikke
zuilen van rook zich verheffen. Bovendien ziet men e r ,
gelijk ik reeds zeidè, vele kegelvormige hoogten o p ; en
verfcheidene derzelveh zijn kleinere kraters, welke nog werken,
Wij waren nog niet ver gevorderd in deze kom, wanneer
Wij werden opgehouden door èene kloof van dertig voet
breedte. Wij kónden de diepte niet peilen, dewijl onderfcheidene beletfelen ons Verhinderden, er na genoeg bij te
te komen. Wij moesten dus op onze fchreden terügkeerenj
of bij de fcheur langs gaaii tot aan het uiteinde, of er overfpringen, waar de wijdte dit Zóu toelaten. Wij kozen het
laatfte , maar hadden niet voorzien, dat een ander beletfel
ons op nieuw in den weg zou komen. Dit was eenë rookkolom, die naar ons toegedreven werd en ons bijkans deed
verflikken. Gelukkiglijk was dë' lucht gedurig in eene dwar-»
lende beweging; wij werden dus fpoedig van dezen ge-*
Vaarlijken dampkring bevrh'd, eh Vonden over de kloof eenë
vrij uitgeftrekte en heldere ruimte^ waar de ademhaling minder werd belemmerd. Wij bemerkten zeer nabij oils' èên* der
voornaamfte kraters, Wiens uitbarftihgen wij gedurende den
nacht aanfchóuwd hadden. Waarfchijnlijk zal ik nooit weder
iets zien, dat er eenigertnatë naar gelijkt: men verbeelde
zich éen' afgeknotteh kegel van ongeveer' hónderdvijftig
voet hoogte , het uitwerpen van bleekè, blaauwachtigé vlammen, eenen ftrootn van lava op eéne der zijden , gewéldigen
rook, die bij tusfchenpoozen er uitkomt, fteénén én asch,
tot eene verbazende hoogte geworpen, — met één woord,

eenen volkaan , niet afzonderlijk op zichzelven ftaande,
maar vergezeld van een groot aantal anderen, die uit dezelfde
vuurkolk toevoer ontvangen. Ik wilde mijn teekenboek ne
men , en ten minfte de ruwe omtrekken -van dit verheven
tafereel op het papier brengen; maar mijn boek was in
handen van mijnen bediende, daarboven op den rand, ge
bleven. Ik moest mij dus vergenoegen met een ftuk klad
papier , dat een mijner medgezellen mij aanbood. In de
plaats en omftandigheden, waar wij ons bevonden, was het
mij van groote waarde. Terwijl ik teekende, gingen de an
deren voorwaarts; want men moest den tijd zich ten nutte
maken. Lord BYRON en zijn gevolg beproefden, om verder
ih den krater naar beneden zich te begeven, en de vlammen
nog meer van nabij te gaan befchouwen. Gewaagde onder
neming ! Naauwelijks hadden zij eenige fchreden gedaan,
of de onverdragelijke hitte der plaats noodzaakte hen, om
ten fpoedigfte weder opwaarts te klimmen.
Wij konden ons niet losrukken van deze plaatfen, offchoon
de Heer DA VIN ons dikwijls had gewaarfchuwd voor het
gevaar, dat wij liepen, om plotfeling omringd te worden door
doodelijke dampen, in het midden van welke wij zouden
moeten omkomen. Eindelijk fprak hij tot ons op eenen toon
van gezag, en vermaande ons, om niet verder te gaan, zoo
wij althans geen plan hadden, om onszelven in den bran
denden berg te begraven. Getroffen door de ernftige verma
ningen van den Geneeskundige, hielden wij ftil, en eene
fchielijke dwarling van verflikkende dampen deed ons de
noodzakelijkheid van het gehoorzamen zijns welmeenenden
raads gevoelen. Met leedwezen verlieten wij de prachtige
zwavelkristallen, bij welke wij zoo digt genaderd waren.
Wij moesten van deze rijkdommen afzien. Wij klommen
opwaarts, en kwamen zonder ongeluk en zonder groote
moeijelijkheden aan den rand', offchoon wij een' anderen weg
genomen hadden, dan langs welken wij nedergedaald waren.
Tegen twee ure waren wij weder bij onze hut, afgemat
van vermoeijenis, zeer dorftig en hongerig. Toen vooral
mogten wij ons gelukkig achten, dat wij den raad van on
zen Doctor niet miskend hadden. De geheele kom, namelijk,
werd vervuld met een' dikken, zwavelachtigen rook. In
minder dan een half uur was allés er mede bedekt, zoodat
men zelfs op de plaats, waar wij ons bevonden, niets meer
konde onderfcheiden. De ademhaling werd belemmerd. Ein-

delijk bedaarde alles weder, en de rust was zoo Volkomen,
dat de volkaan fcheen te flapen. Doch, in weerwil van deze
'fchijnbare kalmte, oordeelden wij het voorzigtig, onzen terugtogt voort te zetten.
Des avopds vertoonde zich de rook weder naar het zuiden,
voortgedreven door een zacht koeltje. Offchoon de Luite
nant MALDEN nog ziek was, deed hij echter waarnemingen,
om de hoogte van den bovenden rand des kraters.boven den
benedenflen rand of omgang, w/aarop wij geweest waren, te
bepalen; dezelve was negenhonderd voeten, gelijk de Amerikaanfche Zendelingen vroeger reeds berekend hadden. Daar
nu deze onderfte omgang zeker zeshonderd voeten boven den
bodem is, waarop wij nedergedaald waren, ziet men, dat
de krater ten minfte 'eene diepte van vijftienhonderd voeten
heeft. De omtrek van den bodem op zeven (Eng.j mijlen
gefchat zijnde, en die van het bovenfte gedeelte der kom
op tien, kan mei zich een denkbeeld vormen van de gedaante
en grootheid dezer verbazingwekkende opening in den berg.
Onze voorraad van levensmiddelen was verbruikt; wij moes
ten dus terugkeeren. Gaarne zouden wij eene geheele week
hebben willen doorbrengen op plaatfen, waar zoo veel was
op te merken. Het fpeet ons zeer, dat wij niet ten minfte
nog éénen dag konden belleden, om de fchoone en rijke zwavelmijn des bergs te bezigtigen, en onze verzameling van
gekristalliseerde zwavel, van opgeworpen glasklompen,puimfteen en fponsachtige lava enz. te vergrooten; maar drin
gender behoeften noodzaakten ons, den terugtogt te verhaasten.
De dag eindigde, en de nacht verfchafte ons weder het
fraaije fchouwfpel van de verlichting door het vuur des völkaans. Ditmaal vergenoegden wij ons * hetzelve flechts twee
uren te genieten, en toen begaven wij ons ter ruste. Wij allen
hadden flaap noodig. Onze eilanders, éven zeer afgemat als
wij, legden zich ook neder. De gefprekken hielden op.
Geene ftem van menfehen werd meer gehoord in onze leger
plaats; en evenwel konden wij niet flapeij. De berg begon
weder te werken. Men hoorde een loeijend huilen, met
fteeds toenemende woede. Eene zonderlinge en akelige men
geling van onderfcheidene geluiden fcheen de nabijheid eener
geweldige omkeering aan te kondigen. Men zou gezegd
bebhen; dat een boos en magtig wezen, gevangen gehouden
in de holen des bergs, pogingen deed, om zijnen kerker t

verbreken. Waarfchijnlijk werden die vreemde geluiden ver
oorzaak: door geweldige bewegingen in -het binnenfte, zoodac
dezelve, in plaats van (leeds van denzelfden kant te komen,
de geheele uitgeftrektheid van het inwendige des volkaans
doorliepen. Van tijd tot tijd hoorden wij er ook beneden
ons ; en dan gingen dezelve vergezeld van vrij hevige fchokken. De diepfte flaap moest wel wijken voor die herhaalde
fchuddingen. Ieder ftond angftig o p , en Lord BYRON riep:

IVij zullen zekerlijk eene uitbarjling hebben; niets kan eene
zoo geweldige werking wederjlaan! Naauwelijks had hij deze
woorden gefproken, of wij zagen eene dikke rookkolom uit
den krater opftijgen en naar ons toe komen. Dezelve verhief
zich uit den grooten kegel, dien wij den vorigen dag bezocht
hadden, en toen voor reeds geruimen tijd vast en veilig meen
den te mogen houden. Na verloop van weinige oogenblikken
verminderde het onderaardsch geraas. Vlammeir, gloeijende
fteenen en asch kwamen uit den volkaan, en vlogen tot eene
aanmerkelijke hoogte. Brandende lava, waarvan wij den
gloed op dezen afftand naauwelijks konden verdragen, Hortte
over den rand des kegels. Een vuurpoel van omtrent twee
mijlen in de rondte was in weinige minuten gevormd. Des
zelfs oppervlakte, hevig bewogen, als die eener door ftorm
beroerde z e e , woelde onftuimig, en vertoonde ons golven,
waarvan eenige misfchien niet minder dan veertig voet hoog
te hadden. De (loutfte verbeelding zou het naauwelijks dur
ven wagen, zoo buitengemeene voorwerpen zich tefcheppen,
als wij hier werkelijk voor oogen hadden. Deze verbazende
vuren, ontdoken door de hand des Scheppers, deden denken
aan een ander vuur, dat nog meer te duchten is en nooit
wordt uitgebluscht. Ik was doordrongen van de waarheid
dezer gedachte : Wat is God vreesfelijk in zijne heerlijk

heid — verfchrikkelijk in zijne werken'.
De inboorlingen van Haouau plaatfen in den brandenden
berg eene Godheid, die zij PELÉ of PAILAI noemen. Daar
dezelve nu eens als weldoende, dan weder als wreed in hare
wraak wordt voorgefreld, was hare vereering, gegrond op
hoop en fchrik, een gedeelte van den Godsdienst der eilan
ders. Dit bijgeloof is aanmerkelijk verminderd, en zal wel
dra voor altijd verdwenen zijn. Niemand der genen, die ons
vergezelden, deed de minfte vrees blijken; de Godin of Geest
van den Volkaan ontving van hen geene hulde.
Na een' bijkans geheel (lapeloozen nacht verlieten wij deze
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plaatfen^ maar" niet zonder meer dan eenmaal ons om te
k e e r e n o m dezelve telkens nog weder te zien.. De morgenftond was fchoon, maar een weinig koud; bij het opkomen
der zon teekende de thermometer van FAHRENHEIT 56 .
Breede fchaduweii, door bet bpvenfte dés kraters op eenige
deelen der kon),- Waarin dezelve zich verheft, geworpen,
terwijl andere geheel verlicht waren, deden eene verwonderlijke uitwerking, daar het eene zoo zeer bij het andere afftak: in 'de fchaduw eèn donkere' nacht, in het licht de weêrfchijn van'eén fchitterend rood. De afwisfelende kleuren en
bewegelijke vormen der rookkolommen, het heldere blaauw
des hemels, dé verbazende, gevaarten van Mouna- roa en
Mouna -ked vertoonden aan onze oogen eene fchilderij, waarvan de fchoonheid en grootheid niet overtroffen kunnen,wór^
den.. Ik Jiec alle mijne togtgenooten vooruitgaan, en hield
ftil,: om ten minfte met weinige trekken dit. prachtig gezigt
te teekenen. -~- Het afdalen- van den berg,ging fpoediger,
dan het beklimmen. Oraftreeks den middag bereikten wij eene
der tenten , die op onzen weg waren opgeflagen. Wij bevonden ons weder in eèn bevolkt oord, en hadden geen gebrek
meel aan levensmiddelen. Wij bedoren dus, tot den volgenden
mórgen uit te rusten. De eilanders onthaalden ons weder
op eerien, dans, gelijk, bij onze heenreis. Daags daarna, genoeg herfteld van.onze vermoeijenisfen, kwamen wij aan bij
de haven ,-• zeer voldaan over onze togtgenooten,. over ons
goed onthaal onder de eilanders, en over ons uitftapje.
0

DRIE ERIEVEN, TUSSCHEN DEN HEER J. F. WILLEMS EN DEN
BARON DB STASSART ONLANGS GEWISSELD.
Aan den Heer Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijnheer!
V ertronwende, dat het velen uwer Lezeren, die niet in de
gelegenheid zijn, de in deze provincie• gedrukt wordende
Franfche dagbladen te lezen, niet onverfchillig kan zijn, hoe
ïnen hier over de regten onzer fchoone moedertaal denkt,
neem ik de vrijheid, U bij dezen eene vertaling aan te bieden van drie Brieven, onlangs door den Heer j . ' F. w 1 LLEMS' alhier en den Baron DE STASSART, Lid der Tweede
Kamer, in het Journal d'Anvers geplaatst. Te meet werd ik

hiertoe aangefpoord, daar ik vertrouw , dat de eerfte dezer
Heeren in de Noordelijke provinciën, als een der Zuid-Neder
landen, die het gelukkig'fte onze gemeenfchappeiijke taal
beoefenen, even zoo beroemd is, als de laatfte aldaar, als
voormalig Prefect van het Departement der Monden van de
Maas, BEFAAMD is.
Aangenaam zal het mij dus zijn, de?e vertaling, waarbij
ik eenige vlugtige aanmerkingen gevoegd h e b , jn uw geacht
Tijdfchrift geplaatst te zien; hebbende ik de eer, mij met
de meeste achting te noemen
\
Antwerpen,
Uw Eds. dienstwilligen Dienaar
den 30 April 1820.
A. J. VAN DER AA.

Aan den Redacteur van het Journal d'Anvers.
I n uw dagblad van den a8 Februari] hebt gij een gedeelte
der Redevoering opgenomen, die de Heer Baron DE STASSART in de zitting van de Tweede Kamer der Staten Gene
raal uitgefproken heeft. Onder de grieven, welke die Afge
vaardigde gaarne zoude herfteld zien, haalt hij inzonderheid
aan, het belagchelijke verbod, om zich in de publieke akten
van de Franfche taal te bedienen, welke (zegt hij) de oude
volkstaal van. België is, zoo als zulks genoegzaam door onder,
fcheidene gedenkftukken onzer Gefchiedenis bewezen wordt; als
daar zijn de Akte van afftand van KA Tl EL DEN V , het
Verzoekfchrift, der Landvoogdesfe MARGARET HA VAN
PARMA aangeboden, het eeuwig Edict van de Aartshertogen
ALBERT en ISABELLA, even als de Ordonnantiën der Oostenrijkfche Vorften.
Het i» wel te begrijpen, dat de Heer DE ST ASSART,
die vrij aardige Franfche verzen maakt, en behagen fchept,
om met de taal van het grootfte gedeelte zijner landgenooten, in eenige artikels der te Parijs gedrukte Revue Encyclopédique, den fpot te drijven; het is te begrijpen, zeg ik,
dat een Fransch Dichter, zoo als hij, belagchelijk vindt, dat
de akten onzer Notarisfen uitfluitend in de Nederduitfche
taal moeten opgemaakt worden, en de pleidooijen onzer Ad
vocaten in die taal behooren te gefchieden; maar men be
grijpt niet, hoe een Belgisch Afgevaardigde, een Vertegen
woordiger der Natie , zoo weinig met de gefchiedenis van
zijn land kan bekend zijn, 0111 te beweren, dat eenige al
gemeene Edicten onzer Souvereinen, en het Verzoekfchrift,
Ana

door een gedeelte van den Adel dezes lands der Landvoogdesfe MAR'GARETHA aangeboden, ten voldingenden bewijze zouden ftrekken, dat de Franfche taal te allen tijde
door ons voormalig Gouvernement in de akten van binnenlandsch 1>eftuur gebruikt is.
Ook moet ik doen opmerken, dat de Heer DE ST AS SART,
toen hij van den afftand van KAREL DEN V fprak, flechts
de redevoering van dien Vorst kan op het oog gehad hebben,
daar er geen ander ftuk betrekkelijk dien afftand in de Franfche taal beftaat. Het is waar,, dat de Keizer die redevoering
in het Fransch gedaan heeft, vooreerst omdat hij die taal
het vlugftè fprak, en ten. tweede dewijl hij zich wilde-doen
verftaan door de hooge perfonaadjen, die deze plegtigheid
bijwoonden, onder welke men den Koning en de Koningin
van Bohemen, den Hertog van Savoije, de Koninginne Weduwe van Frankrijk én Hongarije,, de Hertogin van Lotharingen, en de Ridders van het Gulden Vlies telde. Deze
redevoering, betoogt echter niets ten voordeele der bewering
van den Heer DE STASSART; want indien men dit als
bewijsgrond'wil aannemen', dan zal men ook uit de redevoeringen, die Koning KAR EL JAN aan het Hof van Stokholm
uitgefproken heeft, onwedérfprekelijk kunnen bewijzen, dat
het Fransch de volkstaal der Zweden is. Iedereen weet, dat
bijna alle de Vorften uit het Bourgondisch-Oostenrijksch
Huis, die over ons geregeerd hebben, geen Vlfiamsch fpraken.
Om met den ouden ftaat van zaken, betrekkelijk onze taal,
bekend te worden, had de Heer DE STASSART de oorfpronkelijke akten van -plaatfelijk beftuur, in dat gedeelte van
België, waar de Franfche taal thans als nutteloos befchouwd
wordt, moeten raadplegen. Hij had de blijde inkomften onzer Vorften moeten lezen, welke de verdragen van den Sou.
verein met, bet volk van België uitmaken. Deze allen zijn
alleen in de Vlaamfche taal opgejfeld. (Zie DE NENV, Mimoires fur les Pays-Bas Autrichiens, page 230.J Volgens
deze inftellingen konde ten IVaal geen Kanfelier .of Lid van
den Baad van Braèand worden, indien hij de Fldamfche taal
niet ver/lond. Een ander artikel behelsde, dat de opene of de
gèflotene brieven van den Vorst moesten uitgevaardigd worden
in de taal, die men fprak op de plaatfen, voor welke zij beJlemd waren. En mogt de Heer DE STASSART eenigermate
aan de toepasfing van dit artikel twijfelen, dan zijn onze
plaatfeHjke kostumeu driar, om hem te antwoorden. Deze

kostumen, welke onder het beduur van ALBERT en ISA
BELLA bekrachtigd zijn, beflonden flechts in het Vlaamsch
voor de fteden en plaatfen van Braband en Vlaanderen, waar
de volkstaal thans hare regten herkregen heeft, zonder er
Brusfel en Leuven zelfs uit te ihriten. Die van Antwerpen
behelsden, dat alle afkondigingen van den Magistraat, even
als de gefchriften en pleidooijen bij de Regtbanken. moesten
opgefteld zijn in de Nederlantsch Duytfche tale, niettegenftaende dat partijen die niet en verftaen. Wat het eeuwig
Edict van ALBERT en ISABELLA op het beheerder Justitie
aangaat, het is mogelijk, dat het origineel van dit reglement
in de Franfche taal opgefteld i s , dewijl het eveneens voor
het Walenkwartier, het Luxemburgfche, Artois enz. dienen
moest; maar ik zal mij verftouten, den achtbaren Afgevaar
digde te doen opmerken, dat dit zelfde Edict echter in het
Vlaamsch afgekondigd is voor het Vlaamfche gedeelte van
België, zoo als men de beide tekften in het vierde deel der
Plakkaerten van Braband, bladz. 459 volg., zien kan.
Ik zoude verfcheidene andere oorkonden kutinen bijbrengen,
die bewijzen, dat het uitdrukkelijk verboden was, zich van
de Franfche taal te bedienen ; maar het gezégde zal voldoen
de zijn, om het gefchil te beflisfen. En in waarheid, wan
neer men ziet, dat de algemeene ftaatsregeling des lands,
en de plaatfelijke kostumen, die de reglementen der onderfcheidene jurisdictiën bevatteden, flechts in het Vlaamsch
beftonden, kan Nmen redelijkerwijze niet meer betwijfelen ,
wat onze volkstaal was.
Maar, zegt men, waarom vergunt men niet, dat de beide
talen, het Fransch en het Vlaamsch, te zamen gebezigd wor
den?' Ik wil mij hier niet in een gefchil inlaten, waarover
men geheele boekdeelen zoude kunnen volfchrijven. MER
LIN heeft hetzelve, m zijn Répertoire , op het Art. Langue
Frangaife, voldoende behandeld , bij gelegenheid dat hij fpreekt
over een befluit van het Fransch Gouvernement van 24 prairial van het jaar. X I , hetwelk het gebruik der Franfche taal
in België voor de openbare akten voorfchreef, terwijl het
tevens veroorloofde de vertaling in de landtaal ter halver
bladzijde van deze akten te plaatfen. De Notarisfen van
Brusfel hadden te vergeefs verzocht, dat het hun vergund
ware voort te gaan, de originelen hunner akten in de Vlaam
fche taal op te maken. Zoude dit wel niet bewijzen, dat
die laatfte taal, te dien tijde, te Brusfel, nog 'eenigzins nationaal was?

Ik verzoek u , Mijnheer de Redacteur, deze aanmerkingen
eèn plaatsje in uw geacht dagblad te vergunnen.
/inwerpen ,
j . F. w.
den 4 Maart 1829. "
Aan den Redacteur van het Journal cTAnvers.
I k heb niet te veel tijd, noch den wil om gefchilpunten
in de dagbladen te behandelen. Echter kan ik, zonder onbeleefd te zijn, niet weigeren, den handfchoen op te nemen,
dien een achtbaar Lid van het Amfterdamfche Inftituut mij
zoo beleefd'aanbiedt! — Weinige woorden zijn mij genoeg.
De Geleerden zijn, even als 'de verttandige lieden, fom.
tijds aan verftrooidheid van gedachten onderhevig; en het
is ongetwijfeld in zulk eene verftrooidheid, dat de Heer,
j . F. w. ons zeer ernftig zegt, dat men, om te weten,
welke de oude volkstaal van België is, den tekst moet raadplegen der akten van INWENDIG befluur in dat gedeelte van
België, waar thans het gebruik der Franfche taal als nutteloos befchouwd wordt; en hierop haalt hij de blijde inkomften, PLAATSELIJKE kostumen, ja zelfs die van Antwerpen
aan
En wie krijgt het nu in zijn hoofd, flechts eenigermate te
willen tegenfpreken, dat in onderfcheidene gewesten de Vlaamfche tongval de overhand had, dat zij de taal van deze of
gene ftad was; maar, toen onze gewesten zich onder denzelfden fchepter bevonden, werd het Fransch niettemin, in
den Ministeriélen zin, de volkstaal, dat is te zeggen de taal
van het algemeen Gouvernement; het was bovendien de taal
van het grootfte aantal ingezetenen, op zekeren tijd, vóór
de overwinningen van L ODEWIJK XIV, b. v. onder de regering van ALBERT en ISABELLA.
Men moest, zegt men, om Kanfelier of Lid van den Raad
van Braband te zijn, de Vlaamféhe taal ver flaan. Ongetwijfeld : want de Raad van Braband was eene regtbank, voor
een gemengd gewest ingefteld; de vonnisfen werden er nu
eens in de eene taal, dan weder in de andere opgefteld;
rnaar de kennis van het Vlaamsch was geen vereischte, om
ifi den geheimen Raad (Confeil privèy zitting te kunnen nemen;
daar werden de zaken van algemeen beduur behandeld, voor
welke men altijd de Franfche taal gebruikte. De bewijzen,
dat deze laatfte taal die van het Belgifche Gouvernement
1
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was, beftaan allerwegen; onze boekerijen zijn daar, om er
getuigenis van, te geven, en de daadzaken, in mijne Rede
voering van den 25 Februarij aangehaald, verdienden, naar
het mij voorkomt, niet door den Heer j . F. w. met zulk
eene trotfche minachting ontvangen te worden.
Het komt mij overigens voor, dat de Heer j . F. w. bij
zijne uitgebreide gefchiedkunde eene zeer levendige ver
beelding voegt, indien ik ten minfte daarover moet oordeelen naar hetgene hij betrekkelijk mijne artikelen in de Revue
Encyclopédique beweert
Die levendige verbeelding zal
hem in het denkbeeld gebragt hebben, dat ik de taal van

het groot/Ie gedeelte mijner landgenooten belagchelijk gemaakt
heb. Ik daag ieder , wie het ook z i j , uit, om eene enkele
zinfnede aan te wijzen, waardoor men in ftaat zij, een der
gelijk verwijt te regtvaardigen.
Ik eindig
Het is noodeloos, deze deftige twistre
denen langer te doen voortduren; het publiek weet, waaraan
het zich houden moet, en omtrent dit onderwerp kan men
zich, even als omtrent vele andere, met vertrouwen op het
gezond verftand der natie verlaten.
Ontvang, enz.
t

Brusfel,

De Baron DE STASSART.

den o Maart 1819.

(Het wederantwoord van den Heer WILLEMS in het éérstvolgende N°.)

OP DE BADEN TE KARLSBAD , IN BOHEMEN.

(Naar het Latijn van LOBKOWITZ.)
Voorafgaande inlichting.
Uien Heer, die met goed gevolg de wateren te Karlsbad
bezocht had, verhaalde mij, dat de Geneesheer aldaar hem
van zeker lofdicht op die bronnen verfchillende vertalingen
in Franfche, Engelfche en Duitfche verzen had laten zien,
doch dat er tot heden toe eene Nederlandfche navolging ont
brak. Gaarne wenschte men in dat gebrek te voorzien. De
Geneesheer gaf dan een affchrift van het Latijnfche lofdicht,
en voegde er in het Fransch nog eenige aanteekeningen b i j ,
die ik hier, vertaald, laat volgen.

Aanteekeningen voor den Nederlandfchen Vertaler van het Lof
dicht , omftfeeks het einde der 15de eeuw vervaardigd door
den vermaarden Dichter BOUASLAW
VON LOBKOWITZ, uit het Huis der Vorflen van dien naam, op
de wateren of baden te Karlsbad, in Bohemen.
Vs. 2 en 3. Venaeve meantis fulphuris. De wateren van
Karlsbad bevatten geene zwavel; maar ten tijde van LOBKOWITZ, toen de Scheikunde in, bare kindschheid was, ge
loofde men het dus, waarfchijnlijk om-de geelachtige kleur
van het zakfel. De Vertaler behoort het woord zwavel te be
houden.
'
.
Vs. 7. Antenorium... Timavum. De Timavus fchijnt de ri
vier te zijn, welke men tegenwoordig de Brinto noemt, en
de baden, waar dé Dichter op zinfpeelr, zijn onbetwistbaar
die van Abano, toen ter tijd beroemder dan thans.
Vs. 15. Pavidaeque puellae moet vertaald worden met woor
den, die*veeleer bleekheid van tint en befchroomdheid aan
duiden, dan wel vrees voor den dood.
Vs. 16 éii 17. Morbis... omnibus is eene dichterlijke vrij
heid. Men moet het vertolken met talrijke,,of zelfs met on
telbare, doch niet met alle kwalen: want onze wateren zijn
geen volftrekt algemeen geneesmiddel.
Vs. 18. Dat immerferit artus moet getrouw worden overgebragt, omdat men, ten tijde van den Dichter LO BEG
OT ITZ zich in de baden te Karlsbad dompelde, zonder de wa
teren te drinken; een gebruik, dat eerst werd ingevoerd door
WE NZE ir B E IJ ER, den eerften fcbrijver over onze wateren,
dat is té zeggen in 1 5 2 1 , na den dood van LOBK OWITZ,
geboren in 1462 en overleden in 151 o.
Tot dusver de aanteekeningen van den Geneesheer. De
herftelde lijder, zijne bloedverwanten in Zeeland bezoekende,
verzocht mij eene navolging in Nederlandfche dichtregels, ten
eiude die naar Karlsbad te zenden. Ik meende aan deze verearende uitnoodiging gehoor té motten geven; en hier volge
dan mijne vertaling, voorafgegaan door het Latijn.
IN THERMAS CAROL! IV.
Fons , Heliconiadum mérito celebrande cohorti,
Unde tibi latices calidi venaeve meantis
Sulphuris , aut vivae (dictu mirabile) calcis?
Per terras Siculümve ignis, qui provocat Aetnam,
ld facit? an Stygii forfan vicinia Ditis
Has tepefecit aquas?

Bajarum littora cedant,
Atque Antenorium profpectans unda Timavum,
Et quae caeruleo confurgit proxima RhenO,
Nobilitata tuo, fanctisfime Carole Regum
Incerita.
Quantas emittit in ae'ra bullas!
Adfpice, quam varie lapides et marmora pingit
Per quaecunque fluit 1 Vix ipfa coloribus Iris
Collucet totidem.
Felix per faequla mana ,
Fons facer, humano generique falutifer esto!
Redde feni validas vires, pavidaeque puellae
Formofara confer faciem, morbisque medelam
Omnibus, et patrias accedat laetior oras,
Quisquis in hac lympha fragiles immerferit artus!
BOHASLAUS A L O B K O W I T Z .
OP DE BADEN TE KARLSBAD, IN BOHEMEN.

Bronwel, door de Zanggodinnen nooit te loven naar waardij!
Welk een onverklaarbaar wonder zet u zulk een heue bij?
Ongeleschte kalk bezielt u; zwavel kleurt uw waatren geel.—•
Wordt ook van de vlam,die d'Etna blaakt enrookendoet,een deel,
Doch door onderaardfche buizen, heimlijk naar u afgeleid?
Of heeft, onder u , de Helle hare grenzen uitgebreid?
Haalt de hoofden fchaamrood onder,Stroomgodinnen van het bad,
Waaromtlreeks weleer Antenor d'Italjaanfchen grond betrad.
Zwijg van uwen lof, o Baja I waar Augustus' eeuw van waagt;
En gij Aken , waar Europa thans nog haren roem op draagt!
Maakt de dood van Grooten Karei, Aken ! uwen naam vermaard,
Minder hulde zijn uw waatren, dan Bohemei waatren, waard.
Bron, wier deugden vereeuwig, met wat golving bruist gij op,
Adert, holt en kleurt uw marmers door den ftagen waterklop!
Heeft de Hofbodin des Hemels zoo veel verwen in haar'boog?
Neen! de diadeem van Iris taant hiervoor ons Harend oog.
Vloei in vrede door al de eeuwen, bronwel, die mij dierbaar zijt!
Blijf het menschdorn tot een' zegen, en der Godheid toegewijd!
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Schenk den dorren grijsaard krachten;geef ook aan de teedre maagd
Dat betoovrend blosje weder, dat zij fluistrend van u vraagt!
Red zoo velen gij het domplen in uw heilzaam bad vergunt
Van dat aantal droeve kwalen, waar gij hen van redden kunt!
En zij reizen, blij en dankbaar,naar het wachtend vaderland,
Waar het altaar der erken:nis eeuwig u ter eere brandt.

Middelburg, 1829.

A. F. SI FF L i .

DE TWEELINGEN.
(Eene ware Gebeurtenis.)
I n den herfst van
bezocht ik de ftad N., overfchoon
gelegen op den wester oever van de rivier Connecticut. Mijne
zaken bragten mij ten huize van B . , een' Regtsgéleerde van
zeventig jaren , thans rustende van zijnen arbeid, en de
vruchten genietende van een leven, even gelukkig als volftandig toegewijd aan zijn beroep. Zijne zijkamer was ruim
en rijk verfierd met keur van fchilderijen. Eene derzelven
trok inzonderheid mijne' aandacht. Zij vertoonde eene moeder met twee fchoone kinderen, in eiken arm een.; een dunne fluijer was als over de groep geworpen, en een derde
drukte de lippen op moeders wang. „ Dat," riep ik uit, op
het fchilderftuk wijzende, „ is eene fraaije fc'hïlderij. Zeg
mij, bid ik u , wie Verbeeldt het f — „ Het is eene moeder én hare tweelingen; het ftuk zelf wordt, zeer fraai geacht; maar ik waardeer het nóg hooger,-van wege de herinneringen , aan hetzelve verknocht." Ik zag mijnen vriend
aan; hij verftond mij. „ Ga zitten," fprak hij; „ ik wil u
de historie van dit fchilderftuk verhalen." Wij zetteden ons
nader, en mijn vriend deed mij het volgende verhaal.
Tijdens den omvventellngskrijg woonde in het we s t e l p deel
van Masfachufetts een landman, met name STEDMAN. Hij
was een wakker man, van zeer achtingwaardige Engelfche
afkonjst, welopgevoed, zich onderfcheidende door ongemeene vastheid van karakter,onkreukbare eerlijkheid,en ftandvastige verkleefdheid aan zijnen Koniug. Zijne achting yvas zoo
wèl gevestigd , dat, zelfs toen de geweldigfte afkeer tegen het
Koningfcbap zich bij de gemeente openbaarde, STEDMAN,
fchoon een Tory, om zijne ftaatkundige gevoelens geenea
Overlast had te lijden.

Thans verfcheen het tijdftip, dat BURGOYNE uit het
Noorden kwam opdagen; een tijd van groote bezorgdheid
voor de vrienden zoo wel als de vijanden der omwenteling,
en die hunne uiterfte krachtinfpanning vorderde. De patriotfche Militie fchaarde zich onderden ftandaard van GATES
en STARK; terwijl velen der Torys zich naar het hoofdkwar
tier van BURGOYNE en BAUM begaven. Onder de laatften
was ook STEDMAN. Zoodra hij zulks als uitgemaakten pligt
befchouwde, nam hij een teeder affcheid van zijne echtgenoote, eene vrouw van ongemeene fc'.ioonheici, van zijne
tweelingzonen en zijne dochter, fteeg te paard , en vertrok.
Hij voegde zich bij derampfpoedige togtgenooten van BAUM,
en werd, door den zegepralenden STAKE, nevens anderen,
krijgsgevangen gemaakt.
Hij gaf zich. geene moeite, om zijnen naam of karakter te
verbergen; beide waren dus weldra bekend, en hij werd
diensvolgens, als een verrader, naar den kerker gevoerd. Die
kerker nu bevond zich in bouwvalligen toeftand. De landman
werd, op zekeren nacht, gewekt door verfcheidene perfonen.
„ Gij kunt," zeiden zij tot hem, „ uwe vrijheid erlangen:
wij hebben eene bres gemaakt in de gevangenis, door welke
gij kunt ontfnappen." Tot hunne verbazing, echter, wei
gerde STEDMAN hardnekkig, dezelve te verlaten. Vergeefs
drongen zij bij hem aan; vergeefs hielden zij hem voor, dat
zijn leven op het fpel ftond. Zijn antwoord was, dat hij een
eerlijk man was, een onderdaan van Koning GEORGE, en
dat hij, om zijnen hals van de galg te bevrijden, niet bij
nacht fteelswijs door een gat wilde kruipen, en de rebellen
op die wijze ontloopen. Alle hunne pogingen vruchteloos
vindendeverwijderden zich zijne vrienden ten laatfte, niet
zonder hunne geraaktheid te doen blijken.
Eindelijk kwam ook zijne zaak aan de orde van den dag.
De plaats, waar het Hof zitting hield, was ongeveer 60
mijlen van daar gelegen. STEDMAN deed den Schout
(Sheriff"), die hem kwam afhalen, opmerken, dat het kosten
en ongerijf zou uitwinnen, wanneer hem vergund werd, al
leen en te voet derwaarts te gaan. „ En o n d e r f t e l d z e i d e
de Schout, „ dat gij uw lijfsbehoud boven uwe eer fteldet,
en mij u in het Britfche kamp liet zoeken?" — „ Ik dacht,"
hernam de landman, bloedrood van verontwaardiging, „ dat
ik fprak tot iemand , die mij kende." — „ Ik ken u inder
daad," zeide de Schout; „ ik fchertfte flechts; gij zult

uwen zin hebben. G a , en over drie dagen wacht ik u te
S." De. landman ging, en ten beilemden tijde leverde hij
zichzelven in handen van den Schout.
Mijne taak was het,hem als Advocaat bij te ftaan. STED.
MAN ftond er o p , voor het Hof, om zijne ganfche liiltorie
te verhalen; e n , wanneer ik partij wilde trekken van fommige kunsttermen, viel hij mij telkens in de rede, zeggende,
dat hij mij niet had aangenomen om te draaijen, maar alleen
om hem bij te ftaan in het vermelden der waarheid. Nimmer
heb ik zulk een voorbeeld van eerlijke naauwgezetheid bijgewopnd. Het was aandoenlijk, getuige te zijn van zijne zucht
voor ftrikte , onbewimpelde waarheid , hem verheffende boven
elke andere bedenking, en zijne borst beheerfchende, als
een gevoel, fterker zelfs dan de liefde tot het leven. Meer
dan eens zag ik tranen in de oogen zijner Regters. Nooit
voorheen, noch federt, heb ik zulk eene belangftelling gevoeld in eenen klijn't. Ik pleitte voor hem, gelijk ik zou
gepleit hebben voor mijn eigen leven. Tranen perfte ik af;
en toch vermogt ik niét, het oordeel te zwenken van geftrenge mannen, meer gedreven door pligtbefef, dan door demeêwarige infpraak der menfchelijkheid. STEDMAN werd ter
dood veroordeeld. Ik zeide hem , dat er kans van pardon beftond, wanneer hij daar om wilde verzoeken. ïk ftelde een
verzoekfchrift o p , en verzocht hem, dit te teekenén ; maar
hij weigerde zulks. ,, Ik heb," dus fprak hij, „ gedaan,
wat ik pligt achtte. Ik kan vergiffenis vragen van mijn' God
en mijn' Koning; maar huichelarij zou het zijn ,vergeving te
vragen.van deze menfehen, voor eene d^aad, welke ik andermaal zou verrigten, zoo ik wederom in gelijke omftandigheden Werd geplaatst. Neen! verg mij niet, dit verzoekfchrift
te teekenen. Indien, hetgeen gij de zaak der vrijheid van
Amerika noemt, het bloed vordert van een eerlijk man, voor
de gemoedelijke vervulling van hetgeen hij pligt keurt, laat
mij dan deszelfs'flagtoffer zijn! Ga naar mijne Regters, en
zeg hun, dat mijne vrees noch hope op hen berusten." —
Vruchteloos was het,-dat ik de zaak aandrong, en ik verwijderde mij als wanhopig.
Huiswaarts keerende, ontmoette ik toevallig een mijner
bekenden,- een jong man van fcliitterende talenten, bezield
roet eene harcstogcelijke zucht voor de fchilderkunst. Dit
dreef hem telkens aan tot uitflappen door het land, met
oogmerk om zulke voorwerpen en tcfereele;i te fchetfen, als
|

hem belang inboezemden. Hij keerde juist terug van eev.e
dier omzwervingen. ,Ik vond hem zittende voor zijn' ezel,
de laatfte toetten gevende aan de fchilderij, welke uwe
bijzondere aandacht trok. Hij vroeg mijn oordeel over de„ Een fchoon ftuk," zeide ik; „ is het verdichting,
of zijn het portretten ?" — „ Het zijn portretten," hernam
hij;. „ en, behoudens misfchien eene kleine opflering, zijn
het, zoo ik mij niet bedriege, ftrikt gelijkende portretten
van de vrouw en kinderen van uwen ongelukkigen kliènt
STEDMAN. In den loop van mijne wandeling bragt het geval
mij aan zijne woning te H. Nooit zag ik eene fraaijer
groep! B*e moeder is eene uit duizend, en de tweelingen
zijn een paar Cherubijnen."— „ Zeg mij," nep ik, de hand
naar het fchilderftuk uitftrekkende; „zeg mij, zijn het waarlijk
getrouwe en welgelijkende portretten van de vroiiw en kinderen van STEDMAN?" Mijne drift deed mijnen vriend mij
met verbazing aaüftaren. Hij verzekerde mij andermaal, dat,
voor zoo veel hij over zijne eigene gewrochten vermogt te
oordeelen, de portretten bijzonder geleken. Ik vroeg niets
meer, maar greep de fchilderij , en vloog met dezelve naar
den kerker van mijnen kliënt. Ik vond hem gezeten, het
aangezigt met zijne handen bedekkende, en,naar het fcheen,
door bittere gemoedsaandoeningen gefolterd. Ik plaatfte het
tafereel op zulk eene wijze, dat het niet misfen konde, of
hij moest het opmerken. Ik leide het verzoekfchrift op de
kleine tafel naast hem neder, en verwijderde mij haastig,zonder te fpreken.

zelve.

Na verloop van een half uur keerde ik terug. De landman
greep mijne hand, terwijl de tranen langs zijne wangen biggelden ; zijne oogen (harden op de fchilderij, Vervolgens op
het verzoekfchrift. Hij fprak. geen woord, maar reikte mij
het laatfte over. Ik nam het aan, en verliet het naar verblijf. Het verzoekfchrift was geteekend. Het vond een
gunftig gehoor, en STEDMAN werd op vrije voeten gefteld.

DE R E G T V A A R D I G E
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VERLATEN.

(Een Huifelijk Tafereel.)
o Wanhoopsnacht, verdwijn !
Verban, o fterveling, uw zorgen!
De zwartfte wolk verkeert ligt morgen
In heldren Zonnefchijn.

H e t was zaturdagavond, en de wednw in de hut van het
dennenwoud zat bij hare helder brandende takkebosfen, met
hare vijf fphamele kinderen aan hare zijde. Zij luisterde naar
het gefn'ap der kinderlijke onnoozelheid, en zocht alzoo de
fombere droefheid hater ziel te verdrijven. Een jaar lang
hadden h,are eigene zwak e randen in de behoeften, van het
hulpeloos, gezjn voorzien; want daar was geen mensch, die
haar hulp of troost verfchafte. Zij kende geenen vriend in
de wijde wereld rondom baar. Donker zijn dikwerf.de wegen
der Goddelijke Voorzienigheid. Haar overviel eene zware
ziekte, en hare geringe middelen geraakten uitgeput. Het
was nu midden in den winter., en de frieeuw lag diep in de
omringende wouden, terwijl een ftorm fcheen op te komen,
en de aanwakkerende wind door 'de nederhangende dennen
fuisde en iare zwakke won ng fchudde.
Haar laatfte maal, beftaande uit twee panharingen, rookte
op de kolen vóór haar. Zij had geen ander voedfel meer.
Geen wonder, dat haar verlaten, rade.looze. toeftand al de
zorgen eener moeder ir Varen boezem deed rijzen, wanneer
zij op hare kinderen zag. Geen wonder, dat moedeloosheid
haar foms nederdrukte, offchoon zij wist, dat het woord van
Hem, die beloofd heeft vqor weduwen en weezen te zorgen,
niet zal falen. Vóór eenjge jaren had haar oudfte zoon de
ouderlijke woning in het woud verlaten, om zijn geluk op
de wijde zee te beproeven. Brief noch tijding optving zij
van hem, federt zijn vertrek. Door den dood van haren
man was, in lateren tijd, haar medgezel en fteun op den
moeijelijken weg des levens haar ontnomen, Tot nu toe had
zij fteeds zich weten op te beuren; zij was in ftaat geweest,
pm voor hare kinderkens te zorgen, èn had nooit de gelegenheid laten voorbijgaan, om in de behoeften dier ongelukkigen
te voorzien.
De luiaard, de ongevoelige moge armoede kunnen verdragen,
terwijl er nog middel overblijft, om het noodige onderhoud te
erlangen. Een eenig perfóon,die flechts in eigen nood heeft
te voorzien, komt ligt, al lijdt hij foms gebrek, den winter
door; hij wordt niet gewond in zijn teederst gevoel — het
leed zijner kinderen drukt hem niet op het hart. De behoeftige in volkrijke fteden' kan hopen; want de Christelijke liefde
heeft hare hand en haar hart nog njet gefloten: de ellende
trekt en treft haar oog. Maar de vlijtige moeder van hulpe:

looze kinderen, die buiten haar geene toevlugt hebben,-verre
van menfchelijke hulp verwijder . ivceir. n ets van dat alles
tot hare vertroosting. En zoodanig was de toèftand der weduw
van de hut in het dennenwoud. Maar toen zij voor het vuur
nederbukte, en het laatfte fobere overfchot der fpijze opnam, om het aan hare kinderen rond te deelen, -fcheen het
haar helderder voor den geest re worden, als door eéne plot
felijke en onverklaarbare gewaarwording; en zij ge-voelde
haren moed vermeerderen, bij' dé onwillekéurige herinnering
van c o WPER'S fchoone dichtregelen, waarvan de zin hierop
nederkornt:
Beoordeel nooit den Heer naar uw beperkt verftand:
Steeds zorgt Hij voor uw heil, met liefderijke hand.
Is Zijn Voorzienigheid u donker in Haar wegen,
Zijn vriendlijk aangezigt draalt déns gewis u tegen.
Naauwelijks was het vermelde laatfte maal op tafel gezet,
of een zacht kloppen aan de deur en het luid blaften van
den hond trokken de opmerkzaamheid van hei gezin. De
kinderen deden haastig open, en een afgemat reiziger, in
gefcheurde kleederen en, zoo het fcheen, in eenen niet gunftigen ftaat van gezondheid , trad binnen en bad om verblijf
en een mondvol eten , zeggende: Het is nu vierentwintig
uren , dat ik geen brood proefde. Het hart der weduw bloedde
op nieuw, alsof een nieuw onheil haar bejegende; want haar
medelijden bepaalde zich niet tot den hoek van den haard. Zij
weifelde geenszins: alles, wat zij had, bood zij den vreemdeling aan , om het met hem te-deelen. Wijzullen niet verlaten
worden, fprak z i j , noch zwaarder lijden om eene daad van
menschliev endheid.
De reiziger naderde de tafel; maar, toen hij de fchaarschheid der fpijs ontdekte, floeg hij met verbazing zijne oogen
ten hemel en zeide: Is dit al uw voorraad? En biedt gij nog
een gedeelte daarvan aan iemand, dien gij niet kent? Zoodanige liefdadigheid zag ik nog nooit. Maar; goede vrouw!
voer hij voort, benadeel uwe kinderen niet, door een deel
van uwen laattten beet aan eenen vreemdeling te geven.
Ach! fprak de arme weduw, en tranen rolden uit hare oogen ,
terwijl zij dit zeide; ik heb een kind, een'dierbaren zoon,ergens in de wijde wereld,zoo God hem niet weggenomen heeft; en ik
doe f echts aan u, wat ik zou wenfchen , dat anderen aan hem

deden. Gód, die Israël in de woestijn fpijsde, kan ook voor ons
zorgen; en 'oezeer zoude ik tegen hem misken,zoo mijn zoon
ook, verlaten als gij, omzwierf, en Hij dien een verblijf, zoo
arm gelijk dit, deed vinden, wanneer ik u zonder hulp wegzond!
De weduw zweeg, en de vreemdeling, opfpringende van
zijne zitplaats, drukte haar in zijne armen. God, riep hij uit,
heeft inderdaad uwen zwervenden zoon zoodanig verblijf doen
vinden, en hem rijkdom' gefchonken, om de goedheid van zijne
weldoenfter fe, vergelden.. Mijne moeder! o, mijne moeder!
Het was Jaar lang verloren zoon, die uit Ind/'ë aan baren
boezem terugkwam. Hij had zich op die wijze verkleed, om
de zijnen des te meer te verrasfen; en nooit was er volkomener
verrasfingi.noch plotfelijker overgang tot de zoetfte vreugde.
De hut in. het woud,werd verwisfeld met eéne gefchikte
en zelfs fraaije woning in het dal. De weduw leefde nog
langen tijd met haren braven zoon in het genot van tijdelijken overvloed, terwijl zij in het betrachten der deugd genoegen fmaakten. Op den weligen treurwilg, die zijne takken
breed en groen boven haar graf uitbreidt, wijst mendenvoorbijgaandeh reiziger, terwijl hij luistert naar het eenvoudig en
ongekunfteld, maar niet geheel onbelangrijk verhaal.

BU HET LEZEN VAN HET BEKLAG EENS FRANSCHMANS , WEGERS
HET DOOR DE MODE TE PARUS INGEVOERDE GEBRUIK DER
TABAKSPIJP- ( * ) .

Cjeen wonder, dat Parijs op 't Hollandsch pijpje fmaalt,
Door Modegril,.o fpijt! daar juichend ingehaald:
Het heugt den Franschman nog, hoe, vóór ruim vijftien jaren,
Bij 't volk,, dat hij bèfchimpt, zijn landaard is gevaren;
Toen deze, bij de vlam, door dwinglandij geftookt,
Een pijp, zoo leelijk, als ooit ergens, heeft gerookt!
j . w.

1JNTEMA.

(*) In een artikel oit den Echt de Paris, overgenomen in het Algemeen
Handelsblad van S Junij 11., l e e n men, onder anderen, dit: — Metderdaad
is de tabakspijp te Perijs geheélenal in de mode; zij heericht er met een
overraagtig geweid. In de ftraten, op de pleinen, in de publieke tuinen vermengen zich hare verpestende wolken met het opftuive.nde ftof, en maken den
dampkring zwart, dien wij inademen. Reeds lijn w i j , op het voorbeeld van
Amflerdam^ zoo verre verzeild, dat wij te paard en in rijtuig dc pijp in den
mond hebben. Men behoorde deze gewoonte aas matrozen en foldaten over.
te laten," enz.
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REDEVOERING, OVER DE TREFFENDE EN LEERZAME
OVEREENKOMST ,

WELKE ER IN MENIGERLEI

OPZIGT BESTAAT , TUSSCHEN DE WERELD
DER KINDEREN EN DIE DER VOLWAS
SENE MENSCHHEID.

Door
Mr.

H. J.

H.

MODDERMAN,

Advocaat te IVinfchotcn.

(Uitgefproken in het aldaar gevestigd Departement der
Maatfehappij Tot Nut van '/ Algemeen.)
E r is voorzeker niemand, die niet dikwijls en gaarne
een' iets meer dan vlugtigen blik werpt op de o n s , te
midden der groote menfchen - maatfehappij, bijna overal
omringende kinder - wereld. Immers tot deze gevoelen
wij de naauwfte betrekking, het z i j , voor zoo verre
dit ons onfehatbaar voorregt moge zijn, dewijl on
ze dierbaarfte panden tot haar behooren, het z i j , voor
zoo verre zulks ons geval, of in het geheel niet mag
wezen, of althans nu niet is , naardien wij toch als men
fchen ons zoo innig verbonden zien aan die kinderwe
reld, tot welke wij allen ook eenmaal behoorden, en die
nu reeds het geftecht weder omvat, waarvoor wij lang
zamerhand onze plaats hier beneden moeten inruimen.
Wanneer wij dan met eenige opmerkzaamheid de aan
komende menschheid zich in dezen haren eigendómmelijken kring zien bewegen, eene inderdaad eigene wereld
als 't ware uitmaken; wanneer wij hare kinderlijke fpe„
len en bedrijven aanfehouwen, hare zonderlinge denkbeel
den en vrolijk gelnap zich hooren uiten, haar onophou
delijk gedruisch, haar woelen en wemelen aandachtig
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gadeflaan, is het niet zoo? dan kunnen wij ops foms
met mogelijkheid van dat kinderlijk beitaan,geen naauwkeurig- denkbeeld meer vormen j dan pogen wij te vergeefs dien eigenen geest te doorgronden en, al ware het
dan ook flechts voor eenige ©ogenblikken, weder geheel
den onzen te maken; dan zoude het ons eene ongerijmdheid kunnen toefchijnen, te moeten gelooven, dat ook
wij eenmaal tot die kinderwereld behoord hebben, ware het niet, dat de herinnering ons nog eenige, deels
flaauwe, deels fcherpe trekken vertoonde van het vervlogen beeld onzer eigene jeugd, of van die .onzer tijdgenooten, en op deze wijze, gepaard met waarneming
en ondervinding', de ftelligfte zekerheid gaf, dat wij inderdaad ook eens. burgers waren van dié wereld, tusfchen
welke en ons wij thans, door den onophoudelijk voortfnellenden' Tijd, eene onoverfchrijdelijke kloof zien daargefteld;van die wereld,' welkerbeminnelijke onnoozelheid
ons zoo vaak verrukt, welker onfchuldige dwaasheid o'ns
zoo dikwijls doet lagchen.
D a n , M . H J ,-offchoOn er door de natuur eene kennelijke affcheiding is verordend tusfchen des menfchen jeugdigen en'volwasfenen leeftijd,— eene affcheiding, door
welke w i j , op den levensweg reeds een meer of min'aanzienlijk eind gevorderd, even zoo zeer belet werden, al
willen -wij het ook flechts denkbeeldig doen, geheel in de
kinderwereld terug te treden, als z i j , die kinderen zijn,
zich uit deze geheel kunnen verplaatfen in de groote
menfcheriwerèld; zoude daarom tusfchen die béide eigendommelijke wereïdkringèn geene treffende overeenkomst
kunnen befiaaiï, en zou de afftand tusfchen die beide wel
zoo• groot het verfchilwel zoo gewigtig zijn, als de
door hoogmoed verblinde mensch fomtijds waant ?
Dit laatffe gewisfelijk niet. Immers, die werelden mogen al ieder op zichzelve ftaan, de ondervinding bevestigt
h e t , willen- wij voor haar licht niet willens blind zijn ,
dat wij menfchen door alle tijdperken onzes levens in
menigerlei opzigt dezelfde blijven; dat w i j , van genen
tjjdkring *©t dezen overgaande, veel van dat kinderachtige
r

blijvend medenemen, veel van dat dwaze ons duurzaam
aankleeft, hetgeen ons bij de befchouwing van kinderen
niet zelden bij den eerften aanblik verwondert, of ook,
zonder verder nadenken, onwillekeurig doet lagchen.
In eene vergadering, welke zich ten doel ftelt het nut
van 't algemeen, fcheen het mij derhalve geen ongefchikt
onderwerp t o e , de aandacht te vestigen op de treffende
en leerzame overeenkomst, welke er in menigerlei op
zigt beftaat, tusfehen de wereld der kinderen en die der
volwasfene menschheid, — of, wilt gij liever en korter,
op het betoog, dat de mensch in zeer vele opzigten een
groot kind is.
Ik zeide, in menigerlei, in zeer vele opzigten; want
voorzeker in alles gelijk zijn die werelden, zijn kind en
mensch niet: welk verfchil hoofdzakelijk daaruit ontftaat,
dat in den eerstgenoemden kring, dat bij het kind minder
verftandsontwikkeling, maar ook meer eenvoudigheid en
onfchuld gevonden — in de laatstgenoemde wereld, oi bij
den mensch, daarentegen, meerdere kennis en daaruit
voortvloeiende regelmatigheid, maar ook helaas! mindere
reinheid, eene door heerfchappij der driften ontftane grootere bedorvenheid wordt aangetroffen. Dit verfchil, het
welk nu eens de balans ten voordeele van gene, dan we
der van deze wereld doet overflaan, zal ons hier en daar
van zelf in het oog fpringen, en blijve overigens aan ons
eigen verder nadenken overgelaten.
I. Met regt, dunkt mij, moeten wij in de eerfte plaats
een oogenblik ftilftaan bij die onnoozelen in de kinder
wereld , welke zich nog bevinden in de eerfte vaag des
levens , hulpeloos en zonder zelfbewustheid daarhenen
liggen, wier eenige werkzaamheid vooralsnog beftaat in
de vervulling der noodzakelijkfte natuurbehoeften, waar
voor anderen onophoudelijk moeten zorgen, daar het ar
me wicht tot niets in ftaat i s , en die overigens in het
fchommelend wiegje, of op den teederen moederfchoot,
fluimeren, of de kleine huis wereld met gefchreeuw ver
vullen.
Leven er ook in de menfchenwereld niet velen zonder
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zelfbewustheid henen, of die althans, als zoodanig zich
gedragen ? Vinden wij daar ook geene vólwasfene kinderkens, rriaatfchappelijke zuigelingen, wier eenige bezigheid gelegen is in de bevrediging hunner wel meer verfijnde en vermenigvuldigde , maar toch waarlijk niet verhevener zoogenaamde Tévensnoodwendigheden, welke anderen hun dagelijks moeten verfchafFen; die, zonder eenigen, althans nuttig£ri arbeid, hunne Jcostbare levensdagen , den gulden morgentijd ook grootèndeels verflapen,
of genoeg meeneri te doen, wanneer zij de wereld met
getier én onophoudelijk gefchreeuw vervullen?
De zuigeling in de kinderwereld geeft intusfchen na
korte weken, hoe gering dan ook,, reeds blijken vari eenige toeneming,— Mogen wij, al is het dan ook eerst na
verloop van eenige jaren, wel hetzelfde zeggen van allé
maatfchappelijke grove diamantflijpers , van alle onze met
redelijken geest voorziene luiaards, marmeldieren, roerdompen en nachtuilen?
II. Het kind, iets grooter geworden^ begint naar alles te grijpen, wat flechts onder deszelfs bereik valt;
hunkert inzonderheid driftig- naar hetgeen blinkt of fchittert, offchoon het juist daarmede zich vaak het eerst
kan befchadigen; werpt ieder voorwerp, na het betast
te hebben , onverfchillig op den grond, daar. het kind
van de betrekkelijke waarde der zaken geen het minfte
denkbeeld heeft, 'en fchreit, wanneer het meÜ eigene hand
moedwillig vernielde onherftelbaar gebroken i s ; of wel,
ziet het niet eens achterna, maar valt weder begeerig
op iets anders.
.
Wanneer wij dit alles in de kinderwereld zien, niet
waar? dan lagchen wij; of, heeft het kind zich bij ongeluk bezeerd, óf-iets vernield, dat het niet had behooren aan te raken,dan houdt nog,de enkele gedachte,
„ het' kind wist Wiet beter, de vólwasfene had zorgvuldiger opgepast," oris van alle gram Horigheid op het
wicht terug. — Maar wat moeten wij zeggen-, in dat
bedrijvige kind, welks wereld nog in zijn' tafelftoel bcftaatj, onze eigene beeldtenis ,'maar in min verfchoonlijken

tceftand, in veel dwazere opzigten, te midden der groo
te menfchenmaatfchappij, herkennende ?
Of zien wij daar ook geene volwasfenen, die gaarne
grijpen naar alles, wat zij flechts bereiken kunnen, ook
maar al te dikwijls naar datgeen, waar zij nimmer naar
grijpen moesten? Of hunkeren wij dwazen vaak niet
driftig naar e e r , rang.'of vermogen, kortom naar alles,
wat blinkt en fchittert, en werpen het min aanzienlijke,
wat alleen" in ftaat was ons wezenlijk geluk te bevorde
ren, verachtelijk en. willens en wetens óp den grond;
of zelfs, dwazer clail het kind, dat het min fchitterende
althans ook nög' bétast en op zijne wijze o.ndeizoekt,
verwaardigt niet 'zoo menigeen niet' eens met eenen n&vorfchenden blik, veel min met eene Tileine proeve,datgeen, wat hem zoo ernflig 'door anderen'-wordt aan
geprezen?
Wat dunkt u , hebben wij menfchen ook niet wel eens
reden om te weenen over eene wonde, die wij onszei ven.
toebragten, door het behandelen van voorwerpen, welke
wij echter wisten, dat ons moesten befchadigen., of.om.
te treuren over een door onszelyen verwoest geluk,
over eene fchoone levensbloem , die wij met eigene hand
baldadig vernielden? Zijn er ook geene menfchen , die
uit wispelturigheid van het een op het ander vallen,
zonder iets te behouden? Zijn er ook, helaas! niet'de.
zoodanigen, die, zonder eens met eenen ernltigen blik
het kwaad achterna te zien, dat_ zij reeds berokkend
hebben, dadelijk weder loszinnig op dezelfde wijze
voortvaren.?
En zullen wij nu ook voor onze dwaasheid die verfchooning kunnen aanvoeren: „ gij, mensch, wist niet
beter; H i j , die het oppertoevoorzigt houdt, had het
moeten voorkomen!" — w i j , die eenen ontwikkelden
redelijken geest bezitten, welke onze handelingen kan
befturen; een. kenvermogen,-waardoor wij het goede van
het kwade kunnen onderfcheiden, wanneer wij hetzelve
flechts ernflig willen bezigen, en aan de uitfpraak van
eene inwendige, nimmer falende item meer gehoor geven,

dan aan die onzer woeste driften! — Raadplegen wij
flechts dat geweten, en zulk een fchandelijk zelfbedrog
althans zal niet lang bij ons huisvesten.
III. Allengskens toenemende, leert het teeder wicht,
door behulp van leibanden, of, zoo als thans meer gebruikelijk i s , kruipend op den grond en fcharrelend aan
de hand eener gelèidfter, na menigvuldig vallen en opftaan, nu eens lagchend, dan weder fchreijend, eindelijk
de moeijelijke kunst van alleen te loopen. — R.oerende
en befchamende beeldtenis, voorwaar, voor ons volwasfenen! Ook wij moéten, door behulp van wel onzigtb a r e , edoch niet min fierke zedelijke leibanden, aan de
hand eener wel onligchamelijke, maar toch krachtige
leidsvrouw, den levensweg leeren betreden; en wee ons!
zoo wij die onmisbare leibanden in de groote menfchenmaatfchappij ook als fchadelijk zouden willen affchafïen.
Wee ons! wanneer deze ons niet fteeds in bedwang
blijven' houden, of wij ons vermeten, de hand onzer
weldadige fchutsgodïn, der echt godsdienftige deugd, geheel los te laten; of, zijn wij door het begaan van zulk
eene dwaasheid gevallen, wanneer wij de hulpmiddelen
afwijzen, welke ons alleen weder kunnenoprigten, zinneloozer dan het kind, dat in zoodanig geval den aangebodenen bijftand vaardig aangrijpt.
Nu eens lagchende, dan weder weenende, door menigvuldig ftruikelen en opftaan moeten ook wij genoegzame
kracht en oefening verkrijgen, om eindelijk aileen zonder
menfchelijke hulp te kunnen ftaan, en onafhankelijk, mag
het zijn, onzen éigenen weg te bewandelen. Wel ons!
zoo wij het ten langen leste maar zoo verre brengen als
alle kinderen, die toch eindelijk niet meer kruipen, minder en minder vallen, zonder zich angftig aan anderen
vast te klemmen.
Hoe velen echter in de groote menfchenwereld ftruikelen, vallen, geven den moed aanftonds, of na weinige
proeven, o p , en denken aan geen opftaan, vóór dat die
ijskoude hand hen met geweld uit de baan wegfcheurt,
welke niemand der ftervelingen kan wederftaan! Hoe

menigeen vergenoegt zich met een verachtelijk kruipen,
zijn geheele leven door, rondom zijne regtopgaande medemenfchen! Hoe menig ander gelooft zich altijd angftig
aan anderen te moeten vasthouden, zonder het eenmaal
te durven wagen op eigene voeten te ftaan, of, moge hij
zulks al eene enkele maal beproeven, grijpt, uit vrees of
karakterloosheid, den nietigften ilroohalm zelfs aan, e n ,
op dezen zich verlatende, flort op den grond, eer hij
het nog vermoedt! Hoe velen wanen, gelijk het kind,
op hunne eigene beenen te gaan, waar zij willen „ maar
worden inderdaad door anderen geleid, of onwetend als
aan de hand rondgevoerd! Hoe velen eindelijk, gelijk
fommige kinderen liever in een wagentje getrokken;, of
op den arm eener dienstmaagd gedragen, -worden, dan
zich in het loopen te oefenen, vinden hèt verkieslijker,
dat anderen hen door de wereld kruijen of dragen, dan
er zich op toe te leggen, met infpanning van eigene
krachten, zich door dezelve te helpen!
IV. Met de ontwikkeling van het fpraakvermogen,
eenen veel fnelleren wasdom dan,het langzaam toenemend
verfiand hebbende ontvangen, begint zich de levendigheid des kinds van lieverlede meer te openbaren. Het
fnapt en fnatert welhaast, het keuvelt en redeneert op
zijne wijze; maar alles draagt nog de kenmerken van
kinderachtige en verwarde denkbeelden. Dat onophoudelijk gepraat en gevraag, wel eens misfchien toevallig vol
geest, houdt vader en moeder dikwijls aangenaam bezig.
Zelfs al is het ook niet zelden geheel geesteloos, kan
het anderen toch vaak hartelijk vermaken; doch flechts
voor een oogenblik: als het te lang achtereen voortduurt , of ongelegen komt, wordt het wel eens lastig.
In de groote menfchenwereld zien wij ook, fchoon
beide bij den volvvasfenen gelijkelijk ontwikkeld moesten
zijn,fpraak en verftand op verre na geenen gelijken tred
behouden. Ook daar treffen wij vele fnappers en babbelaars aan, wier onophoudelijk fnateren de duidelijkfte bewijzen oplevert van weinig geregelde denkbeelden en van
een brein met wind opgevuld. Door alles uit te baztii-

nen, wat hun flechts voor deri mond komt, zeggen die
beftendige praters bij toeval ook wel eens iets geestigs,
of kunnen onze lachfpïeren in beweging brengen door
befpottelijke verhalen, welke zrj ecbter niet weten te
kruiden met het fijne zout van Attica, en dan ook aldra vervelen.
In dé mènfchenwereld ontmoeten wij ook van die
zoete keuvelaars, welke ons voor een óogenblik kunnen
vermaken; van die onvermoeide vragers, welke wij naauwelijks zoo fpóédig weten té' beantwoorden, als reeds
eene andere vraag ons weder gedaan'wordt, en wier foms
laakbare nieuwsgierigheid óns meermalen even zoo verlegen maakt,, of hinderlijker i s , dan het onophoudelijk
gevraag van het kind, door eene loffelijke weetgierigheid
aangedreven.' —- Zonderling 'fntusichen, dat die groote
ratels der' menfcherimaatfchappij doorgaans, alleen op dezelfde wijze tot zwijgen gebragt kunnen worden als de
kleine ratels in de kinderwereld, door een eenigzins
norsch antwoord of eerie indrukmakende rriagtfpreuk, en
dat geen van beide hun klepperen fchijnen te bemerken!
V. Ëen weinig verder gekomen, zien wij het kind
zich vermaken met het bouwen en omverwerpen van geringe opeenftapelirtgeh, welke het torens noemt, en met
klimmen en klauteren, dat, niet altijd met bedachtzaamheid gefchiedende, meermalen eenen fpoedigen val en
eene pijnlijke kwetfuur ten gevolge heeft. Het kind begint fpeelpoppen te zoeken, en zich fterk aan dezelve te
hechten; het rijdt vrolijk op zijn ftokpaardje de kamer
rond, of fchept behagen in ander fpeëltuig.
Aardig knaapje, aanminnig meisje, hoe vermaakt gij
ons niet alleen, door op deze,wijze langzamerhand uwen
verfchillenden aard, uwe eigendommelijke inborst te openbaren; maar hoe vertoont gij o n s , onwetend, ook hier
eenen getrouwen fpiegel van ons eigen beftaan in de groote
menfchenwereld! — Ja-, ook wij verlustigen o n s , of
liever bededen ons geheele leven met het vormen en opeenftapelen en voltooijen vah plannen, welke in ons oog
wel gewigtïg'zijn," maar, zoo'dezelve door verhevener
:

wezens wierden gadegeflagen, door hen voorzeker, veelal
even nietig zónden geacht worden, als aan ons die kin
derlijke torens zich voordoen. Ook wij zien de reusvormige gebouwen van onzen waanzin, aan het optrekken
van welke wij vaak onze beste levensjaren met onver
moeide vlijt toewijden, bij gebrek van hechte grondflagen en door verwaarloozing der eerfte regels van bouw
kunde topzwaar geworden, in één oogenblik van zelve
inftorten. Wij vinden eveneens behagen in opbouwen
en omverwerpen, in aanleggen en verwoesten , in verplaatfen, omfchikken en veranderen.
Wij menfchen zijn, even gelijk gij, dartel jongsken,
fpeelziek meisje! "beminnaars van klimmen en klauteren.
Wij toch verheffen ons zoo gaarne üit den ftand, waar
in wij ons oorfpronkelijk geplaatst zien, uit den rang,
welken wij in de maatfehappij bekleeden; wij ftijgen,
door eerzucht gedreven, indien wij daartoe flechts kans
zien, al hooger en hooger; wij zoeken, door denzelfden
kinderachtigen zin bezield-, grooter en grooter te worden,
wanende, even als gij, dat in hoogte en grootte het ware
levensgenot is te vinden: maar ach! even als gij, moe
ten wij dat klimmen en klauteren, bij gebrek van wel
toe te zien, waar wij onze treden zetten, niet zelden
met eenen pijlfnellen, zwaren val bezuren. Gelukkig
mogen ook wij ons dan achten, indien wij er met eene
ligte kneuzing afkomen, en onze eerfte ftelling mogen
hernemen.
Met poppen of ander kindertuig, zegt misfchien ié
mand uwer, fpelen wij volwasfenen toch niet, noch rij
den op houten ftokpaardjes de wereld door. .'. . . Och
j a , M. H. , ook wij menfchen fpelen met poppen in eenen
letterlijken, vermaken ons met deze in eenen figuurlijken
zin. Hoe toch anders noemt gij, bij voorbeeld, die bont
kleurige papiermonftertjes , waarmede wij ons in het al
gemeen geliefkoosd kaart-, of de meer zelfftandige,
maar niet minder misvormige gedaanten, met welke wij
ons in het meer afgetrokken fchaakfpel zoo gaarne be
zig houden; de gedrogtelijkheid van welke zelfs de

aandacht onzer kleinen niet ontfnapt ?
Hoe anders
noemt gij de prenten, waarmede wij onze buiswanden, — de beelden, met welke wij onze lusthoven
verfieren , ja zelfs de .nagedachtenis, onzer helden en verdienftelijke mannen zoeken te vereeren?
En wilt gij, om thans van-de levende falefpoppen on
zer zoogenaamde groote wereld , van de leveplaoze ma
rionetten onzer kermis vierende lagere flanden, en van
alle eigenlijke poppenvertooningen onzer maatfchappelijke
pligtplegingen, gebruiken en inrigtingen te zwijgen, wilt
gij u van den leenfpreukigen zin overtuigen, jn .welken
wjj allen onze kindfehe. poppen hebben, ontneemt voor
eene wijle tijds,bij voorbeeld, flechts den lekkerbek zijne
tafel, o n s , beminnaren van Virginih dampkruid^ onze
tabakspijpen, der fekfe haren dierbaren / « v a - drank of
haren opfchik, den weelderige zijner praalmeubejen, den
gierigaard zijn goud , den koopman zijne vlottende prijs-:
couranten, den boekenverzamelaar zijne hem nuttelooze
bibliotheek, in één woord, ontneemt een' iegelijk.onzer
een der doode voorwerpen, waarop hij het meeste zwak
heeft, en alle deze beroofden zullen zich aanftellen als
het kind, dat gij het fpeelgoéd ontneemt, waaraan het
op het zeerst gehecht'was.
Hebt gij eindelijk l u s t , indien ik voor een oogenblik
figuurlijk mag voortredeneren, öm den volwasfenen mensch
op zijn itokpaardje te zien rijden, begint eene zamenfpraak met den zeeman over de winden, den landbouwer
over. zijn v e e , den geneesheer over zijne zieken, den
regtsgeleerde over pleitzaken, den geweldigen Nimrod
over hazen en patrijzen, zoo gezien als gefchoten; met
onze vrouwen over huishouding, kinderen en dienstbo
den vooral niet te vergeten, kortom met een' ieder over
zijn vak; brengt een' iegelijk onzer op zekere verhalen
of onderwerpen , niet- welke gij door een weinig opmerk
zaamheid ligtelijk ontdekt, dat de' aangefprokene bijzon
der veel opheeft, — en vrolijk ziet gij ons aldra
ieder op een eigen paardje daarhenen draven, en zoo
geheel in dat kinderfpel verdiept voortrijden, dat wij,

uw holla! roepen niet eens hoorende, foms niet anders
te (tuiten zijn, dan door eenen geweldigen greep in de
teugels.
Ik ga andere fpelen uit de kinderwereld, om tijd te befparen, met ftilzwijgen nu voorbij, te eerder dewijl ik
toch billijk mag vooronderftellen , dat een deswege beftaand zinrijk dichtftuk van onzen eerbiedwaardigen C A T S
aan niemand uwer geheel onbekend zal zijn.
VI. De geestvermogens des kinds vatbaar geworden
zijnde voor de aanleering van noodzakelijke en nuttige
kunften en wetenfchappen, wordt, door verftandige opvoeders althans, aan deszelfs levensloop eene min beuzelachtige en meer ernftige wending gegeven. Het gaat
dagelijks, verfcheidene achtereenvolgende jaren, ter fchool,
en ontvangt, zoo het bijzonder wèl opgevoed wordt,
daarenboven ook nog (vergunt mij hier dit vreemde woord)
privaat - lesfen. Het leert nu eens met vreugd , dan weder met verdriet. In de verfchillende vakken van menfchelijke kennis, waarin het onderwijs' mag genieten, vordert het nu eens fneller, dan weder trager; maar, hoe
verftandiger het kind waarlijk wordt, hoe meer het overtuigd moet zijn, dat zijne wetenfchap inderdaad nog
niets "is. — Zoo dan, al kerende en fpelende, al lagchende en fchreijende, vliegen de kinderlijke jaren daarhenen. Wij geraken, eer wij er aan denken, uit de kinderwereld ; hetgeen wij toch ook dikwijls verlangden, om
groot te zijn, om geteld te worden. Het eertijds aardig
knaapje ftaat daar als een rijzig jongeling, het lieve meisje
als eene bekoorlijke maagd. — Maar ook die vrolijke Meimaand des levens is fpoedig voorbij. Wij treden als gevormde menfehen in de maatfchappij o p , worden meerendeels echtgenooten, e n , mag de oudervreugde volgen,
ziet daar ons aldra, ook eer wij er regt om denken, op
nieuw door eene kindergroep omringd, als 't ware midden in die wereld terug, van welke wij ons evenwel afgefcheiden gevoelen door eene onoverfchrijdelijke kloof,
welke de Tijd, als ongemerkt, tusfehen dé kinder- en
menfehen-wereld plaatst.

Intusfchen ook hier weder heerscht meer dan ééne treffende gelijkheid tusfehen mensch en kind. Eene gedurig
min beuzelachtige en meer ernftige wending aan ons beftaan te geven , fchrijven en de telkens toenemende jaren ,
en rede en pligt gebiedend voor. Dat wij allen, in eene
verhevener beteekenis des woords, op dit benedenrond
ter fchóói gaan, is u te bekend, om daarover uit te.weiden. Maar ook elk onzer, M. H . , de verftandigfte niet
uitgezonderd, houdt vele gedwongene privaat - lesfen,
en wel bij eene vrouw van voortreffelijke bekwaamheden j
lesfen, die ons nu en dan wel eens uitermate begrooten
en duur te ftaan komen, maar tóch , wèl behartigd, blijvend nut aanbrengen. Men noemt de hoofdvakjken van
haar onderwijs menfehenkennis, voorzigtighéid én.ware
levenswijsheid. Die eerbiedwaardige leermeesteres, op welke de fchoone fekfe voorzeker niet weinig roems kan dragen, dat zij, nevens de' Deugt}, althans bij zeer vele
volken, zoo ook in Nederland, zich aan hare zijde géfebaard heeft, heet Ondervinding.
Voegt bij deze nog
eenen anderen privaat - onderwijzer, wiens geftrengheid
foms ondragelijk zwaar valt, maar de noodzakelijkheid
van wiens lesfen wij ftervelingen toch móeten erkennen;
ik bedoel den Tegenfpoed. Ook wij volwasfenen leeren
nu eens in opgeruimder, dan weder in treuriger ftemming datgeen, wat ons" tot eigen best wordt onderwezen.
Ook wij maken nu eens.fneller, dan weder trager .vorderingen in die vakken van menfchelijke kennis, waarop
pligt of verkiezing onze meer bijzondere bevlijtiging vordert. Gerusteïfjk mogen wij de fpreekwijze, vooral bij
den minbefchaafden in zwang en bij dezen alleen geloofd,
van uitgeleerd, op de lijst plaatfen van die gezegden,
welke de duidelijkfte blijken opleveren van een nog zeer
bekrompen verftand. Wie toch zal het betwisten, dat,
naar gelange wij eenige wezenlijke vordering maken, in
welke wetenfchap of kunst het dan ook zijn moge, wij
naar die zelfde mate te meer gevoelen , hoe veel ons nog
ontbreekt, hoe luttel onze eigene, hoe gering-zélfs alle
menfchelijke kennis zamengenomen is ? Wie zal her loo-

chenen, dat w i j , tot aan het einde onzer loopbaan, al
ftrekt dezelve zich ook tot den hoogden ouderdom u i t , da
gelijks leeren, en hoe langer zoo zekerder overtuigd moe
ten worden, dat wij inderdaad « / « / w e t e n ? W i e , dat
wij allen, de verftandigfte niet uitgezonderd en vaak de
geleerdfte juist het meest, kinderen zijn in de kennis zelfs
van vele zaken, welke tot het gemeene leven behooren,
en ons van jongs af dagelijks omringen ? W i e , eindelijk,
dat meer dan één kinderlijk vooroordeel of dwaalbegrip ,
meer dan ééne bijgeloovigheid of kinderachtige vrees, wan
neer wij onszelven regt willen onderzoeken, zelfs onwe
tend nu en dan weder boven komt, en onwillekeurig deze
of gene handeling van den anders verflandigflen mensch
blijft befturen ? — Zoo dan , al kerende en fpelende, al ku
chende en fchreijende, fnellen ook onze levensjaren op
de.vlugge wieken des Tijds daarhenen. Wij geraken, eer
wij er aan denken, aan de grens des levens. Kunnen wij
ook zeggen, dat wij dikwijls verlangen naar eenen over
gang , die , vroeg of k a t , voor ons allen onvermijdelijk
zal wezen?
VII. Hoort men in de onderlinge zamenfpraken der kin
deren vele zotternijen , in hunne bijeenkomften vele nie
tigheden de (toffe hunner gefprekken uitmaken, — onze
zamenfpraken , onze gezelfchappen zijn doorgaans niet
minder beuzelachtig ; e n , mogen wij te dezen in de menfchenvvereld ook al meerdere regelmatigheid en minder volflagenen onzin opmerken, in de kinderwereld daarentegen
zijn kwaadfprekendheid en laster, die pesten van maatfchappelijken omgang, ten eenemale onbekend.
Ziet men, dat kinderen grooten prijs ftellen op fraaije
kleederen, op lekkere fpijs en drank , — onze mode- en
konfituurwinkels , de keur van fpijzen , waarmede onze
tafels bij prachtige gastmalen als overladen zijn, de uit
gezochte wijnen, welke in onze feestbokalen tintelen,
getuigen, dat de menfchenwereld dien kinderzin zorgvul
dig heeft opgekweekt! Onmatigheid en daaruit voortvloeijende onpasfelijkheden behooren tot beide; maar zwel
gerij en ongebondenheid, door welke de mensch zich bc-

neden het redelooze dier verlaagt, zijn de onzalige vruchten der volwasfenheid, vyelke zich aan de flavernij des
zingeijots te dikwijls overgeeft.
Ontfnapt het onzer aandacht m e t , dat in de kinderwereld veel getier en gefchreeuw om niets heerscht; dat dejeugd tot kribben en kloppen ligtelijk onderling overhelt;
dat zij raw eh plomp hi hare handelingen te werk gaand e , het eene kind het andere dikwijls bezeert,— wij
moeten met befchaming erkennen, dat dit alles ook in de
menfchenwerèld plaats heeft, en ook meestal uit de beuzelachtigfte oorzaken. Het wraaknemen, het bloedvergieten , 't welk tallooze huisgezinnen in den diepften rouw
dompelt, of,om in meer bepaalden kring te blijven, het
broederhaten, de familieverdeeldheden, het overhoop liggen van den eenen burger met den anderen om kleinigheden ,• welke ieder der twistende partijen voor zichzelven
als zoodanig erkent, maar uit kinderachtige trotschheid
weigert het eerst voor zijnen gewaanden beleediger als
zoodanig te belijden , liever jaren lang tegen elkander voortpruilende, — leveren zij niet alle de duidelijkfte bewijzen o p , hoeverre de volwasfene menschheid is ontaard
van de tot verzoenlijkheid zoó ligt geneigde kinderwereld,
ja in hoofdigheid en dwaasheid zelfs het onverzettelijkst
kind verre te boven gaat, dat toch nooit langer met pruilen volhoudt dan eenige uren, dat daarna vergeeft, en
dat altijd vergeet?
Wïj menfchen , vooral wij zoogenaamde befchaafden ,
door - meer afgemetene bewegingen, fiooten of kwetfen elkander uit plompheid zoo dikwijls niet als de woeste en ruwe jeugd, en gefchiedt het a l , hij ongeluk, eene
enkele maal, wij haasten ons om ftrijd, elkander om verfchooning te vragen, en onszei ven te^befchuldigén; wij
bejegenen elkander met meer beleefdheid, bededen menig
oogenblik ter oplosfing der zwaarwigtige vraag, wie het
eerst eene geopende deur zal binnentreden, eene in rang
hoogere plaats mag innemen, of de aangebodene verfnaperingen het eerst zai aanroeren; wij buigen of neigen voor
elkahder, en hebben altijd den mond vol betuigingen van

eer hebben of eer geven: maar ftooten, of knijpen, of
kwetfen die zelfde eervolle lieden elkander niet maar al te
vaak in het geheim en opzettelijk, wanneer zij er
ïlechts kans toe zien ? — p o g e n fotnmigen niet door kuiperijen , door heimelijke intrigues ( a c h ,
mogt de
zaak zelve aan Nederland even vreemd zijn als het
w o o r d ! ; en andere ongeoorloofde middelen juist die
genen zwart te maken , den voet te ligten of te onderkruipen, welke zij in den dagelijkfchen omgang niet
gedoogen, dat op de ftraat ter linker hand nevens hen
wandelen, of in gezelfchappen niet (leeds den voorrang
boven hen behouden?
Bemerken wij in de kinderwereld, dat de aankomende menschheid zich vermaakt in het aanhooren of lezen
van fprookjes, vertellingen en verdichte verhalen, welke
wij nu in onze hooge wijsheid uitermate belagchelijk vinden ; wij moeten toch roeftemmen, dat juist in dien
zelfden begoochelingszin de wezenlijke grond ligt van het
genoegen, dat wij volwasfenen vinden in treffende romans
en tooneelfpelen, alles toch meestal verdichtfel, cm van
de met graagte vaak verflonden wordende laffe produkten
in beide foorten niet te gewagen, welke de hedendaagfche menfchenwereld- als overftroomen.
Zien w i j , eindelijk, onze lieve jeugd, in eenen letterlijken z i n , naar de maan grijpen, een dwaallichtje voor
eene (ter houden, of, bij het driftig najagen van een'
fchoongekleurden vlinder, ftruikelen of vallen; vergeten
wij toch nooit, in die dwaasheden, figuurlijk, onze eigene beeldtenis op te merken!
VIII. Wanneer de dag ten einde fpoedt, dan verfchijnt in de kinderwereld, volgens de bevelen der zorgende ouders, eene bediende, die aan al dat kinderwoelen
en fpelen aldra een eind maakt, niet om hunne genoegens
te verftoren, maar alleen omdat de tijd daar i s , waarop
de kinderen moeten gaan flapen. Het eene kind moge
op eenen (loei (laan; het andere op den grond of in een'
donkeren hoek verfcholen liggen; een derde haar pogen
te ontloopen; een vierde, dat nog gaarne een poosje

wilde voortfpelen, door vriendelijk aanhouden eenig uitftel bekomen; een vijfde, dat vermoeid en flapcrig
i s , haar met uitgeftrekte armpjes te gemoet ijlen:
die dienstbare weet ze toch allen te vinden, haalt het
eene kind v o o r , het andere na uijt de woonkamer weg,
en legt z e , zij mogen lagchen of fchreijen ,achtervolgens
in hunne flaapfteden neder. Weldra heerscht eene diepe
ftilte; gij ziet wel den grond nog met allerlei fpeelgoéd
als overdekt, dat ook ftraks wordt weggeruimd; maar
de kinderen zelve, zij flapen ginds eenen nieuwen morgen te gemoet.
Ziet, mijne fpeelgenooten! zoo verfchijnt ook in de
groote menfchenwereld, op hooger Vaderbevel, een
dienaar des Hemels, , dpor fommigen met reden een
Koning der Verfchrikking, door anderen met niet minder
regt een vriendelijke Engel genoemd, die aan al ons
gewoel, aan alle onze bezigheden en vermaken paal en
perk fielt, niet om ons te kwellen, maar alleen omdat
het ook O n s dan beter is te gaan rusten. De neigende
avondfcbaduw kondigt wel den mïnften onzer de komst
van dien bode aan, en gewisfelijk zal hij voor velen,
om wijze redenen, reeds op den vollen middag verfchijn e n ; maar zeker is h e t , d a t , h e t zij wij in hoogeren rang
verheven zijn of ons in lageren ftand bevinden, het zij
wij hem pogen te ontvlugten of met opene armen
ontvangen, of, eindelijk, hem voor eene poos als
't ware nog verbidden, zeker is h e t , dat hij ons allen
ter beftemde ure zal weten te vinden, ons van hier wegvoeren , en, om het even of wij hem volvaardig of met
weerzin volgen, in onze^laatfte houten wieg tot eenen
diepen flaap nederleggen. Dan ook zal de kleine kring»
in welken wij ons bewogen, nog eene, korte wijle overdekt blijven met dat zinnelijk fpeeltuig, te midden van
welks genot wij werden weggenomen ; maar ook dit verdwijnt aldra. In onze tegenwoordige verblijfplaats zal
wel geene ftilte ontdaan, ja zelfs ons weggaan naauwe»
lijks opgemerkt, zeer fpoedig vergeten worden; want een
ander geflacht, dat wij reeds langzamerhand zien op-

komen, zal onze plaats innemen,, en fpelen en woelen
even gelijk wij. Doch ginds, waar wij jlapen, rondom
onze legerfteden, zal- niets- vernomen worden dan'jtene
onafgebrokene. doodfche ftilte. Maar ook w i j , M.. I I . ,
zullen eenen nieuwen dageraad te gemoet fluimeren, e n ,
ontwakende, 0 mogt het voor ons allen dan een fchoone*
heerlijke morgen zijn!
;,-

IETS IN ANTWOORD OP EEN FRAGMENT EENER ONLANGS GEHOUDENE VOORLEZING , GEPLAATST IN
DIT MENGELWERK VOOR . J . 8 2 Q . N°. VI. ,(*)
l ï e t verfchil van denkwijze over eene zelfde zaak, hetwelk dikwijls tusfehen gelijkelijk met gezond verftand
begaafde en met goeden wil bezielde perfonen plaats heeft,
is iets, dat vaak mijne -grootfte verwondering heeft verwekt. Men zoude zeggen, wat goed i s , is goed; wat
wijs i s , is wijs, en het een en ander moet dus door
elk goed en verftandig mensch voor zoodanig ."gehouden
en erkend worden; dit ligt in de rede; en éven wel hoe
te meermalen leert ons de ondervinding niet, d a t , wat
door den een' als goed wordt erkend, niets -dan afkeuring van een' anderen verkrijgt; dat, wat-door dezen
als een verftandige maatregel wordt aanbevolen; als eene
te fchuwene verkeerdheid door genen wordt uitgekreten.
Trouwens , ' denkwijzen zijn : tot rijpheid gebragte gedachten ; om dus den oorfprong der denkwijzen te lee( * ) Wanneer, omtrent onderwerpen als het onderhavige, de
gevoelens z o o zeer tegen elkander over ftaan , ligt van w e derzijden meestal iets waars ten gro'ndflng dèf bewering, en de
waarheid in het midden van beide. Redacteur, voor zichzelven meer inftemmende met den Fragment-fehrijver, vond
daarin geene voldoende reden, om ook niet de keerzijde aan
het oordeel der Lezeren van dit Tijdfchrift te onderwerpen ,
en onthoudt zich daarom van het mededeelen der bedenking e n , welke bij het lezen van dit Iets zich aan hem als o p drongen.

WENGELW. 1829. NO. 9.

Cc

394

IETS JN

ANTWOORD

ren kennen, zou men dien der gedachten moeten kunnen
opfpbren — en zulk een onderzoek, door fommige wijsgeeren wel eens ondernomen, waar is het ooit op uitgekomen * dan öp de befchamènëê overtuiging van , aan
het einde; • 'gekomen , even 'wéinig ' Vatt de zaak te weten
als toen men begon V Mijn oogmerk is dan ook nu geensz i n s , mij in duistere befpiegelingen te begeven, maar
alleen het boven gezegde als eene inleiding te gebruiken
t o t , en toepasfelijk te maken op hetgene volgt, tot het
ter nedef'fchMj'ven'Waarvari mij een artikel in dit Mengelwerk ; betiteld: - Wat ftaat ons, Nederlanders, thans
:

/

te doen, Mi .wij .begraafplaatfen hebben in het opene

veld P .aanleiding gegeven heeft.
Geheel nü verfchil ik van denkwijze met/den fteller
van genoemde artikel; niet zoo zeer met' opzigt tot de
yeranderde wijze van begraven, (omtrent welke ik mij
.niet vermete, 's Ronings befchikkingen te beoordeelert)
als voor zoo veel de hulde, volgens 's mans denkwijze
aan de afgeftorveften-te betoonen, aangaat.'
Sterven i s , mijns-inziens, het afleggen Van een broos,
«eer- onvolkomen ligchaam door de ziel, die, hare verbindtenis met hetzelve vaarwel zeggende, terftond, om
zoo te fpreken, vrijer ademt, eenen nieuwen werkkring
aanv&ngt, welligt een nieuw'bekleedfél ontvangt, en toegerust wordt met grootere bekwaamheden , dan z i j , op
aarde zijnde, immer uitoefenen kon. Aanvankelijk, misfchien, zal door den opperden Regter eenige bèlooning
of ftraf uitgedeeld worden, en beftaan in de meerdere of
mindere bekwaamheid, aan het nieuwe wezen gefchonken. D a n , dit, waaromtrent wij niet meer dan gisfen
kunnen, daargelaten, het afgelegde, ligchaam is toch
niets meer van eenig belang; deszelfs waarde is minder
dan die van. een onbruikbaar geworden kleed, en na
weinjge dagen verandert het doorgaans zoo zeer van gedaante , dat zij, die het levende mensch het meest liefhadden en met het grootfte welgevallen aanzagen, zich
met affchuw van het lijk afwenden. De ziel intusfchen
Jeeft, maar niet meer voor ons op eene merkbare wijze;
1
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d u s , wie eenen geftorvene beweent, kan met rede niet
anders zeggen, dan: „ deze lieveling isvqojr m i j , zoo
lang ik hier op aarde vertoef, verloren." — Om al deze
redenen heb ik mij altijd bijzonder daarover verheugd,
dat bij ons niets gebruikelijk was van al dat hulde bewijzen aan lijken, waarvan ik veel, als in andere landen
plaats hebbende, hoorde fpreken en las, Bloemen planten , bloemen ftrooijen op een graf, terwijl men daarbij
.gaat weenen, is mij altijd als een bewijs van overdrevene
gevoeligheid (Jenftblerie) voorgekomen; j a , wat meer
i s , als eene foort van, voor Christenen, ongepaste daad,
als die iniluit, óf dat men aan ftof en asch meer waarde
hecht dan het verdient, óf dat men de ziel' van den afgeftorvene nog als in eenige aanraking met de levenden
befchouwt; iets, dat tot allerlei bijgelooyigheden aanleiding geven kan, en ZOTS vaak in vroegere dagen gegeven heeft. „ De Romeinen " zegt de fteller van het
artikel, „ hadden reeds de gewoonte, om de graven met
„ bloemen te beplanten of te beftrooijen: waarom zouden
„ wij hen in dezen niet volgen ? " — Ik antwoord: omdat wij Christenen zijn, zij Heidenen waren. Bij.de
onzekerheid, welke vóór 's Heilands komst aangaande
het lot der afgeftorvenen heerschte, mogt ieder individu
welk denkbeeld hem het aannemelijkst voorkwam omhelzen, en, van een' CHARON, vaneen' PLUTO enz.
drpomende, zijn' geliefden overledene de reize naar de
onderaardfche gewesten zoo aangenaam èn gemakkelijk
trachten te maken, als hem mogelijk fcheen, ja zijn verblijf in de onbekende ftreken of Elyfefche velden pogen
te vervrolijken door bewijzen van liefde of teeder aandenken ; maar nu wij weten, (dank zij Hem, die hetleven en de onfterfelijkheid aan het licht gebragt hééft!)
dat God niet een God der dooden, maar der levenden
i s , en dat zij Hem allen leven, mi betaamt het o n s ,
dunkt m i j , geenszins , oude Heidenfche gewoonten weder
in zwang te brengen, en zoo doende onze heilige, zuivere en redelijke Godsdienst door dwaze uitwendigheden
te Ontheiligen; uitwendigheden, welke alleen bet ftoffeC ca
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lijk overfchot van-éeriig ,rnensch ten'voorwerp hebben,
of aan eerten niet meer beftaanden omgang met diens ziel
doen denken. Wat dan ? Moet m e n , een'. geliefden
echtvriend of echtvriendin, een teeder bemind kind, een'
boezemvriend of vriendin, ëen'"gëêerbïedigdeff vader ot
moeder,'een' dierbaren broeder of zuster, of anderen
bloedverwant, door' den dood van onze zijde gerukt
ziende, dien begraven en —^ vergeten , zonder' aan zijne
nagedachtenis eenige hulde toe te brengen ? Dit is geenszins, wat ik verlang, óf wat de Christelijke Godsdienst
ons gebiedt. Men "treüre, ' men weene, maar te huis,
zich met geene zinnelijke reekenen, maar. met zedelijke
befpiegetingen bezig houdende; <•— men zoeke troost,
niet in het zien groeijen of in het rieken eener bloem,
rriaar in het bepeinzen van de veelvuldige troostwoorden
van Hem, dié het leven zelf w a s ; — men overiuige
zich meer en meer van de waarheid, dat God nooit iets
te vroeg óf te laat gedaan heeft; dat Hij zijne wijze
redenen had, örri den betreurden perfoon nu van de aarde op te roepen, gelijk Hij zijne wijze redenen heeft,
om er den treurende nog te laten; en zoo fchikke men
zich tot eene kinderlijke berusting in 's Hoogden wil.
Hulde bewijze men voorts aan den afgeftorvenedoor
zijne of ha-re deugden te herdénken en na te volgen, en
voortaan niets te doen, waarvan men zóu kunnen'dénken:
^ dit zoü met zijne öf hare, op Godsdienst en "rede gegronde, begirifelen niet hebben geftrookt." Zoo zullen
w i j , dunkt mij, het best als Christenen treuren en de
dooden vereeren, het zij hun lijk in eene kerk of in het
opene veld begraven ligt; én kunnen zij weten,*wat de
overgeblevenen te hunnen opzigte doen, zoo zulleri zij
hen met 'meer welgevallen aanzien, in hun huis -ofelders
hunne werkzaamheden voortzettende, aan de verheerlijkte
ziel met teederheid gedenkende, dan nutteloos tijd verfpillende bij 'een graf, en vergankelijke bloemen plantende of
ftrooijende op de aarde, die het reeds vergaande lijk
bedekt.
Over hetgeen door den man,.wiens gevóelen ik beftrij!
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de , op het laatst van meergemelde artikel gefproken is ,
heb ik het eerst gehandeld, omdat het meer, dan het
vroeger door hem geboekte , tot de Godsdienst betrekking heeft. Nu blijft mij nóg over, mijn \ierfchil van
denkwijze, ook over het plaatfen van gedenkteekenen op
de graven, te kennen te geven. Naam, geboorte, en
fterfdag en jaar, dit moet, mijns inziens, alles zijn,
wat men op de graven te lezen vinde.; — alle monumenten hoegenaamd zoude ik uitfluiten; en waarom ? omdat,
de gewoonte van dezulken op te rigten eens aangenomen
zijnde, deze,bij de bekende gefteldheid der menfchen, óf
tot voeding hunner ijdelheid, óf tot het bedrijven eener
ongepaste vleijerij, óf tot lastige berisping van anderer
doen noodzakelijk aanleiding geven moet. Tot het eerfte ;
daar zeker een hoogadellijk perfoon, of een zeer rijk man,
een' hoogeren prijs, dan b. v. ƒ 132 , voor eene gedenkzuil zal willen hefteden, al ware het alleen, om , bij den
eerften oogopflag, den, de grafplaats betredenden, wan
delaar te ,doen opmerken , dat op die plek het lijk van
een' perfoon van aanzien ligt, wiens rustplaats zich van
die des daar naast aan gelegenen armen daglooners onderfcheiden moet; en zoo zal dan het gedenkteeken op het
opene veld hetzelfde ukwerkfel hebben, als voorheen de
wapenborden of hoogdravende opfchriften in de kerken
hadden. Tot het. bedrijven van ongepaste vleijerij (ten
tweede) moeten de gedenkzuilen aanleiding geven, dewijl
al'ligt het graf van een' man, die den naam van geleerde,, van wijsgeer, van onderwijzer, of wat dies meer
zij, droeg, met de vermelding van zijne waardigheid zal
prijken, en met den lof Van'zijne uitflekende talenten, al
is het dat hij inderdaad beneden zijn beroep gedaan, en
geene bijzondere vermelding verdiend bebbe; te meer,
daar de overgeblevene bloedverwanten, al ware het flechts
welftaanshalve, of ook om zichzelven in hem te wierooken, niet nalaten zullen , hem den roem , aan zijnen post
eenigermate verknocht, te laten wedervaren. Eindelijk
(ten derde) zal tot lastige berisping, door de gewoonte.
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van gedenkteekenen te plaatfen, aanleiding gegeven worden r want omtrent iemand, die van die gewoonte zou
afwijken, zal al ligt gezegd worden: „hij toont,dat zijn
doode hem weinig waard w a s ; " — omtrent een', die een
te gering gedenkteeken fticht: „ had men zoo iets nietsbeduidends van dien man, voor zulk eene vrouw of moeder enz., verwacht!" — omtrent een', die, volgens de
algemeene fchatting, het monument te fraai laat maken:
„ zie eens, welk eene vertooning! de erfpörtie moet groot
geweest zijn; anders had de erfgenaam zijn geld wel beter
kunnen hefteden!" enz. enz. Wie kan al de te makene
aanmerkingen kunnen optellen, waartoe het bezoeken van
eene grafplaats met gedenkzuilen den bezoeker, diè er
dikwijls naar toe zal gaan, minder om over leven en dood
na te denken, dan om uit nieuwsgierigheid eens te gaan
zien, welk monument men voor dezen of genen $ hem
onverfchilligen overledene opgerigt heeft, of met oprigten
bezig i s , ruime ftof verfchaffen zal ?
Ten flotte dan, men begrave zijne dooden, thans in
het opene veld, gelijk voordezën in de kerken, met eenè
gepaste ftatigheid en ernst, dekke de graven het zij met
graszoden, het zij met eene zerk, neme dan affcheid van
het lijk, behoude de nagedachtenis des overledenen, en
huidige zijne deugden door navolging van dezelven op
eene den Christen -waardige wijze, tot dat ook voor den
thans treurende de tijd daar i s , waarop zijn lijk tot dat
zijner vaderen verzameld zal worden, en zijne ziel
zal juichen over hare verlosfing uit het ligchaam des
doods!
N.

W.
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VAN JOHN BOWRING AAN DÉN REDACTEUR DER VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN. ( * )

Londen, den 16 Mei 1829.
Aan den Redacteur der Faderlandfche Letteroefeningen,
Wel Edel Heer!
I k ben eerst dezen morgen van eene reis naar Ierland te
ruggekomen, en vind in Uw nommer van April 11. een ftuk
opgenomen, hetwelk eenen geheel onverwachten e n , zoo ik
vertrouw, volftrekt onverdienden aanval op mijn karakter be*
helst. Ik haast mij, U daarop de volgende regels te doen
toekomen, hoewel ik misfchien eenen zoodanigen aanval, van
iemand die zich niet noemt, onopgemerkt had kunnen laten.
Ik beken, dat mijne Brieven over Holland zeer in de haast
opgefteid en in vele opzigten onvolledig zijn; maar zeker is
het, dat zij niet met zoodanige bedoelingen en gevoelens
gefchreven werden, als die, waarvan Uw Correspondent mij
verdenkt; en niet minder zeker is het, dat die Brieven reeds
eene uitwerking gehad hebben, geheel verfchillende van d i e ,
welke hij tameHjk voorbarig van dezelve /fchijnt te verwach
ten. Ik fchreef als een vriend van Holland en van de Hol
landers, en- ik verheug mij in de overtuiging, dat ik iets heb
toegebragt, om eenig belang in te boezemen en eenigen eer
bied op te wekken voor dat volk, waartoe de Brieffchrijver
behoort.
Een groot gedeelte van zijnen Brief behelst onbepaalde befchuldigingen, en de Brieffchrijver veroordeelt zijne eigene
landslieden, wegens het vriendelijk onthaal, aan eenen vreem
deling gegeven. Voorzeker, het is waar, dat zij dien vreem
deling met meer heuschheid ontvingen, dan waarop hij aanfpraak zoude hebben durven maken ; doch daarom was deze
heuschheid,en dit moet de fchrijvér zelf bekennen, door gee
ne vleijerij gekocht. Het is mogelijk , dat deze vreemdeling
(*) Blijk van onpartijdigheid te mogen geven, is den Re
dacteur fteeds welkom ; Haarom plaatst hij, onverwijld , dezen
ongefrankeerden Brief; terwiil hij intusfchen , op denzelfden
grond,va >r een w:d;r,ru v-.iorJ , bijaldien de eerfte Brief
fchrijver zich daartoe genoopt vinde , zijn Tijdichrift desgel p s openftelt.

eenifre verkeerde Indrukken., als gevolgen van het verfchil
tusfehen de zeden der twee volken, heeft ontvangen en medegedeeld ; doch, waar dit het geval mogt zijn, daar gefchiedde zulks niet met verachting of bitterheid, veel minder
nog met een gevoel van ondankbaarheid. In zijri eigen Vaderland heeft men hem befchuldigd, bezet te zijn met ingewortelde vooroordeelen ter gunfte van de Hollanders, en
heeft mén hem uitgedaagd, om nu Q0k de andere zijde der
fchilderij te vertoonen. Hij heeft hierop flechts één anti
woord kunnen geven: Tantum vWï
;
Waarom fchept de Briëffchrijver'er behagen in, öm zaden
van haat en mistrouwen -om zich heen te ftrooijen? Waarom ,
niet tevreden met de b/leedigingen mij aangedaan, zoekt "hij
ook nog, op eene verkeerde en onöpregte wijze, het £ « gelsch karakter aan te vallen? Gedragen fommige Engelfchen
zich trotsch eri onbefchaamd, — dat men die trotscriheid en
onbefchaamdheid beftraffe, en ik zal de eerfte zijn, die zulk
eene berisping toejuich; maar zoowel de wijsbégeèrte.als de
Christelijke liefde verbieden eene zoodanige veroordeelihg van
eene gehèele natie mét eene enkele penneftreek. Indien toch
de Briëffchrijver S, S., bij voorbeeld, eens als een bewijs
van Nederlandfche opvoeding, billijkheid en opregtheid, werd
aangehaald,-zou ik dah niet, in het belang van eerlijkheid en
goede trouw, eene betere proef,een ander voorbeeld, mogen
vorderen ?
De befchuldigingën, tegen mij gerigt, zijn: dat ik geen
perfoon van gewigt of verdienden ben. Wierd zulks bewezen , dan zoude dit meer mijn ongeluk dan mijne fchuld zijn.
Voorts, dat ik hen, die mij de meeste vriendelijkheid bewez e n , gegispt en in een belagchelijk daglicht gefield heb. Dit
is eene onwaarheid, even kwaadaardig als oneerlijk. Dat ik
mij met de publieke-zaken en de bijzondere huishouding bemoeid en<de huifetijke gebruiken der Hollanders berispt heb.
Hierop, gelijk op al het overige, kunnen de Brieven zich
zelve verdedigen. Scripta manent.
Twee meer bepaalde befchuldigingën worden er opgegeven;
te weten, dat ik de Doopsgezinden met de Kwakers heb
verward, en dat ik melding' heb gemaakt van het katknuppelen door de Friefche boeren. Indien S. de eigenaardigheden
van de Kwakers beftuderen wil, — de eenvoudigheid van hunne eerdienst, hunnen afkeer van eeden en van de krijgsdienst,
hunne ftrenge zedeleer, — en zoo hij dit alles wil vergelij!
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ken met datgene, hetwelk de Doopsgezinden onderfcheidt,
dan zal misfchien" zijn eigen oordeel eene wijziging onder
gaan. E n , wat de ruwe volksvermakelijkheden betreft, waar
van ik gefproken heb, — ik bezit er een fchriftelijk bewijs
voor, van de hand van eenen aanzienlijken Fries. Ik ben er
nimmer ooggetuige van geweest, en hoop, dat het geen plaats
meer hebbe ;-doch , hoe dit z i j , S. S. moet mij niet befchuldigen, eene, opzettelijke valschheid verhaald te hebben. Dat is
eene uitdrukking , die niet betaamt.
Ik heb eene daadzaak medegedeeld, en ' ik deed het ter
eere van eenen géachten vriend, en omdat^ik er een voor
beeld in dacht te vinden van eenvoudigheid van zeden, de
tijden der Aartsvaderen waardig 5 de daadzaak, namelijk, dat,
toen ik, met een gezelfchap vrienden, op de pastorij van
IVaaxens aankwam, de fpijskamer van den "Heer des dorps
het noodige tot het onthaal voor de onverwachte gasten moest
opleveren. En dit is nu het thema voor eene lange reeks van
aantijgingen. Ik denk, dat mijn waardige Gastheer zich de
zaak niet zal aantrekken, en veel minder nog de uitlegging,
door den Brieffchrijver aan mijne woorden gegeven, voor zij
ne rekening nemen.
Wat de .drukfouten betreft, — ik beken, dat derzelver
aantal groot i s ; maar ik bevond mij nog op reis, toen de
Brieven gedrukt werden, en S. S. kan er zich op verlaten,
dat die feilen zouden zijn verbeterd geworden, indien ik des
tijds in Engeland ware geweest.
Nog een woord ten (lotte. Ik heb veel gereisd. Het is
mijn voorregt geweest, mij onder vele volken te hebben mo
gen ophouden, en onder die alle bezit ik vrienden, wier aan
denken mij (leeds dierbaar blijft. Indien de ondervinding,
welke ik opdeed, mij iets geleerd heeft, dan is hec dit, dat
het geene wijsheid te kennen geeft, wanneer men iemand,
buiten noodzakelijkheid , leed aandoet, en geene deugd, wan.
neer men bitterheid en verdeeldheid bevordert. Den fchrijvér
zij daarom, met eene kleine verandering, de fpreuk van MAZARIN aanbevolen: „ Eerbiedig anderen, en zij zullen u
eerbiedigen;" of, liever nog, en meer in-den geest des Chris,
tóndoms: „ Heb anderen lief, en zij zullen u liefhebben."
Wel Edel Heer!
Uw Ed. Dienaar
(was get.)

JOHN BOWRING,

DlylE

BRIEVEN , TUSSCHEN DEN HEER, J. F. WILLEMS EN DEN
BARON. DE ST ASSART ONLANGS GEWISSELD.
(Vervolg, en flot van bl. 367.)
Aan den Redacteur van het Journal d'/ïnvers.

Daar" de. Heer DE STAS SART, volgens zijnen brief van
den 9 dezer, den handfchoen opgenomen heeft, • en zijne
krachten wel voor een oogenblik tegen mij beproeven w i l ,
reken ik het mij tot eene eer, eene lans met hem te breken.
Hij .behoeft niet te vreezen, dat ik., in mijne trotfche minachting, ,hem eenen verraderlijken (leek (coup de jarnacj
wil toebrengen; het- flrijdperk zal niet met blped bevlekt
worden, en, als het.mij,,gelukt hem uit den zadel te ligten,
zal ik, pp. zijn hoogst genomen, tot prijs der overwinning,
hem tr^ch.ten te ontdpen van die wapenrusting, zoo fchitterende, van Franfche fierlijkbeid, welke zoo fterk affteekt bij
mijn oud Vlaamsch harnas. Onze wapens zijn, zoo als gij
ziet, niet gelijk; e n , indien het hier alleen te doen ware om
Franfche phrafes te maken, zoude ik dadelijk bekennen* dat
ik overwonnen was, even als onze Hollandfche Afgevaardigden, wanneer zij het wagen hem op dat terrein aan te vallen.
Ik zal beginnen met mijne achtbare tegenpartij te .verzoeken,
niet te veel op de ruwheid mijner uitdrukkingen te letten;
hierin het voetfpoör onzer voorvaderen volgende, die allen,
wanneer zij in de Franfche taal wilden fchrijven, tot zelfs
de Waal PAQUOT toe, in een nederig voorberigz zich op
de kniën wierpen, en aan de, Franfchen verfchooning verzochten voor de taalfouten, die zij begaan mogten. Tk zal
dus, even als de Heer DES ROCHES, in de voorrede van
zijne Histoire ancienne de la Belgique, zeggen: Ik fchrijf in
eene taal, die de mijne niet is. (Dat was regt aardig van
dien Mijnheer DES ROCHES; want de Heer DE STASSART
verzekert ons, in de Revue Encyclopédique van April 1822,
bl. 1 3 8 , dat dit Lid der Brusfelfche Akademie de eenige
Belg was, die het Fransch konde fchrijven: zoo zeer was die
taal ons eigen!)
De Heer DE STASSART gelooft, dat ik eenigzins aan
verftroordheid van gedachten onderhevig ben. Het fchijnt
S
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dat ik onze volkstaal niet in hexi'ïriwendig-beftaur onzer proviticiè'n bad moeten zoeken, maar wel -.aan», het Hof onzer
Vorften, of in de raadsvergaderingen van den Souvereih, zoo
als b. v. in den geheimen Raad-, die geen regtsgebied op het
volk uitoefende. ( D E NE-NY, tome I I , page 98.) Ik waande in mijne eenvoudigheid, dat" men door langue nationale

(/nationale of volkstaal) de taal van de natie of van het volk
vérftónd. Maar zoo gaat het, wanneer men zijn Erotisch niet
goed verftaat! De Heer DE STASSART leert mij, dat het
de taal van den Vorst is. En wat zoude dan nu onze volkstaai zijn ? Wat gaat het mh' aan-, of de-diplomatieke zaken
aan ons Hof nog in het Fransch behandeld worden, als het
volk "maar in zijnen eigen tongval beftuürd wordt?
Indien de Heer DE STASSART nog wil ftaande houden,
dat het niet de volkstaal i s , die hij op het oog heeft, zal ik
mij veroorloven hem af te vragen, waarover hij zich dan in
de Staten Generaal beklaagd heeft, en of het ook in verftrooidheid van gedachten i s , dat hij, in zijne Redevoeringen
van 25 Februarij en 5 Maart, van de taal van het algemeene
Gouvernement of van den Vorst willende fpreken, bij uitfluiting van de toepasfing der befluiten van 1810 en 1822
gehandeld heeft, die geene betrekking op dit algemeene Gouvernement hebben? Hij zegt onder anderen , dat de inwoners
van Brusfel genoodzaakt zijn, eene bedevaart naar Waterloo
te doen, ten einde er huwelijkskontrakten te doen opftellen ,
die zij met kennis van zaken kunnen teekenen. Wel, dat is
regt aardig! De inwoners van Brusfel moeten gewéldige liefhebbers van bedevaarten zijn; want anders konden zij toch
zelve de huwelijksvoorwaarden in de Franfche taal opftellen,
die voorwaarden bij eenen Notaris deponeren, en hem verzoeken, om, daarmede overeenkomftig, zijne akte in het
Nederduitsch op te ftellen. Maar de Heer DE STASSART
heeft niet in ernst gefproken. Er fchuilt daar zeker eene
poè'tifche infpiratie onder. Men weet, dat de poëten van
verdichtingen houden, en dat de Heer DE STASSART zeer
lieve fabelen maakt. Neen, de inwoners van Brusfel hebben
genoegzame achting voor hunne Notarisfen, om zich op hen
te verlaten, even zoo als mijn achtbare tegenpartij zich foratijds op zn'ne Collega's in de Tweede Kamer verlaat; want
ik wed, dat hij niet zal willen erkennen, dat hij zonder kennis van zaken over dat groot aantal Plaamfche Verzoekfchrif.
ten geftemd heeft.- Maar, zegt hh', wat fchaadt het onder-

fcheid van Tongval:*^Héhben de EIzasTers ,'.Hiettegenjlaaniti
hunne Duitfche taal en hunnen Duitfchen oorfproHgi,. getaand,
dat zij minder, dan het volk van Tourraine en Normandije,
aan Frankrijk' verknocht waren? (*) Men ziet, dat hij er
behagen in vindt, om, zijne voorbeelden uit Frankrijk te ha'»
ien. (Zijne-Redevoering'van>'den 05 Februari] is er vol van;
hij fpreekt daarin vaa Franfche Kersliederen (Noëls),\ van
GRESSET;
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van - c - b o é w i j K XUi).Hij hai echter niet zoo ver ibehoeven
te gaan:; de Belgifche Gefchiedenis leert ons, dat, in de om
wenteling negen F i E T P S ' I J i . z i j , die het Fransch t o t moeder
taal hadden, de eerften geweest zijn, o m de zaak van WIL
LE w I en der Algemeene Staten t e verlaten. Hoewel i k ,
voor mij; overtuigd b e n , dat zij e r zeer grondige redenen
toe hadden ( * * ) , is het echter eene daadzaak. Ik zal niet
fpreken van hetgene men in 1815 uit liefde t o t de Franfche
taal d e e d . (***.): laat ons zulks vergeten, e n t o t den in u w
dagblad van gisteren medegedeelden brief terugkeeren.
(*) Deze verknochtheid zal zich dan ook wel meest be
palen' tot die Elzasfers, die van lieverlede de Franfche taal
aangenomen hebben; ten minfte zij uit dit Departement, die
in het, Duitsch gefchreven hebben, leggen zulks in geenen
deele aan d e n dag; men leze flechts, in d e gedichten van
PFEFFEL, bet fchoone gedicht An die Schweizer, bey ihrem
Heimzug aus Frankreich, im October 1792, medegedeeld door
K. G. VAN.KAMPEN, in deszelfs Handboek der Hoogduitfche
Letterkunde, lfte, St. bl. 248 , waar die Geleerde, naar het mij
voorkomt, geenszins het gevoelen van den voorraaligen Prefect
der monden van de Maas beaamt. Ook d e Schrijvers van het
Converfations-Lexicon fchijnen daarmede niet in te ftemmen,
wanneer zij op het Art. Elfas zeggen: Die Einwohner haben
gröfstentheils dieFranzofifche SPRACHE UND SITTE angenommen;
latende hun dus tevens met d e zeden d e taal aannemen. —
VANDERAA.
(**) Over dit onderwerp hebben wij den Heer WILLEMS,
in het Koninklijk Genootfchap van Taal. en Dichtkunde t e
Antwerpen, eene Verhandeling hooren voorlezen, welke wij ,
óm de nieuwheid der gezigtpunten, waaruit-dit gedeelte der
Gefchiedenis daarin befchouwd wordt, gaarne zouden zien i n
druk verfchijnen. - VAN DER AA.
(***) Het is bekend, dat de Heer DE STASSART in 1 8 1 5 ,

De regering van ALBERT en ISABELLA wordt daarin
aangehaald, als het tijdvak, waarin Je Franfche taal reeds
die van het groetlte aantal Belgen- geworden was. Ik heb
thans voor mij liggen eene verbéterde uitgave der Defcription
des Pays-Bas van GUICCIARDIN, die in 1609 gedrukt is.
Ik vind -bl. 34 en 161, dat onze natuurlijke fpraak (parler
naturel) toen Vlaamsch was, en dat men overal in die taal
1

pleitte, behalve in die ftreek, waar voornamelijk de fteden
Nyevelt, Genappes enz. liggen. Wij hebben gezien * dat
onder die Vorften, wier gedachtenis met regt in eere gehouden wordt, en aan wie bet zeker niet onbekend was, welke
de taal'van het grootfté aantal Nederlanders wafs, alle onze
kostumen in het Vlaamsch verleend zijn. Toen in 1622 die
van Leuven door hen bevestigd werden, erf de JHoofdfcHoitc
en andere ambtenaren van het gedeelte des IValenkwartiers
hetwelk tot het regtsgebied van Leuven behoorde, verzochi
ten, dat men in de Franfche taal mogt pleiten, wanneer er

een geding tusfehen de bewoners van het gezegde Walenkwartier (Roman Pays') van Brabandontftond, werden zij in derzelver

einden en de conclufiên, genomen in hun verzoek, afgewezen en
niet ontvangbaar verklaard, bij decide gegeven- te Brusfel
den 26 Julij 1622, die men in de Archiven van Leuven vindt,

in de Chartres ende andere munimenten derftadt Loven, fub
Litt. N. O. P., Deel VII, bl. 208 en 209. Waar was dart
toen de Franfche vorkstaai ? Als men den Heer TART E
Cadet (een' anderen kampvechter) gelooven mag, was zij
nergens. Op het geheele grondgebied (zegt hij, over onze
dertien Departementen, toen zij met Frankrijk vereenigd
werden, (prekende) was de Franfche taal bekend, maar flechts

bij een zeker aantal perfonen; nergens was zij de volkstaal.
Het IVaalsch, het Vlaamsch en het Duitsch verdeelden onderling het grootfté. aantal ingezetenen. (Voorrede der Flandricismes, IValknismes etc. ouvrage dans lequel on indique let
fautes que commettent les Beiges en parlafit Fidiome franpais;
Bruxelles, chez RAMPELBERGH, 1811.) Het zoude zeker
te verwonderen zijn, dat de Franfche taal onder ALBE UT
de zaak van zijn vaderland verlatende, zich in dienst begaf
van zijnen ouden meester, NAPOLEON, en dat hij, bij het
inrukken der Franfche legers in België, reeds tot Intendantgeneral de la Belgique benoemd was. Zie Biegraphie des

Contemporains, op het Art.-D E STASS ART. — VAN DER AA.

en i s A BEL L A die. van het •grootfté. aantal -ingezetenen zonde
geweest zijn, dewijl, zij bec thans niet ie> Mjïn^keefr, opgemerkt, dat men thans nog Vlaamsch- fpreekt op aJkle p laatfen
in België, waar het yóór meer dan z^s eeuwen-gefproken
werd; dat te dien oj>zigte de Franfche taal. geep-duim gronds
gewonnen heeft (*), en dat alle menfehen, die daar ter
plaatfe, geboren, en opgevoed zijn, ten huidigen ,dage nog datzeilde VlaamschSprelten ; en, bovendien, deChrisrelijkeonderwijzing van den Catechismus gefchiedt er uitfluitend in die taal.
Of wel zoude nu onze Geesteujkheid dermate eene monopolie
van de.Vlaamfche taal gemaakt hebben,,dat zij de.taal van
het gröotfte getal inwonecs niet, wilde fpreken? Of.zouden
dè kinderen dér voorftanders .van de Franfche taal niet ter
kerke gaan? 't Is waar, dat fomnügen hunner zich van .den
kant der-godsvrucht niet'onderfcheiden. De te Brusfel uitgegevens herdrukken, der werken van VOLTAIRE, PARNÏ,
v o L N E Y , DÜÏUIS j SA NT o- DOMINGO hebben het getal
der gelQovjgen, in ons land,, niet vermeerderd. Nog niet
lang geleden zag ik in de militaire mis iemand naast mij, met
een in rnarokijn gebonden exemplaar van.den bjj-.de..Gébïoeitiers LAURENT uitgegeven druk van BERA.NGER. WaarfchijnJijk bezigde hij het,' om er la. tnesfe Ju Saint 'Esprit in
te lezen! •
Dit herinnert mij „aan att Vlaamfche blijfpe.li dat.de Heer
LAMB RECHT, Heer van Neer Ockerfeèl, Secretaris van den
geheimen Raad des Konings,~ omftreeks; het jaar 1659 Vervaardigde,' toen het de mode werd, Franfche gebedenboeken
te gebruiken. Men leest daarin:
:
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Pantagrul.
Wanneer de j'onckhéyt maer alleen begint te loopen,
Syn d'ouders al bezorgt haer fack vol Frans te koopen.
Vooreerst een kerkeboeck, half fVaels en half Latyn ,
Dat is de rechte wech vóór die wil beylich fyn.
(*) Dit is zoo waar^ dat men, met eene duidelijke kaart
der zuidelijke provinciën in de hand, aan den loop der aldaar gelegene bosfehen, op de meeste plaatfen, kan weten,
waar Vlaamsch en waar Fransch gefproken wordt. Zoo is het
Sonienbosch Qbois de Soignes), ten zuiden van Brusfel^ in
Zuid-Braband, de grensfeheiding tusfehen die berde talen.;
terwijl het Ardennerwoud, in het l,uxemburgfche, ,,het Hoog'
duitsch van het Fransch affcheidt. — V A N DER AA.
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Koryn.
N e e n , i'rindt, Godt kan verilaen wel alderiande.- .talen.:"

Pantagrul.
Ja w e l , die Frans dan b i d t G o d t ziet ze aan xoorWaelen.
DeHeer DE STASSART eindigt zijnen brief met iedereen,
wie het ook z i j , uit te dagen, om hem eene enkele zinfnede
aan te w i j z e n , waarin hij onze Flaamfche taal had zoeken
belagchelijk te maken. Ik behoef daartoe d o afleveringen der
Revue Encyclopèdique niet te doorbladeren; zijne Redevoeringen in de Tweede Kamer bewijzen het genoegzaam : want,
is het niet klaarblijkelijk de Vlaamfche taal befpotten, wanneer men z e g t , dat wij geene andere volkstaal hadden dan
het Fransch? Maar er zit in deze afleveringen meer: er zijn
dingen i n , die ik niet weet te noemen; ik heb moeite te g e i o o v e n , dat de Heer DE STASSART dezelve thans voor
zija werk zoude willen erkennen, z o o als b. v. hetgene
hij in zijn artikel over een treurfpel van den Heer ALVIN (*) vau de taal zegt ( J u t i j , 1821), Ik zoude zelfs haast
g e l p o v e n , dat dit artikel niet van zijne hand i s , hoewel er
zijn naam onder (laat: want een Nederlandsch Afgevaardigde
zoude ons Gouvernement geen Hollandsch Gouvernement noemen , en niet aan den vreemdeling verzekeren , dat dit Gouvernement pogingen aanwendt, om het gebruik der Franfche
taal in België te weren;alsof het in ons land verboden w a r e ,
Franfche treurfpelen te maken? N e e n , nog eenmaal,de Heer
DE STASSART heeft dat niet kunnen fchrijven; h i j , die
alle jaren zijne flem g e e f t , om vrij aanmerkelijke fommen tot
het aanmoedigen der beoefening van die taal toe te Haan.
Inderdaad, wanneer men z i e t , dat de Koning, op kosten van
den Staat,' de Brusfelfche Akademie herfteld heeft; dat Z. M.
aanmerkelijke fommen aan de Franfche Schouwburgen toeflaat; dat Hoogstdezelve Franfche Schrijvers aanmoedigt; dat
die taal aan onze Hoogefcholen , in onze Athena;è'n, in de
Rijksfcholen onderwezen w o r d t , — heeft men dan geen ongelijk, zich te beklagen r
Wat mij betreft, ik houd ook veel van de Franfche taal,
hoewel ik mijne moederfpraak verdedig. Somtijds zelfs be-

( * ) GUILLAUME, Tragédie en cinq actes et en vers, par
M. AL VIN; Bruxelles, 1821.

kruipt ook mij de lost, om Am Franfchen Paraas te beklimmen, dien de Heer DE STASSART in alle deszelfs fchuilhoeken kent. Ik z a l , ten bewijze, een der coupletten mededeelen, welke ik onlangs, op de wijze van een der liedjes
van BERANGE'R, gemaakt heb :
Foin dé la 'Gallomanie
Dont le Beige est aecahlê ;
Ce Flamandy que l'on rente.
Par nos pères fut parlé.
FTempruntons de nos v'oipns
Que leur's truffes et leurs yins.
Mes amis, mes amis,
Soyons de notre pays!
Oh , foyons de notre pays!
Antwerpen,
den 14 Maart 1829.

J- *. w.

VERSLAG VAN GEHEIME GENOOTSCHAPPEN IN CHINA^
D e Gouvernementen van" Europa zijn niet de eenige, die
bevreesd zijn voor geheime Genootfchappen. D*e aloude bodem van Azië heeft ook de zijne, <en China zelf telt er verfcheidene in zijnen boezem. Aldaar, gelijk elders, was het
ontevredenheid en zucht naar verbetering, welke hun het beftaan gaven; terwijl ftaatkundige beweegredenen zich paren
aan-de algemeene drijfveren, welke elders de vestiging van
dusdanige Genootfchappen te wege bragten. Men weet, dat
China onder het juk is van vreemde overheerfchers, die de
oude nationale Dynastie vervangen hebben. De MantchouxTartpren zijn de tegenwoordige meesters van het Chinefche
Keizerrijk-, en het fchijnt, dat zij, in hun ftélfel van beheer,
nooit bedacht geweest zijn , om het overwonnen volk de
herinnering hunner overweldiging te doen vergeten. Hun wantrouwen heeft de ingezetenen verwijderd uit fchier alle hooge
bedieningen, en de heerfchende ftam oefent zijne magt u i t ,
zonder eenige wederhouding. Ten gevolge van die onderdrukking, heeft dan ook de natie het-aandenken harer eigene
Vorften gemoedelijk bewaard', en fteeds omtrent hare nieuwe
meesters een misnoegen onderhouden, hetwelk hun trots hiet
getracht heeft te vootkomen. Men gevoelt, dat, in een land,

waar zulke geneigdheden kiemen, geheime Genoptfchappen
een' jahijfcen aanhang moeten vinden; en, wanneer men de
onmetelijke bevolking van China in aanmerking neemt, zal
men :• men: niet verwonderen , dat allengskens het getal der
misnoegden kan aaagroeijen tot eenige honderdduizend menfehen.
.
Hét meest vermaarde dier geheime Genootschappen is dat
van de Broeders der Drieëenheid. 'Deszelfs öorfprong, naar de
bewering der leden, klimt op tot de ftichting van het Keizer-»
rijk van het Midden, gelijk de Chinezen hun eigen land noemen. Eefst voerde het den naam van Genootfchap van Hemel en Aarde; maar, onder de regering van Keizer KIA
KING, ileldé het Gouvernement, ontrust door deszelfs ontzaggelijken aanhang in fchier alle provinciè'n van het Keizerrijk, alles in het werk, om het te vernietigen. Eenigen der
opperhoofden, gevat zijnde, werden onthalsd; en de Cou«
rant van het Hof van Pekin kondigde, in haren zwellenden
ftijl,: aan, „ dat, in den ganfchen omtrek van de tent der
hemelen, geen enkel lid dezer ftrafwaardige vereénigirig meer
gevonden werd." Het Genootfchap werd echter geenszins
ontbonden, maar zag zich alleen verpligt, van naam te veranderen, en dien van Genootfchap der vereenigde Drie, of der
Drieëenheid, aan té nemen. Deze geheimzinnige benaming
beteekent bij" de Chinezen het Heelal, met alles,• wat het bevat. Van die drie vereenigde wezens is het eene de Hemel»
vader aller dingen; het andere de Aarde, moeder aller dingen; het derde de Mensch, het eenige febepfelop deze we
reld, dat, door zijne Rede, het vermogen bezit, de din.
gen te onderfcheiden.
*
In weerwil der oinftandigheden, onder welke het Genootfchap zich heeft gevormd, fchijnt deszelfs doel niét uitfluitend
ftaatkundig te zijn. Men betigt hec van allerlei wanorden te
begunftigen, en beweert zelfs, dat de leden, goeddeels tot de
gemeene volksklasfe behoorende, zich aan diefft^l en rooverij
overgeven. De Chinefche kooplieden, die te Java, Singapore
en Penang handeldrijven, zijn, zoo men w i l , om hunner
roofzucht te ontgaan, verpligt, aan het Genootfchap eene
jaarlijkfche fchatting te betalen; op welke voorwaarde zij
volkomen veilig kunnen handeldrijven. Getrouw aan zijne
verbindtenisfen, heeft hetzelve meermalen aan deze fchatpligtigen doen teruggeven , hetgeen eenigen van deszelfs le»
den, minder naauwgezec omtrent de onfcbendbaarlicid deS
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verdrag?, bun ontroofd badden. Mén voelt intusfchen ,-dat
deze bijzonderhedenj geene volkonrene zekerheiè hebben. In
een land, zoo weinig zich mededeelende als China, heeft
men dubbele omzigtigheid noodig in her vermelden van zaken, die, uit derzelver aard,bovendien niet dan zeer onvolledig kunnen bekend zijn. Alwat dé verhalen der reizigers,-die
van de geheime Genootfchappen iii China gewaagden, ftéllig
bevestigen, is derzeiv.er beftaan ; terwijl éé volgende bijzonderheden nog verraehÜBg verdienen. De leden des Genootfchaps noemen zichzelven, ouder elkander, het groote gezin
der Broeders. Elk van hen moet deszelfs voorfchrifteh eigen*,
handig affcbrijven; want de hoofden zijn voorzigtig genoeg
geweest, om ze' nimmer te laten drukken. Eik nieuw lid
moet, bij zijne intrede, een aantal eéden afleggen, enijsfelijké
verwenfchingen tegen de verraders uitfpreken.. De kandidaat
wordt daarbij geplaatst -onder een gewelf van blanke fabels,
en de plegtigbeid wordt béfloten met, voor zijne oogen, één*
levenden haan den hals af te fnijden, als zinnebeeld van het
lot, dat den eedverbreker wacht. Dé bijzondere zinnebeelden beftaan, meerendeels, in geheimzinnige getallen,In welke de 3 vooral eene groote rol fpeelt, gelijk in vele andere
werelddeelen. De Broeders der Drieëènheid herkennen elkander aan zekere geheime teekens, aan zekere bewegingen der
vingeren, en aan de wijze, op welke zij het dekfel hunner
theekoppen afnemen., liet Genootfchap heeft zijne bijzondere
gezangen, onverftaanbaat voor öningewijdenen waarvan dé
leden zich. almede ter herkenning bedienen. Zij kennen die
alle van buiten, en de eerfte woorden van een' djer geheimzinnige coupletten zijn hun vaalt genoeg, om' een geheel
denkbeeld aan hunne ingewijden vérftaanbaar te maken. De
grootfte eensgezindheid fchijnt tusfchen de Broeders der Drieëènkeid te heerfchen, en zij verleenen elkander, in behoefte,
wederzijdfchen bij (land. Ziehier een hunner geliefde fpreekwoorden:
Hebt gij eenige vréugd,
Doe ons daarin deelen;
Hebt gij eenige frnart,
Doe Ons daarin dragen.
Het zegel des Genobtfcliaps heeft, op: een van deszelfs
acht hoeken, eetiige verzen, op de vereeniging der Broeder»
en de hooge oudheid dier "vereeniging doelende.

Behalve dit Genootfchap , beftaan er in. China-.en indeCAinefehe volkplantingen eenige andere, wier doel .niet veel meer
bekend is. Een der voornaamfte is dat van de Koningin des
Hemels, ook .genoemd Genootfchap der Moeder. Het fchijnt,
dat hetzelve aliengskens zich beeft uitgebreid tót in ie Êngelfche Oostindien.

DE F R A N S C H E

POLICIE.

E e n e Poiiciej welke zich verwijdert van hare eenvoudige
inftelling ter rustbewaring en.befcherming, is inderdaad eene
verfchrikkelijke en monfterachtige zaak. Die, onder het beftuur van FRANCHET en DALAVAU, was nog wel de ergfte van alle. Zij was die van de biddende partij. Jezuiten
bovenal, niet tevreden met hun inkomen, hechtten zich aan
eenige magtige perfonen, in de hoedanigheid van niet bezoldigde fpions, in het vertrouwen , dat er een tijd zon komen,
waarin zij hun eerloos bedrijf niet flechts eershalve, maar
als een middel, om fortuin te maken, konden uitoefenen. Die
tijd verfcheen met de vorming van het jonglle Ministerie. De
ultra-Monarchale en bovenal Jezuitfche Pqjicie vestigde zich
onder DELAVAU, en hare hoofdplaats was Montrouge. Het
paleis van den Directeur kon zijn eigen zwart kabinef niet
ontberen. -Het fchijnt, dat het geheime bureau, dpor bét
beftuur van het postwezen belast met het openen van brieven , aan de bedoelingen van het Gouvenjemêht niét toereikend voldeed, daar hetzelve goedvond, zulks aan.de prefectuur der Policie op te dragen.. Aan 3en Hëer.ÏF o u D k AS,
toen fnfpectenr - generaal, is men de fchepping en volmaking
dezer inftelling der duisternis verfchuldigd. ..Cfpoj§,ge)dfommen te zijner, befchikking hebbe^de^''.yiêï' fiè't' n'em gemakke
lijk, bij het. meerendeel der .yree'iride gez^antfchappeflbijzondere perfonen om te koopen , die hem de bHèfwisieiing:
der Ambasfadeurs met hunne Hoven overleverden. Men deed,
met de grootfté naauwkeurigheid, eene menigte nagemaakte
zegels vervaardigen van de onderfchepte; pakketten.. Door.mid.
del van een ftrijkijzer wist men de fporen van het openen
derzelven uit te wisfchen. Zekere LENOIR^ Teen naam,
zijn bedrijf waardig!) inzonderheid te werk géfteld tot het
openen en weer digtmaken der brieven, vond het geheim
uit van eene roetaalmenging, welke, na den, afdruk van het
D d a

zegel' ïè''hélbe"n'ontvangen"eëhe- groote mate van vastheid
verkreeg:" 'Teh gëvolgé dier' ontdekking, waren weldra •, -mét
dé' vólmaaktfte ' 'naaüwkeupjghèid ,"• de zegels van alte perfonaadjên'y in correspondentie mét alle Afgezanten, .en van-die
dér* AFgéz&ntèn zelve., 'nagemaakt;: Men maakte 'de:-zegels
los, zoo zij van was waren, door er een heet lemmer onder
te brengen, en herftelde zulks vervolgens met een weinig
gefmolten was. De ouwels werden door (loom verweekt. Op
deze fchandelijke manier kwam men ter kennisfe van de geheele Engelfche diplomatieke correspondentie. — Bijaldien in
de jaarboeken der eerloosheid iets grappigs zich konde voordoen, dan zouden wij zulks moeten vinden in den perfoon
van denzelfden DELAVAU, vervolgd door het denkbeeld,
dat mén hem wilde vermoorden, en geplaatst onder de beféhermende vleugelen dierzelfde handlangers, als eene Engelenwacht rondom hunnen Heilig 1
::
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IETS, OVER HET VERMOGEN DER VLIEGEN EN ANDERE INSEKTEN , OM HUN LIGCHAAM 'IN EENE, MET DE WET DER ZWAARTEKRACHT STRIJDIGE, RIGTING TE HOUDEN.

ÏJOME ontving van wijlen den vermaarden BANKS een
ejcemplaar, niet minder dan 5a óneen wegende, van de Lacerta Geckó eene foort van hagedis, op het eiland Java te
huis behoorende, die des avonds van uit het dak der huizen
te voorfchijn komt, en langs de gladde, loodregte wanden
loopt,' om vliegen te vangen , die haar tot voedfel verftrekken,
waarna zij weder dakwaarts opklimt. Hij onderzocht ójit diër.
Elk van deszelfs voeten heeft vijf teenen, wélke iéder,
behalve den duim, aan het.einde een' zeer fcherpen en fterk
omgebogen klaauw hebben. Aan het onderdeel van eiken"teen
bevinden zich zestien dwarsfpleten, die tot-'even zoo vele
holen of zakken leiden, welke bijkans zoo diep als déklaauwen lang zijii. Alle openen zich naar voren, en de opperrand
van elke opening is fijn getand. De holligheden zijn inwendig met een oppethuidje overtogen, en de getande randen desgelijks daarmede gedekt. Verfcheidene aan deze,deelen zich
bevindende fpieren trekken de klaauwen nederwaarts, openen
den mond der holligheden, en drukken de getande randen
op de oppervlakte, op welke het dier ftaat. Toen HOME
den onderkant det teenen, terwijl de zakken gefloten waren,
}

naauwlettend onderzocht, trof het hem, dat de ^oppervlakte
aan dat deel van den zuigvisch (Echineh femora) gelijkvormig
was, waarmede dat dier zich aan den haai of aan den bodem
der fchepen vasthecht. Hetzelve onderzoekende, vond hij
de oppervlakte vooraan dan kop, waarmede de zuigvisch
zich vasthecht, van ovale gedaante, e n , in evenredigheid
van de grootte des diers, van -vrij grooten omvang. Zij heeft
een' breeden , bevvegelijken rand, die zich vast aan de opper
vlakte, waarmede hij in aanraking komt, fluiten kan; en het
is blijkbaar, dat, wanneer de buitenrand zulk eene gefteldheid erlangt, en de kraakbeenige bekleedfels zich opheffen,
de tusfchenruimten even zoo vele luchtledige ruimten worden.,
terwijl de getande randen dier kraakbeenige deelen zich aan
eenig voorwerp genoegzaam vasthechten en in dien toeftand
blijven kunnen, daar de drukking des hen omgevenden waters
eene grootere werkzaamheid der fpieren onnoodig maakt.
Hieruit volgt, dat de verklaring van het aanhangen der zuigvisfchen in de luchtledige ruimten, die door middel'eener bewerk
tuiging, welke eene vrijwillige fpierbeweging zich ten nutte
maakt, worden veroorzaakt, alsmede in de drukking des om
ringenden waters, te zoeken is. — Hetzelfde nu vindt plaats bij
onze hagedis; met dit onderfcheid alleen, dat, daar in het eene
geval het aanhangen onder het water plaats grijpen en langer
voortduren moet, de door de natuur daartoe gebezigde mid
delen eenvoudiger, — in het andere, daarentegen, waar die
zelfde inrigting in de lucht moet werken, waar de zwaarte
kracht haar grootere zwarigheden tegenftelt, waar de werk
zaamheid van zeer korten duur zijn, en terftond weder ver
nieuwd moet worden, eene fijnere zamenftelling der deelen,
eene evenredig grootere diepte der holligheden en eene meer
zamengeftelde vorming der fpieren noodzakelijk is. Aldus de
wet hebbende nagefpoord, volgens welke een dier, zoo groot
als deze hagedis, in ftaat i s , zich, bij voortgaande bewe
ging, tegen de wet der zwaartekracht vast te houden, meent
hij tevens daarin de verklaring gevonden te hebben , hoe de
vliegen en andere infekten zich zoo gemakkelijk, onder nog veel
ongunftiger omftandigheden, kunnen vasthouden; terwijl hij verder opmerkt, dat men zich daarvan nader kan overtuigen,
wanneer men de beweging der pooten van e e n , op de binnen
zijde eener glazen klok zich bevindend, infekt door een fterk
vergrootend mikroskoop waarneemt. Men ziet alsdan , hoe het
beestje den eenen zuiger na den anderen van de oppervlakte
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IETS OVER OS VWEÖEN, ENZ.

van het. .glas wegtrekt en wederom op een ander gedeelte
nederzet. — H»MK heeft dezelfde: inrigting waargenomen
aan den voet Van een' walrus. Bij de vlieg moeten deze
deelen honderdvoud worden verdroot, om derzelver vorming
voor het oog zigtbaar te maken ; maar bij den walrus zijn
dezelve zoo groot, dft mén die viermaal in doorfnede moet
verkleinen, óm ze op een kwart blad papier te kunnen afteekenen.

IETS WEGENS DEN JONGEN NAPOLEON AAN HET HOF VAN WEENEN.
Qle- Fik de THomme, ou Souvenirs de Vienne } par. M.JJR.Y.et
BARTHÉLEMY. Bruxeiies, 1829O
E e n der genoemde Schrijvers begaf zich dezer dagen naar
Weenen, ten einde aan dén jongen NA P OLE ÓN een exem.
plaar té' overhandigen van beider gemeenfchappelijk dicht,
ftuk: NAPOLÉON en Egypte. Deze poging, echter,mislukte
te eenema'al. Zij wreekten zich van deze teleurltelling door
een nieuw dichtftuk, Le Fils de THomme. En het is uit de
toelichtende aanteekeningen achter hetzelve, dat wij het volgende ontleenden:
Ik vervoegde mij tot den Graaf VAN CZERNINE, *s Keizers Opperhofmeester. Deze eerbiedwaardige grijsaard ontving mij allerminzaamst, en verwees rnij naar den Graaf DIETRICH STEI N .inzonderheid belast, met de opvoeding van dén
jongen Prins, als zijnde deszelfs Grootmeester. Nadat ik hét
doel mijner reize had ontwikkeld , nam 's mans gelaat tërfVohd
eene uitdrukking aan — ik zal niet zeggen van misnoegdheid,
maar van zekere onaangename verlegenheid. Na" eeriigë oögénblikken zwijgens, zeide hij: „ Is het wel waar , dat gij"Éèrvvaarts
gekomen zijt, alleen om den jongen Prins te zieii? Wié kan
u daartoe hebben aangefpoord ? Is het mógelijk, "dat gij'gerekend hebt op, welflagen? Men vórmt zich dan'in Frankrijk
geheel verkeerde , ja beiagchelijke denkbeelden wegens hetgeen
bier omgaat. Is u onbewust, dat de ftaatkunde van Frankrijk
en die van Oostenrijk evenzeer beletten, dat eenig vreemdeling, vooral Franschman,.den Prins nadere? Hétgeen ge mij
verzoeke, is dus voliirekt onmogelijk. Het doét mij'waarlijk
leed, dat gij eene zoo langs en moeijelijké reis gedaan hebt,
zonder eenige kans op wejflagén," — De Schrijver' putte"nu-,
als *t ware , zijne welfprekendheid u i t , om' 'tot zijn'- doel te
geraken. „ Ik vraag niet ,"zeide hij onder anderen, „ den Prins
te fpreken zonder getuigen. "In uw bijzijn, in dat van tien
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andere personen, zoo ge wilt, moge het zijn; en, zoo mij
een enkel'woord ontfbappe,dat de achterdocbtigfte ftaatkunde
kan verontrusten , ben ik bereid , mijn leven in een' OostenrijkJchen kerker te eindigen." Doch alles vruchteloos; e n , op
de aanmerking, dat het, ondanks alle genomene voorzorgen,
toch wel niet ondoenlijk geweest ware»—zoo men zulks ge
wild had, den jongeling dit of eenig ander gefchrift in han
den te fpelen, ontving hij dit- zeer opmerkelijk befcbeid:
„ W e e t , Mijnheer, dat de Prins niets hoort, ziet of leest,
dan hetgeen wij willen, dat hij leze, zie ofhoore. Zoo hij,
bij geval, een' brief, een papier, een boek ontving, dat onzer
waakzaamheid ontfnapt, en tot hem gekomen was, zonder
door onze handen te zijn gegaan, zijn eerfte werk zou zijn,
het aan ons te geven, zonder het te openen; hij zou er geen
oog in flaan., vóór dat wij hem gezegd hadden, dat hij zulks
zonder gevaar kon doen." — „ Het fchijnt dus, Mijnheer de
Graaf, dat de Zoon van NAPOLEON op verre 11a zoo vrij
niet i s , als wij hem ons in Frankrijk verbeelden." — „ De
Prics, Mijnheer', is geen gevangene; maar — hij bevindt zich
in eenen geheel bijzonderen toeftand. Wees zoo goed, mij
geene vragen meer te doen, en tevens van uw voornemen af
te zien, waaromtrent, ik herhaal zulks, eene volflrekte on
mogelijkheid beftaat." — Na verloop van veertien dagen,
herhaalde de Schrijver, als ten overvloede, zijn bezoek bij
den Grootmeester, en ontving dezelfde afwijzing, met deze
bijvoeging: „ I k begrijp inderdaad niet, Mijnheer, hoe ge
er zoo veel in ftellen kunt, om den Prins te zien. Houd u
voldaan met te vernemen, dat hij gelukkig i s , dat hij geene
eerzucht kent. Zijne baan is afgeperkt. Nooit zal hij Frank

rijk naderen; de gedachte zelfs zal niet bij hem opkomen. Zeg
dit uwen landgenooten, en help hen, is dit mogelijk, uit
hunne dwaling. Gij behoeft niets geheim te houden van alwat
ik u zeide; integendeel, lk verzoek u , bij uwe terugkomst
in Frankrijk, het bekend te maken, te laten drukken zelfs,
zoo u dit goeddunkt. Wat betreft het behandigen van uw
exemplaar aan den Prins, dit kan, niet zijn : het ftuk is zeer
fraai, als dichtftuk befchouwd; maar het is niet dienftig voor
den Zoon van NAPOLEON. UW beeldrijke ftijl, de leven
digheid van befchrijving, de kleuren, door u aan de Gefchie
denis gegeven, dit alles zou in zijn jeugdig hoofd eene geest
drift en zaden van eerzucht kunnen opwekken, welke, zon
der eenig nut, zouden ftrekken, om hem zijnen tegenwoordigen toeftand onaangenaam te maken."
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(La Sentinelle du Rayaume des Rays - Bas.")
- — D e Koning heef: ons verlaten: bemind en betreurd is hij
vertrokken. Leven de volksfeesten, waar geene Policie de hand
in heeft! Nooit had deftadeen vrolijker en levendiger voorkomen:
daarin was niets gekunftelds. Eene nuttige les werd door Z.
M. gegeven aan den Infpecteur der Accijfen', die tot Hem
zeide: „ Gij weet, Sire! dat de koophandel zich nie,t
„ dan langzaam verplaatst.'"' — „ Wat meent gij daarmede ?"
hernam de Koning met drift: „ Ik wil niet, dat de koopj, handel zich verplaatfe. Ik fchep geenerlei behagen, om een
„ mh'ner kinderen te kleeden ten koste van het andere," In
den ichouwburg, opmerkende" dat Hij zich een'weinig verveelde , kwam men Hem vragen, of Hij ook verkoos, dat
het tweede bedrijf dei Vestale werd overgeflagen. „ E n het
„ Publiek dan, dat betaalt?" antwoordde de Koning: „Wat
„ het biljet belooft, moet men het geven." En Hij bleef
tot aan het einde, de vervelende vertooning uithardende met
eene volftandigheïd , der oude N A S S A U S waardig! Goed,
geheel van nature; minzaam, zonder te groote gemeenzaamheid; zijne gefprekken kruidende met vrolijkheid, gulhartigheid en geestigheid, heeft Hij aller harten gewonnen, zonder
daartoe eenige poging te doen, en zelfs de harten der peti.
tie - teekenaars! — De Koning heeft Gent vóór eenige jaren
gezien; thans herkende Hij noch de ftad, noch hare inwoners. De ftad was kwijnende , doodsch en zonder leven; de
inwoners, op eene treurige toekomst ftarende , zagen Hem
met ftilzwijgen voorbijgaan: hunne ftugge houding te dien tijde moet den Koning overtuigd hehben van de opregtheid hunner tegenwoordige toejuichingen.
_
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EENSGEZINDHEID.
D e tras verbindt den harden fteen,
Ten fchutsmuur voor 't geweld;
Geen beitel klieft den kei vaneen ,
Uit zand flechts zaamgefteld;
Het zeewier hangt uit vezels zaam,
Maar breekt der golven kracht;
De vlok groeit tot een' fneeuwval aan:
Zoo maakt ook Eendragt magt.

-

-

n

Ja, de Eeiidragt was dier- lens getrouw
Van d' aanvang van den tijd,
Bij Babels trotfchen torenbouw
En Neérlands worftelftrijd;
Zij fchept uit zwakheid reuzenkracht,
En grootheid als uit niet,
En helden uit een bloo gedacht,
En Haten uit wat riet.
Men vraag' het aan *t tienduizendtal,
Dat Xenophon gebood,
Aan der Spartanen heldenval
En der Waldenfen nood ;
Men fpeure 't na op Wafa's fpoor
En op Helvetie's grond,
En merke 't o p , alle eeuwen door
En heel de wereld rond.
Nog houdt de Leeuw van Nederland
Zijn pijlen zaamgetasf,
Nog bindt ze de eigen eendragtsband
In éénen bundel vast;
Nog fpoort dit ons, als 't voorgedacht,
Tot eensgezindheid aan,
En wijst ons in vereende magt
Der Vad'ren gloriedaan.
Doorzoekt de wetten der Natuur
In 't uitgeftrekt Heelal, —
Zij blaken van datzelfde vuur,
Dat niet verdooven zal;
't Is harmonie en eenheidsmin
En grootheid, wat men ziet,
E n , ééns geftemd tot éénen zin,
Vergaan haar werken niet.
Één kracht houdt al wat is in ftand,
De Harren in haar baan;
Één kenmerk van de moederhand
Kleeft al 't gefchapene aan;
Één ftreven naar volkómen ftaat
Verheft het trap bij trap;
Één trek in 't menfchelijk gelaat
Toont aller broederfchars

Dezelfde wet» gelijke kracht
Is 'c zeedlijke ingeleid:
Één denkbeeld van een hooger magt
Én van onfterflijkheid;
Één aanleg voor een becer fphëer;
Één neiging tot den.val;
Één ftreven naar geluk, en eer
In 't ondermaanfche. dal.
Komt, zonen uit hetzelfde huis,
Te zaam de taak verrigt!
Komt, dragers onder *t zelfde kruis,
Elkaar derr last verligt!
Op, fchutters naar hetzelfde, merk'
Wat blijft ge werk'loos ftaan ?
O p , ftrijders in hetzelfde perk!
Wij rukken zacnen aan.
De tijd is rijp en de oogst is daar;
Het -zaad, alom gezaaid.
Wenkt, fchuddend met zijn zwellende aar,
De fikkei, die het maait.
Ziet, hoe .het tiert in gansch Euroop,
Door volk bij volk gekweekt!
Ziet, hoe ,'t, gekoesterd door de Hoop,
Schier uit zijp' bolfter breekt! »
Ja, de Eensgezindheid wint er veld,
Trots zeden,..taal en rang;
In fpijt van. Domheid en Geweld ,
Gevoelt het één belang.
Vergeefs < o Vorften' keert gij 't af,
Onttrektige, u.aan 't verbeid.
Treedt toe:.verhaast niet zelf -de ftraf,
Die fteedsde, Heerschzucbt,.vo.ud!
;

Geen Dweepzucht; gaat dietj, ftroom te keei
Die uit Bef^haviég welt j - .
De Staatkunde is geen.-.-geefel,meer,
Die 't fulfend. volk .ontfle,'t • .
Dat monfteï werpt het masker af \
De volken merken 't op,
En zweepen ;*ï naar zijn. gapend graf,
Verbrijz'len het den kop.
;

De geest des tijds roept tot het licht,
Wat in het duister waart;
De Vorften dekken t aangezigt,
Voor zoo veel glans vervaard:
Maar Neêrlands Koning gaat hen voor,
Vereenend Volk en Vorst,
En wijst hun, hoe Hij 't roemrijk fpoor
Het eerst betreden dorst.
J

Dat heilverbond kweekt broedermin
En eensgezindheid aan;
Dat heilverbond fluit allen in,
Zal wank'len noch vergaan.
Al fchuifc een wolk foms voor 't gezigt,
't Blijft helder in 't, verfchiet:
Wat in bet licht is, mint het licht,
Keert tot het duister niet.
Komt, broeders, gaan wij hand aan hand.'
Wat ziet ge op rang of ftaat?
Komt, knoopen wij den eendragtsband,
Verbannen we allen haat!
Bewegen we ons in kleiner perk,
Te vaster klem' die hand!
't Geheel wordt door zijn deelen fterk,
De deelen door 't verband.
De kiem, tot botten fteeds bereid,
L'gt in ons aller hart:
't Is de aanleg tot gezelligheid,
Die deelt in vreugde en-fmart.
Zij wacht de band' flechts, die-haar kweekt,
Waar ze opluikt in den hof;
Gelijk de zon de'warmte, ontfteekt,.
Aanwezig in de ftof.
!

Wat fchat ge uw'; naasten ligt a l s ' t kaf,
Uzelven zwaar 'als 't graan ?
Wat weegt gij in de goudfchaal af
De waarde van zijn daan?
Hij (treeft, als gij, naar d?adeldom,
Aan eer en deugd verpand ;
Ligt ziet hij naar een' leidsman o m , —
Reik gij hem dan de hand!

En als ge uw' broeder ftruik'len ziet,
Vermaan hem op. te liaan!
En weigert hij 't,.verguis hem niet,
Maar laat zijns weegs/hem gaanl
Ligt haalt hij 't in, en droogt u 't, zweet
Op weg naar deugd en eer;
Met de eigen -maat^waarmeê gij meet,,
Meet hij u eenmaal.weer;
r

Zeg niet? ik ken alleen; bet fpoor,
Ep kan alleen het gaan.
Hoe! ziet gij dan de nev'len door,
Die voor de toekomst ftaan?
Wie maakte u toch den weg bekend,
Die u te volgen ftaat ? ?
Wie zegt, in 't zekere, u het end
Van dien gij thans; nog gaat ?
Maak.vrij u vrienden door uw geld
En flaven door uw magt;
Wat bouwt ge op rijkdom en geweld
En fleunt op eigen, kracht?
De kans verkeert, de weg wordt glad,
Verdwenen is de ftoet,
En 't flavenrot rooft, wat gij hadt,
En fchopt u met den voet.
Wat fterk i s , houd' het zwakke vast;
Ligt ftrekt het eens t/en ftut:
Het fchip zinkt door zijn' overlast;
Het eiloof fteunt de hut;
Het ftaal wordt door den roest verteerd,
De keifteen door den drop; '
't Koraalgewas, in rots. verkeerd,
Hoopt zich tot klippen op.
Vermijd die klippen, op den togt
Naar 't overzeesch gewest;
Doorzoek niet elke baai en togt;
Houd koers naar de eeuw'ge vest:
Al blinkt de haven in 't verfchiet.,
Steun niet op eigen kracht;
Verlaat den zwakken ftuurmari niet:.*
Want — Eendragt flechts maakt-magt.
Februarij, 1820.
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DE UURWERKMAKER VAN DEN PAUSÏ
(Eene echte Anekdote.)'.
't Is bekend, dat de bedelaars \z\Rame bun toilet".maken, op
hetKapitool; dat de koekebakk.ers zich onthouden.op den
Aventia-; dat de waarzeggers hunne orakels op de Tarpeïfche
rots uitkramen, en dat de gerftewater-venters, met hunne
gepluimde mutfen en verzilverde bellen, t;rqtfche,lijk het renperk betreden, waar NERo.de Keizerljjke kjopn.ter,zijde
legde, om voor het Romeinffhe-yglk te danfen^tf} de clata45 P«
De oude Volkspoort is niet gelukkiger dan.de^doorluchtige
overblijffelen, die haar omringen,>v, vijf of ze,s..,flf jlètjes ,die
men winkels gelieft te noemen,,,: vermelden-hare,onfteifelijkheidl In een dezer nederige verblijven woonde, onder het
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E»usfchap van cLEMENS,XIV, JACQUES.BORN.OMI.O,
een zeer ervaren werktuigkundige, en nuf werkmaker. ^ Vol
geestdrift voor zijne kunst, had hij vier werelddeelen doorkruist , en geraadpleegd met • de Magt' en , de^, Bratnins., de
Chaldéfche wijzen en de Parpfihe. wiskundigen. Sinds zijn
twintigfte levensjaar hadden z\jne gelukkige ontdekkingen hem
de bewondering en hoogachting van onderfcheidene geleerde
Genootfchappen verworven; maar — van vermaardheid zoo
als akademifcue lauwerkranfen,,kan iemand leven. De LIEFDJÏhad hem eene echtgenoote, HYMKN kinderengefchqnken. Men
moet de pligten vervullen, welke deze beidg. Godheden ons
opleggen; maar BORNOMIO wist, dat fine Cerere et Baccho
friget Fenus. Te Rome, zijn aangenomen vaderland, zich
nederzettende j huurde hij een winkeltje, tegen de Vofltspoort
aangebouwd. Daar ftalde hrj fcheepsuurwerken, uurglazen,
kostbare fnuifdoozen uit, die, onder den neus der verbaasde
fnuivers, de aardigfte Napolitaan fche airtjes fpeelden. Het
gemeen vermaakte zich met de vernuftige voortbrengfelen van
het genie van BORNOMIO aan te gapen; maar BORNOMIO
verhongerde, en de onvruchtbare bewondering zijner, medeburgeren, arm en onbefchaafd, bragt geene once vleesch in
den pot van het gezin! Wat zou hij doen ? Behoefte fcherpt
den geest, en gaf hem dit befluit in. Hij fehreef aan den
Paus: „ Zeer heilige Vader' Uwe treffende minzaamheid,
„ Uwe onveranderlijke liefdadigheid bezorgen U telkendage
„ tallooze verzoekfchriften. De armfte misfchien van alle

min*
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„ Uwe onderdanen heeft flechts ééne nederige en vorige bede.
>, Dingsdag gaat Gij naarhet Quirinaal* Verwaardig U , drie
„ minuten te vertoeven aan de deur van een' armen uurwerk„ maker, die in een winkeltje woont aan' de Volkspoort.
„ Uwe tegenwoordigheid zal voor hem eene bron van zegen
„ en" vdóïfpoéd/ zijn, esf'Gij zult het geltfk'>verzékërën des
„ otigèHikkigên' gezïns Vtaï UwWcc'zJèwi aöder%«ri :te«: ge*
„ troüWën '-eü .zeef 6nfle*a8nlgé8=&ndëfdaaft
n*m ©ai i ov
DèPatfs ontving hef-rmeeKÏehrift- van dén uurwerkmaker»
glimlachte v ' è h 'aüt#oor'ddê'i 'daFHij"niét.zou ih gebrék*0>u>
ven, om aiaW'dè üituÖo&ïgibgy hém? gêfdaaf»] te -voldoen;- Bét
behaagde hém zelfs j zijtrë WéldaadVté' verhoógèfl, dóoï,-tégen
ge\vóö!Tte'i° te hevelen ditmaal -naar'-het Quirinaal 'iè'rijden
in groote ÜveVei. Naüliwélijki had het rijtuig'van deii Heiligen 'Vader dè Volkspóofty bereikt ';-' en hield het gevolg (lil,
of B ÓRNOM ï o , ömrin'gÜ 'van zijii gêziri, traduit z q n e w o .
nïngj wierp''zich aah-dë'voetén-van'den PaüS, eri bbod-hémeen zéér zaméngefteld horot'ogie aan, dat den tijd varï alle de
gewesten der aarde aanwees, én «ïk uur de twaalf Apostelen
van uit ëèjrief ioörc van gat«rij"déé^'verfchijnën\>enzlchplaat-'
fe'ii op Iret uur, waarmede zij inbétrekking-ftonden;- maat,
hetgeen dehieerbiedwaar'digen Kerkvoogd inzoh-lërheié' ftreeldé, was een zakunrWerk*Jverfiei^ met zijn portret-, en'beur*
t
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;

telings het Té Deuni, het Exdudiai, hét Ghrrir in exeé/fi^^a
;

hei Credo fpefetide. Nadat BOUN'6MÏO blpen-dér vorftelijke
milddadigheid "des Panferi lrad ontvangen •, zètft? hij- Koven< zijnen winkel, met groore''letrèmi: UURWERKMAKER VAN DEN
F A ü s . D e s anderen- daags"ftrbotndèn'de Engelfchen; Franfchen,
Grieken én' Büitfcherstfië té Rome Woonden', naar hém t o e ,
én hij kreeg bcftellingen ter waarde van meer dan éen'half
minioen guldens.' „ o , Getnkk-igè--inval," riep hij naderhand dikwijls, in'het midden van-zijn welvarend huisgezin,
uit, „ d i e op ééns'alle dé bezwaren mijner tnoeijelijké löbp„ baan deed verdwijnen! Ik fliep als op eene liarde'föts,
„ thans rust ik op dons^ ik dronk het water,.dat de Tiber
„ als roet weerzin in onze openbare fonteinen- (tort, ttoans
„ lep ik den wijn vin Sicilië en van Frankrijk. Mijne kin.
„ deren /'vervolgde hij, „ verwerft u- kundigheden en fchept
„ o talenten!" De goedé man 'vergat, dat Wetenfchap niet
geleidt tot kuiperij, en dat hij zelf, in weerwil zijner:kennisfe, van zijnen moed eri zijne werkzaamheid j veelligt altijd,
arm en onopgemerkt zou' zijn gebleven, indien' her hem niet
gelukt ware te worden Uurwerkmaker van den Paus.
);
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p l a n t een groote uije ter zijde" van de rozeftruiken, zóó
dat dezelve met den wortel der laatften in aanraking komt.
De rozen zullen een' fterker en aangenamer geur bekomen,
en het rozewater, uit dezelve overgehaald, erlangt deigelijks
eene voortreffelijker natuur.
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Lid van
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Franfche Kamer der Afgevaardigden, zeide onlangs, in een
uitgebragt advies: „ Veertienduizend francs voor het over„ brengen van een' leeuw naar onze diergaarde, moge erdeor
„ kunnen; maar dertienduizend francs voor het geleiden vari
„ een' tijger naar Portugal, is te ergl" Dit betrof de reiskosten van Don M I G U E L .

VERNUFTIGE INVAL, OM EEN* ZAKKENROLLER TE ONTDEKKEN.

„ E r is een dief onder ons, want men heeft mij 8 francs uit
mijn' zak ontftolen; men moet dien uitvindén," zeide LEBE R T ,
een der bedienden bij zekere inrigting te Parijs, tot zijne kameraden. Elk van ben betuigde zijne onfchuld. „ Dat móet evenwel
aan den dag komen," fprak G U I L L O U , „ en mij valt daar een
middel in, om den dader te ontdekken. Laat ons zoo veel
ftroohalmen nemen als wij fterk zijn : hij, die den tangften
heeft, is de dief," Dit voorftel kwam allen, in den eerften
opflag, belagchelijk voor; maar de voorfteller was een fnuggere b o l , en het gelukte hem eindelijk, al fchertfende, hetzelve te doen aannemen. G U I L L O U verzamelde de benoodigde halmen, bood elk van hen eenen aan, en — die van
ROUCARD was veel korter, dan die zijner kameraden. „ Gij
zijt de dief!" (met dezen uitroep viel nu terftond, op een'
nadrukkelijken toon, G U I L L O U dezen op het lijf:) „ want
gij hebt uzelven verraden, door den halm te breken, uit
vrees van den langflen te hebben: zoo gij onfchuldig waart,
zoudt gij uwen halm niet verkert hebben;zij waren alle even
lang." Zijn onwillekeurig beven zoo wel, als zijn hardnekkig wederftreven van die proef, hadden den dader reeds
vooraf aan den fchranderen G U I L L O U kenbaar gemaakt.
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E e n LêVSrtfritiei! b&zacht rhet korennia'gAiijn. vgnaeen'-riikeil
bo^vea~zeWe-Co^h«m 5 .j,, Dit graan ' ^ t i ? ^ l 9 W o i g ; 4k
neem, h-e^tusf, &oórda.t „het,gezift is,;r.wantJkkopp geeps*
öech'te waar 'vóór'hértégV, d V rëgt' Kéefé^jTeené'góede
bentóaêflBgl^ De< BöeVïiërïft 'terftond %ët: graan' ^ffte&Y <^
d e tien last viel e r meer dan e e n .hat««4aw:dbo^j: welke deLeverancier voor een vierde van den prijs van het graan
kocht, en z e daarop terftond weder ~rmderlTeT~gëzuTvèrde
graan mengde. • .,,„ m
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ti^ltygefak B r y a n t wergegev,pn,,Aan.,het,jagtveraiaak,
poepte ee,ns hp. zljji'e, ^n^U^re.lnnde,^ pjn .een', haas'op t e
fporetu,'
Zoo "it \ e n iria'as was," zèide éen Kwaker, daar
fegehwooWig'j'. droogwVgV jiVöu ftfeafy- verfênu'Hètt' bp eene
plaats, waar ik zeker konde zijn ,.-'dèör"ü 'niët^pgëjaagd te
worden, van primo januarij t o t ultimo December." — „ W e l ,
waar zoudt gij dan gaan?" — „ In inv'Ttudeervertrek."
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E e n ' Kandidaat; in,dé' 'Medicijnen ,. wien"- het Examen zeer
ban'gviei, werd ,'*'örider'andere vragen,' door een'' der
Profesforen, deze,voorgelegd':
Wélk'zweetmiddel zoudt
gij^ in 'een rbeumatisrrvu.s$ het doelmatigst, achten V' — „ Ik
was hetTftotterend..antwoord, „ ik, zou den patiënt
exam^ren-, ',ên
.Hier. bleef hij, (teken., en een onwillefeévjrigifchater.énd^èiach onthief hem v'arty erdpre beantwoording,
A

zpn"„„.
.'"
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WAARDIGE'

SCHOONZOON.

E e n beedlaar hacf ééirkitffij eèn dochter,' jong: enaardig;
Een.kreupele eenoog;daCht Z-ich,barer liefde 'wa&rd.ig,
En-vroeg, tot blusfching van zijn' brand,;
: '„.
(Öbk bij was bedelaar) den.vader om haar hand.-,, •
VoorWaar, dat is wat fraais j fprak deze, in,toprnépntftoken:
Waar, bid ik, zou bij ü"de fchoórftëeri tóch van rooken?
Een been en oog gezond, eri gij vraagt om mijn k i n d » . . . .
Verlies ook 't andre been, word eerst volkomen blind;
E n , als we elkaar dan wéér ontmoeten,
Kan ' t z i j n , dat ik u eens als fchoonzoon zal begroeten.
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(Door den Schrijver der Vergelijking van H A N N I B A L en
MARLBOROUGH, 6 n Z . )

w
anneer men de Gefchiedenisfen der Staten, die het
meest door partijen vericheurd werden , befchouwt, zoo
is het hoogst zeldzaam , daarin een uitftekend karakter,
dat in die partijfchap bijzonder gedeeld heeft, të vinden;
aan hetwelk eene kalme, onzijdige beoofdèeling, althans
van zijne tijdgenooten, is te beurt gevallen. Bijna alle
de genen, die de gebeurtenisfen, waarvan hij dèheld—
of het flagtofFer was , hebben geboekt, behoorden tot zijne , of tot zijne tegenpartij; ën terwijl dus de hartstögt,
of toch eene bijna onwillekeurige vooringenomenheid in
het fpel komt, wordt hij beurtelings Vergood öf tot den
afgrond verdoemd , of toch — in allés geprezen, ifi alle
zijne daden gelaakt. De kalmere nakóïnelingfchap neemt
die berigten over ; en , zoo zij al de vooringenomenheid des
Schrijvers befpeurt, is het haar toch moeijelijk, zöö filet
onmogelijk, die berigten van de klëür, de wijze van
voorftelling te ontdoen, waarmede de partijdige tijdgenoot
dezelve getooid of misvormd heeft, en zich weder in
het juiste oogpüht te plaatfen, waaruit de Gefcïiierienïs
moet befchouwd worden. Het was, j a , wel een Oordeel van
tijdgenooten , ' t welk P O P E als voorbeeld aanhaalt: „ Ö ë
„ een zegt, dat op K A L V I J N Gods eigen Geest ïsriètt„ gedaald; de ander noemt hem een werktuig der rfèilè
maar heeft, na dtie Eeuwen, dat zoo lütêenloopend
oordeel niet nog een'merkbaren invloed op dè béfchöitWing
der gefchiedenis van dien mërkwaardigen man ?
Even zoo is het met anderen. Weinige menfchen zijn
zoo bekend als'tirannen, als D I O N Y S I U S , 2óon vah
H E R M O K R A T E S ,
van Syrakufe, en
O L I V Ï E R
MENGELW.
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De ondergang der heerfchappij van

den

eenen, kort na zijhen dood; de vrijheidsgeest der Grieken , en vooral der Syrakufers; de bewondering voor
D I O N en T i aio L E b N , vernietigers zijner magt, hebben op de latere Schrijvers den beflisfèndften invloed gehad ; en , terwijl het werk van. P H H I S T U S , den lofredenaar van D i O N Y s i u s en den niet ongelukkigen navólger van T H U c Y D i D E s , is verloren gegaan ,hooren
wij den nagalm der berispers en verachters van D I O N Y sIus

in

de

verhalen van D I O D O R U ' S en van

pLu-

de hevige voorfhnder van
alles, wat monarchaal i s , heeft daarentegen, in zijne Gefchiedenis van Griekenland , D I O N Y S I U S tot een voorbeeld van deugd en ware grootheid verheven. — Even
zoo is aan C R O M W E L L door C L A R E N D O N eene
fchandzuil gezet, die door vele volgende Schrijvers is bevestigd geworden. De onfterfelijke H U M E werd door
zijne koele geaardheid en fcherpen blik voor overdrevenheid in zijn oordeel bewaard; doch latere Gefchiedfchrijvers zijn een' tegenovergeftelden weg ingeflagen, en een nakomeling des Protectors heeft, voor weinige jaren, de poging
gewaagd, om zijnen voorzaat bijna tot een'Heilige te verheffen. — Hoe is het mogelijk, in zulk eene gefteldheid
van zaken, de waarheid te vinden.? Door de naakte
berigten der Schrij veren te nemen, en die van alle hunne oordeelvellingen, van. hunne wijze van zien, zoo
veel mogelijk, te ontkleeden. Dit omtrent deze twee merkwaardige mannen te doen, zou een geheel werk vereifchen.; Wij zullen ons met enkele trekken en wenken,
zoo verre die tot beider beoordeeling onmisbaar zijn , vergenoegen.
TARCHus.

MiTEORD,

Zoo veel is althans zeker, d a t , hetgeen beide mannen
gedaan hebben, bewijst, dat zij geene gewone menfchen
waren. Voor iemand, als D I O N Y S I U S , die tot de
lagere klasfe behoorde, was bet toch veel, eene ftad, als
die van Syrakufe, uit eenen ftaat van.regeringloosheid,
vrees voor den vijand en zwakte tot eene magt van den
eerfteri rang onder de Griekfche Staten te herftellen, zich

binnenst en buitenslands geducht te maken,en zoo ter zee
en te lande niet alleen de Karihagers,
oude aarts- en
erfvijanden van Syrakufe,
na eene lange en dikwerf herhaalde worfteling, eindelijk te doen zwichten, maar ook
zijn -Rijk ongeftoord op zijnen Zoon te doen overgaan;
iets, 't welk onder de Griekfche tirannen flechts weinigen mogt te beurt vallen. Het destijds zoo magtige Lacedémon zocht met aandrang zijn Bondgenootfchap tegen
de voorftanders der onafhankelijkheid van Griekenland.
Hij bemagtigde daarenboven een groot gedeelte der Griekfche Staten in Italië. — C R O M W E L L verhief zich uk
den burgerftand zonder bijzondere voorfpraak ofbegunftiging, zonder welfprekendheid, zonder een innemend
uiterlijk voorkomen , van trap tot trap , — al was het dan
ook over het lijk zijns Konings heen — tot Lord Protector
van Engeland,

Schotlanden

Ierland,

die onder dezen

minderen titel eene magt bezat, welke menig latere Koning van Engeland hem zou benijd hebben. C R o M~
W E L L voerde te gelijk de zeemagt van Engeland

ten

top, en onder B L A R E ftreed zij met vrij wat meer voorfpoedtegen de Nederlandfche,
zelfs .onder een' T R O M P ,
dan later, in den tweeden Engelfchen Oorlog, onder
Prins R O B E R T , M O N K en Y 0 R K , tegen D E R U I T E R . Frankrijk fidderde voor hem, en wedijverde met
Spanje in pogingen, om hem tot vriend te bekomen.
Toen het eindelijk daarin flaagde,was het-alleen op voorwaarde, dat Duinkerken hem zou worden in handen gefield , dat hij wel toeftemmen wilde, om die ftad op de
Spanjaarden . te helpen veroveren; eene bezitting van
het uiterfte belang, die flechts een ellendeling, als K A R E L
D E If, in ftaat w a s , terftond weder te verkoopen, om
den prijs tot buitenfporige vermaken te kunnen bededen.
Daarenboven deed de oorlog tegen Spanje aan c & 0 M T
WELL

het onfehatbare

eiland Jamaica

in de

Westin-

diên winnen.
Maar waarin beftond nu de bekwaamheid van beiden ?
Of waren het misfchien alleen de om Handigheden, die
hen zoo hoog deden klimmen ? Dit laatfte was ongetwijE e *

feld grootelijfes- het geval; maar zonder groote talenten
konden »ij-,óok met de öieéstê begunftiging der Fortuin,
daarvan zekerlijk dat gebruik niet gemaakt hebben. Die
om Handigheden nu waren, te Syrakufe, de onzekere ftaat
des beftuurs door burgerlijke Verdeeldheden» de vrees
voor de telkens toenemende magt der destijds veroverende
Karthagers, en de groote onbekwaamheid der toenmalige
volksleiders.' Het tijdftip dér verovering van Agrigentum, 't welk te Syrakufe iedereen met fchrik vervulde,
en algemeene achterdocht deed ontftaan , deed D I O N Ys i u s , die zich en in den oorlog voordeelig had onderfcheiden , en, daar hij eene zeer goede opvoeding had
ontvangen , geene geringe mate vmpopülairéwéltprekendheid fchfjnt te liebben bezeten, onder een aantal lieden
van minder aanzien, geringe opvoeding en (zoo ' t
fchfjnt)' weinig bekwaamheden, tot Opperhoofd kiezen.
Gemakkelijk ligtte hij hu dezen ambtgenooten, die hij als
verraders deed voorkomen, den voet, en deed zich tot
:

algemeeneri en uitfluitenden Veldheer benoemen, onder

welken titel hij het beduur achtendertig jaren, tot aan zijnen
dood, heeft behouden. — C R O M W E L L , uit goeden
huize gefproten „-zou, daar hij tot de onderliggende partij \xi Staat en Kerk, (destijds hetzelfde) namelijk die
?er Puriteinen of> Presbyterianen, behoorde, eene fchuilflaats, om vrij zijn geloof te kunnen beleven , in NoordAtee/ika hebben gezocht; maar het fehip werd, door de
dwaze ftaatkunde des Konings, KA R E L I , belet, uit te
zeilen; C R O M W E L L moest nu blijven,. en van dat
oogenblik vatte hij een' gezworen' haat tegen het Koningfchap o p , aan welken hij door de fpoedig daarop gevolgde burgerlijke onlusten botvierde, door zich in de wapenen te onderfcheiden. Te voren had hij zich noch in de
wetenfehappen, noch in eenig ander vak, zelfs niet als
redenaar in het Parlement, gilnftig doen kennen; thans
deed zijne bekwaamheid in den oorlog de te voren zeer
weifelende krfjgskahs geheel naar de zijde van het Parlement overhellep. Immers ^ de godsdienftige gisting tegen de dwingelandij der Bisfchoppelijke kerk, die van de

Roomfche, aan welke zij opgevolgd w a s , de. zucht tot
vervolging fcheen te hebben ontleend, de geheele miskenning van den publieken geest, de openbare fchending
van de regtendes volks, daar men in geene elf jaren een
Parlement had bijeengeroepen, en intusfelien onwettige
belastingen opgelegd; dit alles. bragt eene fpanning te
weeg, die in openbaren opftand tegen den Konjng uitbarstte. De g e e s t d r i f t d i e C H O M W E L L , bezielde, zijne
ware of geveinsde godsvrucht, die alle zijne ondernemingen als zoo vele firij'den des Heeren tegen de vijanden
des waren Christendoms wilde doen voorkomen, de
kracht zijner anders onbevallige, altijd met Bijbelplaatfen
doorwevene taal, zijne groote bekwaamheid, om de menfehen in hun zwak aan te tasten , ileepten alles met zich :
hij wist een leger te fcheppen, bezielde het roet zijnen
geest en mét eene voortreffelijke krijgstucht, verfloeg den
Koning en nam hem gevangen, verdreef daarop de Presbyterianen, die met hem handelen wilden, uk het Parle*
ment, en door zip: beftel voornamelijk werd. den: ongelukkigen K A R E L in 't openbaar het leven benomen. —
Thans eerst ontwikkelden zich allengs, zijne bedoelingen.
Nadat hij, al&Opperveldheer , èe, Schotten tweemaal geflagen , en hen 2 0 0 w e l , als de Ieren, tot hef erkennen en
huldigen des nieuwen Republikuinfchen Regeringsvorms
bad genoodzaakt, ontbond hij het lange 'Parlement, en
deed zich, vier jaren na 's Konings dood, tot Protector
Verklaren, Hij beriep en, ontbond nu de volgende Parlementen die meestal uit zijne flaaffche aanhangers beftonden, naar willekeur; maar het mogt hem niet gebeuren,
zoo lang als D I O N Y S I Ü * het aldus verweldigde gezag
te behouden- Slechts vijf j,aren na zijne aanftelling werd
h i j , in weerwil zijner fteBngfte verwachting en zelfs voorzegging, door den dood weggerukt; maar nogtans liet hij
het Rijk aan zijnen Zoon aqhter, die na hem Protector
werd, maar noch den moed, noch de bekwaamheden.,
noch den lust bezat,, om zoo veel gevaar en moeite
voor het gebied te trotferen.
Wij zien d u s , dat wel eensdeels zulke oraftandigheden
L

;

;

-

móesten zamenloopen, om refuitaten , gelijk Tvfj gezien
hebben, voort te brengen , maar dat ook aan dén anderen
kant alleen menfchen van uitftekende begaafdheden zich aari
de fpitfe van zulk eene omverwerping der ftaatsregciing konden hebben geftëld, ten einde uit de puinhóopeiï een' ander gebouw, 'W hunnen behoeve, 'te fticbien/* • Q ó k ' i s
omtrent dè bèkWaa:mhedén van r r i o - N i r s i os zoo w e l ,
als van C R Ö M W E L L , bij alle"Schrijvers flechts éérie
ftem;' Maar j -hetgeen bijna - éven zöo algemeen wordt
aangenomen, is-' de flechtheid- hühhèr 'zedelijke bèginfélen; is hun geheel gebrek aan kieschfieid in Se Middelen , die tot bereiking van bun doel geleidden ; i s , eü>
delijk, de "regtvaardige ftraf daarvoor in dert haat; dien
zij inboezemden, en de Vrees voor hunneonderhoorigen,
die hen tot eenen graad van wantrouwen deed overflaan ,
welke bijna belagehelijk zou geweest zijn, indien dezelve
niet ook hare zeer eiraftige zijde gehad had; een bewijs,
dat de ondeugd reeds hief beneden haar eigen beul is.
1

Veel is hiervan onbetwistbaar. D o c h , om wel-te kunnen oordeelen over de daden van beide tirannen^' (want
dit was C R O M W E L L oaky althans volkomenin den
zin der Ouden; men zie flechts de befchrijving van den
tiran bij P L A T o , in het acfitfte boek der Republiek)
moeten wij de beginfelen, waaruit zij handelden, trachten
op te fporen. En dit was bij D I O N Y S I Ü s zekerlijk
voor het meerendeel èèr- en heerschzücht, die zöo Ver
ging, dat hij, die eigenlijk tot de arisiokratifchepartij
te Syrakufe, of die van H E R' M o K R A T E s , behoorde,
de gewone kunflen ètx Demagogen niet ontzag, om de
fmalle gemeente te vleijen, eerst dé befturende Veldheer e n , en vervolgens zijne ambtgenooten, die hij zelf uit
den lageren burgerftand had doen aanftellen, te lasteren
en van verraad te betigten, om daarna door dit middel
ten zetel, te klimmen , en aan het Volk alle gezag te ontnemen. Öf zou de zuivere zucht tot het algemeene welzijn, het befef, dat Syrakufe onder een Volksbeftuur
niet gelukkig kon zijn, en hij de man was om het te herftellen, hem hebben bezield? Hiertegen pleiten vele

verrigtingen van dezen volksleider en gezagvoerder, die
flechts eigenbelang ten doel hebben, vooral zijne verove
ringen in Italië, en met .name de geheele vervreemding
der landerijen ten behoeve zijner aanhangers en foldaten.
Nogtans willen wij eenige zucht, o m , terwijl hij zijne
eigene grootheid bevorderde, ook aan zijn Vaderland
nuttig te zijn , geenszins uitfluiten ; want inderdaad bloei
de Sy'rakufe onder zrjne lange Regering, en genoot eene
rust, die het federt maar al te dikwijls moest derven.
Voorts was D I O N Y S I U S blijkbaar de wreedaard niet,
waartoe het vrij algemeene vooroordeel hem ftempelt.
Schoon door eenen herhaalden opftand bijna tot wijken
gedwongen, herftelde hij zich nogtans door kloekmoedig
heid en veerkracht op den fchier verloren' zetel; en het
w a s toen, dat hij duidelijk zijn oogmerk deed zién, om
niet meer geweld te plegen of bloed te ftorten, dan volftrekt noodig was tot handhaving van zijn overweldigd
gezag. Immers , D i o D O R U s , d i e hem allesbehalve gene
gen fchijnt te 'zijn , erkent, dat hij aan de bij die gelegen
heid ontvlodene burgers volledige Amnestie fchonk, en
zich omtrent degenen , die zich op zijn woord verlieten, zeer
menfchelijk gedroeg. Zekerlijk was dit zijn belang; maar
toch ook zijn welbegrepen belang. Ook bij andere gele
genheden fchonk hij aan zijne vijanden vergiffenis , en eens
in Italië aan een reeds ingeiloten leger onvoorwaardelijk
vrijen aftogt. Zelfs in de bekende gefchiedenis van D AM O N en P Y T H I A S komt hij in een meer gunftig dan
hatelijk daglicht voor. Het is waar, dat hij een' dier
beide vrienden , om eene zamenzwering tegen zijn leven,
tot den dood veroordeelde, en den edelen vriend, die
voor genen borg bleef, dat lot -^ou hebben doen onder
gaan ; m a a r , toen de ander in vliegende haast terugkwam,
om zijn' halsvriend te bevrijden , door zelf te fterven ,
bleef de tiran niet ongevoelig voor deze grootheid, en
verzocht, de derde te zijn in hun edel verbond; iets,
hetwelk ons toefchijnt, meer eene opwelling van edele
gewaarwording, dan eene tooneel - coup te zijn. Maar
herhaalde aanflagen tegen zijn bewind deden hem gevoe-

j e n , dat hij gehaat w a s ; e n , in ftede dat zulks hern,,in•dien vaderlandsliefde het roerfel zijner daden geweest wa
re , tot neerlegging van zijn.bewind moest, hebben ge
noopt , maakt het hem nu wrevelig, achterdochtig, en
hij doemde zich liever tot eeuwige vrees, dan een gebied
te verlaten, dat flechts door geweld kon worden gehand
haafd. Hij vreesde- zijn' eigen' Zoon., hield hem fteeds
in huis opgefloten, deed hem niets degelijks leeren, en
zette hem. aan .de draaibank ( * ) ; niemand, zelfs'zijne
naaste bloedverwanten mogten niet gekleed in zijn flaapVertrek komen, maar zich geheel uitkienden, althans door
d,e. lijfwachten geltreng laten onderzoeken. Wanneer \$mand, ook om de, .onfchuldigfte reden, in zijne tegen
woordigheid een, wapen gebruikte, gelijk zijn broeder,
otn met eene- piefe iets op den'grond af te teekenen , kost
te zulks der l^fvv^cht, die dit wapen geleend had , het
leven.; iemand ^die, gedroomd had, dat hij hem doodde , en
Zulks onvopp^jgtig verhaalde ^ moest daarom ftervenj ja
h{j vertrouwde het afnemen van zijnen baard aan. niemand,
dan aan. zijne Dochters. Hij zelf gevoelde zijnen onge
lukkigen toe/land, blijkens bet - zwaard, dat bij aan een
b^ar boven het hoofd van p A, W: Q K L E S , die zijn geluk
zich gewenscht had, deed ophangen ( j ) . Eenige dezer bij
zonderheden zijn misfehien,, ja waarfchiJBbjk , door zijfie
Ypnderi zeer overdreven ; maar de grond derzelven, het; eeu
wige, knagende wantrouwen i de'martelende vrees voor
hinderlagen, is toch ongetwijfeld waar* E,n in dit ftuk
geleek hem ca. O M W E L L volkomen,, wiens karakter
echter- in andere, opzigten aanaierke-lyk; van bje^ .zijne vejfr
fcbilde.
]5weeperij was daarvan een voornaam befranddeel; eene
dweeperjj, die zoo wel godsdienitig was, als ftaatkundig.
En. djt was ia die Eeuw doorgaans het geval. Even als
M O H A M M E D , ,
fchijnt O L I V I E R C R O M W E L L US
het eerst ter goeder trouwe geweest te zijn in de over( * ) P L UT. in r»
(•};) P L U T . in
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tuiging, dat de Hemel zijnen arm verlangde, om de nieuwe Afgodendienaars , die Engeland bedreigden, de raadgevers van K A R E L I(vooral den Aartsbisfchop L A U D ) _
uit te roeijen of te verdrijven. Naderhand» toen alles
hem gelukte, heeft de eerzucht, gewis op zijne handelingen veel invloed bekomen. Immers, het ontbreekt aan
geene voorbeelden , dat de dweeperij, hoezeer ter goeder
trouwe handelende, eerst, ter. bereiking harer, zoo zij,
denkt, heilige doeleinden, een vroom bedrog aanwendt,
en daarna, al van erger tot erger gekomen,zich op zekere
hoogte geplaatst ziende, de middelen, dk haar tot de*
zelve gevoerd hebben , ook tegen beter weten aan blijft
bezigen; in 't algemeen denkende, dat een gunfteling des
Hemels (gelijk men zich door d^n, uitflag verbeeldt £e zijn)
wel iets boven andere menfchen vooruit mag hebben. En
in dit geval verbeeld, ik mij;, dat zich C R O B W K L L
bevond. Dat hij toch in het. tweede gedeelte zijner loopbaan» als uiteendrijver van het lange Parlement, als bijeeproeper en ontbinder van de, zoogenoemde Vergadering der Heiligen,
of voorftanders van het duizendjarige Rijk, alles in den name des Heeren deed * eindelijk
zijne verheffing- tot Protector
doet weV blijken, dat hij
geenszins meer de oude dweeper , maar thans , zoo al
geen huichelaar , te» minfte voor een zeer groot, gedeelte
door aardfche belangen geleid was (*). Naarmate echter
de overtuiging van de goedheid zijner zaak , die hem in
het eerst zijner loopbaan behield had, begon te verdwijnen , naarmate eene geheime ftem hem zeide, dat het thans
( * ) C R O M W E L L was, toen hij reeds Generaal was, fomtij.ds uitgelaten dartel, zelfs b\j de gewigtigfte. zaken; iets,
hetwelk ons zeer moet doeri twijfelen, of hij toen nog wel
de oude dweeper was. Toen men, vóór 's Konings regtsgeding, over den Regeringsvorm raadpleegde , fmeteit hij en
L U D L O W elkander al grappend met kusfeas naar 't hoofê,
en bij de omderteekening van 's Konings doodvonnis fineerde de aanftaande Protector dft pen, met inkt zijnen Collega
MARTIN in 't gezigt» die. h«B op zijns beurt eveneens
toekende. Zie HU ME.

niet meer de goede oude zaak, maar zucht tot eigene
grootheid • w a s , die zijne daden b'eftuurde', haar die'mate
üi'oést ook zijn vertrouwen op de befGherrning des Hemels"
verzwakken, en achterdocht z i c h van zijne • ziel 'meester
maken; En vandaar dezelfde verfchijrifeïénjn zijn reeds
!

geveitigd Bèfiuur, die wij
men. Hij ha& all& zijd£ ^
::

!

bij' D I O N Y S I « S waarneen magt aan het leger
-

gelijk D J ON Y s i vs aan • zijne lijfwacht, te danken.
Zoodra nu deze 'iteun van zijn gezag hem begon te begeven, zoodra L A ï i ï Ë * T , een man van weinig minder bekwaamheid'dan hij,• zijne zijde verliet, toen moest
hij'alles vreezen. Hij ging nooit u i t , 4an met eene lijfwacht, droeg een harnas onder zijne kleèderen, eö ook
degen j dolk' en pistolen. • In gezeifchar* was hij ongerust. Men weet' de voorzorgen, die hij droeg door
zelden drie nachten achtereen in dezelfde kanierte flapen ,
en Jiook te zeggen,-in welke. Immers, brave lieden
verfoeiden den overweldiger, die beurtelings• zijneH Koning en de Republiek had verraden, om zichzelv' eenen
troon te ftichten, drukkender dan die van K A R E L I ;
en de deelgenöoten zijner ongeregtigheid (enkel de gemoedelijke , doch misleide menfehen, zoo als M I L T o N , uitgezonderd) ftonden bij 4en ininften tegenfpoed gereed, zijne zaak, die noch op regt, noch op oudheid ,* noch op;
liefde gegrond w a s , Vaarwel té zeggen; en die, tot belooning zijner medehulp, niet bekwam , wat hij vraagde,
v o n d , voor afval uit perfoonlijke wraak , het voorwend1

v

fel van haat tegen de dwingelandij gereedelijk bij de hand.

Dus vermenigvuldigden zich de aanflagen tegen zijn gezag en zijn leven; en H u M E meent, Hat hij voor zijn
geluk ten regten tijde geftorven is. Met dat alles heeft
C R O M W E L L zich even m i n als -D I o N Y S I U S immer
aan eigenlijke wreedheid fchuldig gemaakt, uitgezonderd
Aiix, waar zijn onmiddellijk belang, in den gevaarvollen
toeftand, waarin hij zich te roekeloos had geworpen,
zulks fcheen te eifchen. Het is waar, hij heeft zijn' Koning het fchavot doen beklimmen, en zou gewis ook
diens Zoon, wanneer hij hem in handen-bekomen h a d ,

niet gefpaard hebben; maar dit achtte hij misfchien, of tot
het behoud der Républiek, pf voor het zijne, noodzakelijk. Als Protector was hij niet flechts geen R O B E S p i E i i R E , maar zelfs min bloeddorftig dan N A P O L E O N. '

Mogtèn wij dus' onderftellen, dat er zich bij D I O N Y, in de eerfte "jaren van zijn bewind, eene'begeerte,
om de regeringloosheid uit''Syrakufe te verbannen, en de
inwendige 'rust dier ftad té herftellen, bij zijne eerzucht
gevoegd h a d , zöo zou' de Overeenkomst tusfchen hem en
c R o MW E L L daardoor echter niét grooter wórden; want
in het karakter van D I O N Ï Ï Ï Ü s Vfis niéts, hetgeen ook
flechts van verre naar de dweperij van C R O M W E L ' L
geleek. Integendeel was hij een openlijk fpotter met den
Godsdiensten de heiligdommen zijns Volks. Mén wèét^
dat hij zich niet ontzag, de tempels te plunderen, en zulks
niet onder eenig fchijnbaar voorwendfei, maar ónder fpot
en hoon. Zóó beroofde hij een J Ü P I T Ë R S - beeld vah
een' gouden mantel, zeggende : „ hij is' te warm in den
„ zomer, te koud in den winter!" en een' / E S C U L A P I u s - beeld van een' gouden baard, met te zeggen:
„ uw Vader A P O L L O is wel zonder baard; waartoe
„ draagt gij er dan eert' ? " Men gevoelt d u s , dat D I ON Y S I U S zich boven den Volksgodsdienst wilde verheffen ; maar het was , hoogstwaarfchijnlijk, geenszins, om
betere godsdienftige of zedelijke beginfelen daarvoor in de
plaats te ftellen. Immers, ook bij p L A T o 's verhevene
lesfen over de deugd bleef hij ongevoelig, indien wij ten
minfte P L U T A R C H U S mogen gelooven. Dit is ten
minfte zeker, dat de Syrakufifche Bewindhebber in dit
opzigt hemelsbreed van den Britfchen verfchilde, dat hij
koel vooraf de rol berekende, die hij te fpelen had, en
dat C R O M W E L L daarentegen,in eene Eeuw van godsdienftige en ftaatkundige geestdrijverij, door de omftandigheden en eigene opgewondene {temming werd medegefleept, tot dat die omftandigheden hem de kroon in 't
verfchiet deden zien; en het is waarfchijnlijk, dat Wj toen
eerst eene rol begon te vertoonen.

SIUS

1

Voor ' t overige was D I O N Ï S I U S als Echtgenoot,
hoewel hij zich het huwelijk met twee Vrouwen gelijktijdig, in weerwil der Grlekfehè zeden, veroorloofde , minzaam , en verdeelde zijne liefde (indien dit mogelijk is)
tusfehen zijne beide Vrouwen gelijkelijk. Omtrent zijnen
Zoon belette de Jhoode achterdocht hem,: gelijk wij zagen , regtvaardig en een teeder Vader te zijö; maar
zijne vriendfehap, zijn vertrouwen in zijnen Schoonbroeder D Ï O N bleven ongeCchonden., zelfs nadat de tiran
P,L A T/Q van zijn Hof had verwijderd, wien D i ö N naar
Syrakufe
had doen .Jcomen. D I O N bleef „hem pok altijd
getrpp.w, en P H L L . I S T U S , de Gefehiedftbrijver, was

de boezemvriend van D I O N Y S I U S , reeds federt een'
gewigtigen dienst, diijn hij hem kv zijne jeugd had, bewezen- — Wij kunnen zoo jets-niet zeggen van c R O M W E L L .
De ongelukkige had .zijne beste vrienden door zijné.heerschzucht.van zich verwijderd. .- H A R R ; J S O N . ett t a n 'B E R ,T jjzijrje getfouwfte grienden, offerde h\j op.aan een
gezag-, waarvan wij; de wrange vruchten voor zijne rust
hébben gezien.
Ziét daar d a n , waartoe eer- en beerschzucht mannen
van dén grootften aanleg geleiden kan. Niet alleen waren
D I O N Y S I U S en C R . 0 M w E L L in hun leven diep ongelukkig, (indien tearajafteeeuwigdu^
een ongeluk is) maar de nakomeljngfchap heeft hen nog
erger beoordeeld ézn-zi] inderdaad waren, De p a n t o c h ,
die. bjjna.yeerti§.jaren,'lang^met eene, fterke vuistfeetbetttwr
van Syrakufe hield, zonder verdrukking dan van zijne
perfonele vijanden,terw$hrj de vijanden verfl'Qeg en bin*
ngnteBóTche,rusi.en;veüi^fiid. ^andhaaf(ie; de
Protector,
wiens regering dan eerst in het ware licht verfchijnt,
wanneer men die met het jammerlijke beftuur vaaden ver^*
acbtelijkcnwettigen Koning , K A R E L D E N ï l , vergelijkt;
de Protector,
onder wien Engeland van buiten ontzien
en magtig , en van binnen althans in 't godsdienfiige vrij
was; de Protector,
die. de Waldenfen voor de woéde
van het Papismus befchermde, — deze menfehen verdienden
eigenlijk niet voor affchuwelüke wezens, als tirannen van
i

den ergften (tempel, te worden uitgemaakt. Maar het werd
toch hun l o t , en ook in zeker opzigt met regt; want,
door alles aan verlangen naar den troon op te offeren,
hebben zij hunne achting bij de nakomelingfchap verbeurd , welke zij anders, als dappere en bekwame verdedigers van hun Vaderland, als mannen van groote talenten , ondanks hunne overweldiging, zouden hebben verworven.

ONTDEKKING DER BRONNEN VAN DEN MISSISSIPI
EN DE ROODE RIVIER.

1 3 e Franfchen en Engelfchen hebben achtervolgens de
bronnen dier buitengewone rivieren in bezit gehad, zonder zulks te vermoeden. Verfcheidene reizigers hebben
getracht, dezelve te ontdekken, maar zijn genoodzaakt
geweest, dit onderzoek te (laken, uit hoofde van de menigvuldige gevaren en moeijelijkheden, die zij in dat
woeste gedeelte der wereld ontmoetten. Onderfcheidene
Gouvernementen hebben vergeefs herhaalde togten laten
doen, ten einde dit doel te bereiken; in de laatfte jaren
rustte dat der Vereenigde Staten nog twee dergelijke ontdekkingsreizen u i t , die geen' gunflïger uitflag hadden,
dan de vorige. De eerfle gefchiedde onder het bevel van
P I K E , de andere onder dat van den Generaal c A s s ,
Gouverneur van Michigan., De roem , om die moeifelijke
onderneming te volbrengen, was bewaard voor een' Ita*
liaan, den Heer B E L T R A M I , die alle de hoedanigheden van een' ontdekker bezit; een onverfchrokken
moed en een onuitputtelijk geduld. Befloten hebbende,
zijn leven en zijn vermogen aan het welgelukken van zjjn
ontwerp te wagen, werd B E L T R A M I geenszins ontmoedigd , van wege de vergeeffche pogingen zijner voorgangers , maar befloot, nog meer dan zij te ondernemen.
Dit befluit zou reeds op zichzelve hem allezins tot eere
geflrekt hebben; maar hij heeft hetzelve op eene waarlijk heldhaftige wijze ten uitvoer gebragt. Hij verliet Ita'
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lie,.ftak de Atlantifche zee over, en kwam te Pittsburg
a a n d a a r o p , den loop der OAio volgende, zeilde hij den
Misfisfipi binnen, en voer die rivier op tot aan het kas
teel St. Antony. Van het kasteel St. Louis tot St: An
tony'was onze reiziger op een ftoomvaartuig gekomen,
hetwelk hij bij zijne aankomst te-St. Louis aantrof, en 't
welk voor de eerfte maal den Misfisfipi bevoer. Hij geeft
een luimig verhaal van de blijdfehap en de verwondering,
die de wilden aan,den dag legden, toen zij het vaartuig
den ftroom zagen opvaren zonder zeilen of riemen. Het
genoegen, 't welk dit fchouwfpel hem verfchafte, werd
echter ten koste van zeer groot gevaar gekocht. In
derdaad belettede» de gevaren, waaraan het vaartuig was
blootgefteld, en de moeijelijkheden , die deszelfs loop
belemmerden, dat men eene tweede poging waagde. De
bevelhebber van St. Antony en verfcheidene andere per
fonen zochten den Heer B E L T R A M I te overtuigen,
dat hij een' gewisfen dood te gemoet ging, en wilden
hem overreden, om terug té keeren; maar men deed vergeeffche moeite, ^om .hem van zijn ontwerp af te bren
gen. Hij rigtte zijnen togt naar het noordwesten, tot aan
de bron der St, Pieters - rivier; vervolgens noordwaarts
den koers rigtende, te midden van eene onmetelijke zand
vlakte, kwam hij aan de ftichting van Lord S E L K I R K .
Men herhaalde • aldaar de reeds meermalen aangewende
pogingen, om hem te bewegen, zijne onderneming te
ftaken; maar hij bleef onverzettelijk in zijn befluit vol
harden, en vervolgde zijnen togt dwars door de vlakte
tot aan de Roode Rivier. Deze rivier maakt eene fcheiding tusfchen de Sioux en de Chipaways; men noemt
haar ook de Bloedrivier, uit hoofde van de wreede oor
logen , die de wilden elkander, fchier zonder tusfehenpoozing, op derzelver oevers aandoen. De Heer B E LT R A M I voorzag zich,van eene kleine kanoe, met oog
merk om die rivier op te varen tot aan hare bron. Hij
had veel moeite, om iemand te vinden, die hem ten
gidsgou ftrekken ; maar eindelijk vond hij, na ontelbare
bezwaren, twee Indianen, met welke hrj overeenkwam.

EN DE ROODE RIVIER.
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Het waren twee Chipaways,
die de helft van hunnen
ftam jagende in de vlakte hadden gelaten, en zich thans
op weg bevonden, om zich bij de andere helft te voe
gen , die zich bezig hield met visfchen op het roode meer.
Weinige dagen daarna vertrok B E L T R A M I , vergezeld
van zijne gidfen; zij werden overvallen door de Sioux,
die op hen fchoten; een der Indianen werd gewond, en
zij begaven zich onmiddellijk op de vlugt, terwijl onze
reiziger alleen zijn' togt moest volbrengen, zoo goed hem
zulks doenlijk was. Zonder door de eenzaamheid en de
gevaren, die hem in die onmetelijke woestijn omringden,
zich te laten affchrikken, zette hij zijne reis met nieu
wen moed voort. Hij was onbekend met de wijze, om
zijn fchuitje tegen den ftroom op te werken; maar, on
danks die zwarigheid, wilde hij niet weder achteruitgaan.
Integendeel beiloot hij, te voet langs de rivier te- reizen,
en zijne kanoe telkens achter zich na te trekken, wanneer
de laagte van den oever zulks gedoogde. Na verloop van
vijf, in ongehoorde vermoeijenisfen gefleten dagen, kwam
hij aan het roode meer. In deszelfs nabijheid ontdekte
B E L T R A M I nog verfcheidene andere, tot dusverre on
bekend. Hij zag op die meren de Jndiaanfche vrouwen,
zich bezig houdende met het inzamelen van wilde rijst,
die zich aldaar in zeer grooten overvloed bevindt; De
rijst wordt in de fchuitjes gelegd; de vrouwen plaatfen
zich in het midden , en flaan dezelve met ftokken; in
dien de korrels in het fchuitje vallen, raapt men ze o p ;
maar indien ze in het water rollen, geeft men er geen
acht o p , zoo groot is de overvloed. Na deze meren onder
zocht te hebben, zette B E L T R A M I zijne reis met den
zelfden ijver en hetzelfde geduld v o o r t , en kwam einde
lijk aan een der hoogde gedeelten van Noord - Amerika,
waar hij zijne werkzaamheden beloond en zijn verlangen
voldaan zag. Op den top van een' berg, die het geheele
omringende land beftrijkt, vond hij een meer van drie
mijlen in den omtrek, 't welk de gedaante van een hart
vertoonde. Het is de zuidelijkfte bron der Roode Rivier
en de noordelrjkfte van den Misfisfipi, welke beide tot
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dusverre nog onbekend waren. Dat kleine meer i s , derhalve, de oorfprong dier twee groote rivieren, welker
wateren van de eene zijde in de IJszee, en van de andere
in de Mexikaanfche golf uitloopen. De eerde ftropm van
den Misfisfipi loopt, met moeite,'dpor eene bijna on^
toegankelijke masfa van riet en wild gras, en loopt tiit ifi
het Tortoifer - meer. B E L T R A M I konde zijn fchuitje
niet wagen op de plaats, van waar de bron ontfpringt,
maar toen hij aan het meer was gekomen, begaf hij zich
fcheep, en befloot, den loop van den Misfisfipi te volgen tot aan de zee. Óp die wijze kwam hij te Nieuw*
Orleans aan, nadat hij eene ontdekking gedaan had, die
men onmogelijk achtte, en eenen ftroom van duizend
uren in deszelfs geheele lengte was opgevaren.

IETS , OVEft DE BEZWAREN, WELKE , IN DE FELLE
KOUDE DER POOLGEWESTEN , DE STERREKUN"
ÖIGE WAARNEMINGEN

VERGEZELLEN.

( x e d u f e n d e dè overwintering van Kapitein P A R R Y in
de haven Bowe», van 1824 tot 1 8 2 5 , deed de Schèepsluitenant H . F O R T E R verfcheidene waarnemingen mét
een zeer góed reis-inftrument, door D O L L O N D vervaar',
digd; maar hij had met groote .zwarigheden te kampen,
én is nog fteéds eenigzins in twijfel omtrent de naauwkeurigheid derzelven , Van Wêgè de buitengewoon flrenge
koude*- Hij vermoedt, dat het Werktuig, zamengëfteld
uit ondèrfcheidene en op Verfchillende wijze voor uitzetting vatbare metalen * iö die buitengewoon lage temperatuur eene ongunflige verandering heeft kunnen óndergaan, welke het ónmogelijk was na te gaan. Men
heeft geen' vasten maatftaf van de ftraalbuiging kutfnén
verkrijgen, en echter moest zij grooter zijn indien'dampkring, welke dóór de koude verdund was. Wat dett
waarnemer zeiven betreft, hij moest noodzakelijk iets
van zijne gewone bedrevenheid verliezen, tóen het enkele
aanraken van het werktuig hem de vingers brandde: want
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dit is de uitwerking van metalen, die tot den graad
van het bevriezen van het kwik verkoud zijn; en nog
te meer is dit het geval, wanneer het kwik beneden dien
graad gezakt is. Men ondervindt, wanneer men dezelve
aanraakt, eene zeer pijnlijke gewaarwording, even alsof
men zich brandt, en de gevolgen zijn ook omtrent de
zelfde. Eene andere zwarigheid is deze: de werking der
koude op het oog des waarnemers ontlokt hem tranen ,
die dadelijk bevriezen; men moet zich van die ijskegels
ontdoen, en wanneer eindelijk het 'zintuig in ftaat is te
werken, wordt het oogglas van den kijker fpoedig ver
donkerd door de uitwafeming, die op hetzelve bevriest.
Het is dus van belang, ten einde in die ruwe luchtltreken juiste waarnemingen te doen, dat men werktuigen
vervaardige, die den waarnemer zijn onderzoek gemakke
lijker maken, waarvan hij zich onafgebroken kan bedie
nen , en zonder dat zijne aandacht aanhoudend afgeleid
worde door pijnlijke indrukken, die hem in zijn onder
zoek belemmeren. De fterre- en aardrijkskundige weten
fchappen verwachten dit nieuwe ontdekkingsmiddel van
de natuurkunde en van de nieuwe uitvinding en toepasfing der machines. Derzelver gebruik zal noodzakelijk
zijn , zelfs nadat de herkenning van dat gedeelte des aardbols gefchied zal zijn. Men zal, als van zelve, er van
tijd tot tijd op terugkomen, om deszelfs voortdurend be
ftaan, of de veranderingen, die het ondergaat, mede te
deelen. Deze gewesten van eeuwig ijs zijn ook onder
de heerfchappij van het onderaardfche vuur, en kunnen
derzelver werking ondervinden. Het ras der dieren kan
daar gewijzigd , vernieuwd worden; in één woord, die
gewesten zullen voor alle volgende eeuwen een voorwerp
van befchouwing opleveren, hetwelk de aandacht fteeds
zal gaande houden, en derzelver jaarboeken zullen eene
plaats bekleeden onder die der andere gewesten des aardbols.
Men zal derhalve te allen tijde reizen hebben te doen
naar de poolftreken, en de waarnemers, die men derwaarts
zal zenden, zullen voorzien nipeten zijn van werktui
gen , gefchikt o m , zelfs in de koudfte luchtftreken, ge:
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bruikt te wordert; want her zoade wel zeer dwaas zijn,
af te gaan op de voorzeggingen van eenige ftelfelbouwers, die de vefwonderlijkfte omwentelingen op de op
pervlakte des aardbols verkondigen, en beweren, dat de
oranjeboom eenmaal gekweekt zal worden op de kusten
der IJszee, en misfchien op die van Spitsbergen.

DE ONTKOMING VAN WASHINGTON.
(Eén treffend Voorval uit 's mans krijgskundige loopbaan;
naar het Handfchrift.)
W A S H I N G T O N 'S a watch-word, fuch as ne'er
Shallfink,where there 's an echo left to air.
BYRON.

D e naam van W A S H I N G T O N is eiken Amerikaan
dierbaar. Niet alleen door dapperheid en kunde, maar
ook door de edelffe deugden, die hetmenfchelijk harteere
aandoen, zich onderfcheidende, verwierf hij algemeene
achting bij andere volken, en erlangde een' onfterfelijken
naam door de zegeningen, die hij over Amerika verfpreid
Heeft. Hij gelijkt de zon, die nog lange na haren on
dergang fchijnfel geeft, licht en warmte over de wereld
verfpreidende. Voorzigtig en fchrander zijnde, werd hij
niet ligt in de engte gebragt door ontmoedigende misflagen, noch verontrust door dreigende gevaren. Zijn
feherpe blik doorgrondde de geheimfte bedoelingen, en
zijne vindingrijkheid ftelde hein in ftaat, om de fluvvfte
listen te ontkomen. De middelen, door den vijand ge
bezigd , om hem te benadeelen, werden door zijne hand
dikwerf, tot hun eigen verderf gekeerd. ' E e n blijk zijner
kloeke voorzigtigheid en welberadenheid heeft men in het
volgend verhaal, dat mij werd medegedeeld door een
achtbaar man, die vóór eenige jaren is geftorven.
Toen het Amerikaanfchc leger, ten tijde van den be
vrijdingsoorlog, te West-Point ftond, was het Britfche hoofdkwartier niet verre van daar, aan de Hudfon;
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e n , even als met de Hukken op het fchaakbord, wachtte
men wederzijds op een gunftig oogenblik, om elkander
in verwarring te brengen en afbreuk te doen. Op kondfchap uitgaande afdeelingen waren oorzaak, dat er gedurig fchermutfelingen tusfehen de ftrijdende partijen plaats
hadden; en wagens met levensmiddelen, krijgsbehoeften
en kleedingftukken vielen dan gewoonlijk far handen der
genen, die in aantal en behendigheid de anderen overtroffen. Bij eene dier gelegenheden was een aantal Êngelfche uniformen door.eene afdeeling der Amerikanen bemagtigd; en de belangrijke voordeden,'door laatstgenoemden behaald, boezemden den vijand een fterk verlangen i n , om dit betaald te zetten. Omtrent dien tijd, gedurende het verblijf te West - Point, had Generaal w A SH I N G T O N een gemeenzaam vriend niet ver van het leger wonen. In deszelfs gezin genoot hij alle gastvrijheid , en vond er meermalen eene welkome ontfpanning
in de moeijelijke omftandigheden, welke zijne ziel bezig
hielden en niet zelden bezwaarden. Daar alles door verfpieders werd overgebragt, kon een bezoek^ als d i t , niet
vele mijlen van het leger der Engelfchen, hun niet lang
onbekend blijven ; en , konden zij W A S H I N G T O N in
hunne magt krijgen, dit z o u , naar hunne meening, de
krijgskans beflisfen. Maar de onderneming was moeijelijk. De Amerikaanfche
bevelhebber weid altijd gedekt
door eene wacht. Men kon zijne bezoeken niet weten,
dan door iemand van het huisgezin om te koopen of over
te halen. De vriend, welken de Generaal bezocht, werd
eens verdacht, dat hij zich de belangen der Engelfchen
aantrok; maar hij had toen zich ftellig ten voordeele van
Amerika verklaard, e n , alhoewel hij een ftoutmoedig
man w a s , nam hij de volkomenfte onzijdigheid in acht,
waarvoor hij als redenen bijbragt zijne jaren en den toeftand van zijn huisgezin.
s

Gedurende dien gemeenzamen omgang des Generaals,
verfpreidde zich in het Amerikaanfche leger een gerucht,
dat men zijnen vriend meermalen uit de Britfche legerplaats had zien terugkeeren. W A S H I N G T O N fcheen op
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het berigt' geen acht te flaan; want hij'hield niet o p , die
lieden te bezoeken, en ging zoo vertrouwelijk metzijnen
gastvriend o m , alsof geenerlei vermoeden bij hem ware
opgekomen. Eindelijk , als op zékeren dag de Generaal
affcheid nam', verzocht die man hem dringend, óm den
volgenden middag .bij hem te. eten. Met zekeren pttwi^
lekeurigen nadruk; noemde hij het uur .van twee', waarop
hij hem verwachtte. Hij fprak van het ongemeen genoe
gen, dat zijn gemeenzame omgang aanbragt; verzocht
hem , allé pligtplegingen daar te Jaten en dit huis als
het zijne aan te merken, en gaf voorts -zijne vrees te
kennen, dat de Generaal het niet in dit licht befchouwde ,. daar de wacht, die hem (leeds verzelde , toch niet
fcheen >aan te duiden, dat hij het huis van eenen vriend
bezócht. „ I n geenen 'deele, mijn waarde Heer!" ant
woordde W A S H I N G T O N ; „ daar is niemand, dien ik
meer acht, dan u : en om een. be wijs te geven van het ver
trouwen , dat ik in u flel, wil ik u morgen alleen be
zoeken. Ik geef u mijn woord van eer, dat geen krijgs
man* mij zal verzeilen." — „ Ik bid u , Generaal!" zeide
de gastheer, „ waarom zoo ernftig bij eene zoo onbe
duidende zaak? Ik fchertfte flechts." — „ W i e twijfelt
daaraan ? " antwoordde de Held glimlagchende: „ Maar,
inderdaad, ik heb reeds lang het plaatfen van dien bui
tenpost als onnoodig befchouwd; te meer nog , daar de
zelve argwaan 'bij den vijand zou kunnen verwekken.
E n , hoewel*het eene onbeduidende zaak i s , wil ik uwer
vriendfehap daarmede geenen aanfloot geven." — „ Maar
n u , het u u r , Generaal?" — „ D a t is ook waar; met
de klok van twee, zeidet gij ? " — „ Juist z o o , " her
nam 4e ander.
Den volgenden dag, toen 'de klok één floeg, befleeg
de Generaal zijn beste paard, en reed, onverzeld, langs
eenen bijweg,naar de gastvrije woning. Het was nu om
trent half twee, en de verpligtende gastheer ontving hem
met opene armen, terwijl het verheugde gezin hem op het
minzaamst begroette. „ Hoe naauwlerend op den tijd!"
riep.de vriend, op den-toon der hartelijke genegenheid,
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uit. — „ Naaüwlettendheid," hernam w A S H I N G T o N ,
„ is eene kostelijke zaak, zoo wel in de geringfte als in
de-belangrijklte zaken. Hij,.die eenen vriend niet naauwkeurig woord houdt, twijfelt misfchien aan deszelfs opi'egtheid." De gastheer werd onthutst; maar, zich herftellende, zeide hij: „ U w e oplettendheid is. dus een bew i j s , dat wij uw vertrouwen ten volle genieten." W A SH I N G T o N floeg hem eene wandeling op de opene plaats
bij het huis v o o r , eer zij aan tafel gingen. Van daar had
men het uitzigt over eene oneffene landftreek, eenige mijlen in het rond, — over korenvqlden, hier en, daar golvende aan den voet van dorre heuvels, welke niets dan
rots en een weinig gras vertoonden , — plasfen en bek e n , langs de lagere plaatfen van den oneffenen bodem
vloeijende, en foms ook verborgen in boschachtige (treken , die het vrije uitzigt over het laadfchap belemmerden, — nu en dan afgewisfeld door den zilverglans van
de lludfon,
zich langs den hellenden grond heenflingerende, en aan beide zijden afftckende bij de. donkere,
purperkleurige bergen, nu eens afgebroken door grijze
fpitfen,
dan weder zacht overgaande in lagchende
dalen, (terk door de zon vei»licht.
„ Welk een
fraai, welk een prachtig landfchap !" riep de Generaal
u i t , die geheel van verrukking opgetogen-fcheen te zijn
wegens de fchoonheid va"n het uitzigt. „ J a , Mijnheer!"
antwoordde zijn vriend, die (ïarend rondzag, alsof hij iemands aankomst verwachtte; maar, den doordringenden
blik van W A S H I N G T O N ontmoetende, floeg hij in
verwarring zijne oogen op den grond. „ Ik moet, ook
eens met u fchertfen, mijn vriend!" zeide de Generaal, hem fcherp aanziende: „ Ziet gij daar die ftrp, welke zich boven het water verheft, en dan weder zich verliest achter den heuvel, die het gezigt belemmert ?" —
„ Ja !" antwoordde de vriend verftrooid, terwijl zijne gedachten blijkbaar met geheel iets anders Ach bezig hiel'
den — „ D a a r , " dus ging de Held vQort, „zijn mijne
vijanden gelegerd; en , ware er geen dunne nevel tusfehenbèkien, zoo zoude ik mij verbeelden, dat ik zijn paar-
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denvolk in beweging zie. Maar, luister, het kanon ! Dunkt
u niet,dat dit uit het hoofdkwartier des vijands k o m t ? "
Terwijl de beide vrienden over het veld uitzagen, was
het gelaat des eonen dikwerf gekeerd naar de tegenovergeftelde zijde, alwaar hij met eenig ander voorwerp, zoo
het fcheen, onmiddellijk achterliet h u i s , zich bezighield.
Hij bedroog zich niet. • Naar het zich liet aanzien, was
het een troep Engelfche ruiterij; die op eenen afftand
eenen heuvel afkwam, en, met önderfcheidene wendingen , tusfchen de verfchillende plantfoenen zich .voorwaarts fpoedde, tot dat men dezelve beneden door de
vallej zag' rennen, en dan weder verdwijnen achter geboomte, dat zich hier en daar in het veld verhief.
„ Zoude het niet ongelukkig z i j n , " merkte de Generaal
aan,die van de beweging achter zich niets fcheen te wet e n , dat Amerika, in weerwil van alle mijne pogingen,
de vrijheid door eigene fchuld verloor ? " — „ De Hemel
verhoede h e t ! " fprak zijn vriend, die minder terughoudend werd, en vuriger in het gevoelen van den anderen
begon te deelen. — „ M a a r h e r n a m W A S H I N G T O N ,
„ ik heb gehoord van verraad , midden In ons eigen legér; en gij weet buiten twijfel, dat het mogelijk is ,zelfs
in hef huis van eenen vriend verraden te worden." —
„ H e e r ! " vroeg de ander, verward, en niet in ftaat,
den vorfehenden blik van zijnen medgezel te verduren ,
„ h o e kan.het mogelijk zijn , dat iemand zoo ftoute misdaad zóu durven wagen
„ Ik wilde alleen zeggen,"
antwoordde de Generaal, „ dat verraad de fnoodfte aller
misdaden i s ; w a n t , even als j ÜD A S , ZOU de verrader
zijnen Heer voor géld verkoopen." —- „ Dat is wel z o o ,
mijn waarde Heer!" hernam de onthutfte verrader, terwijl eènè bende Engelfche ruiters den heuvel omreed
en in vóllen ren op de gastvrije woning afkwam. — „ I s
het nog geen twee ure?'•'vroeg W A S H I N G T O N : „ I k
heb heden namiddag iets te doen in het leger; het fpijt
mij, dat hierom mijn bezoek korter zal moeten zijn,
dan ik hkd v o o r g e n o m e n . " — „ H e t is er nog een kwartier v o o r , " zeide de vriend, die omtrent zijn horlogie
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in twijfel fcheen te zijn, van wege de aankomst der rui
terij: „ M a a r , God beware ons! wat paardenvolk is dit,
d^t zoo fnel het huis nadert?" — „ O !" hernam W A S 
H I N G T O N op een' onverfchilligen toon , „ misfchien is
het een troep ligte ruiterij, die niets kwaads in den zin heb
ben; en, zoo ik mij niet bedriege, zijn ze gezonden te
mijner bedekking." Terwijl hij dit zeide, zag men den
aanvoerder der bende van het paard Hijgen, en zijn voor
beeld werd gevolgd door zijne manfchap. — „ Gene
raal!" fprak nu de verrader, die zich intusfchen herfteld
had, zeer gemeenzaam naar hem toe tredende en hem op
den fchouder kloppende, „ gij zijt mijn krijgsgevange
ne." — „ Dat geloof ik niet,,"fprak W A S H I N G T O N ,
met bedaardheid naar de mannen ziende, die hem nader
den;
want , vriend!" dus vervolgde'hij, hem op zijne
beurt op den fchouder tikkende, ,, ik weet, dat gij de
mijne zijt. Hier, Kapitein! breng dezen verraderlijken
huichelaar naar het leger. Ik wil hem tot*een voorbeeld
voor de vijanden van Amerika ftellen."
De Engelfche Generaal had dezen man heimelijk eene
zeer groote fom aangeboden, om eene affpraak tegen
twee ure met den Held te maken, op welken tijd hij rui
terij wilde zenden, om zich van zijn' perfoon te verze
keren. Maar W A S H I N G T O N , zoodanige list vermoe
dende, had eenen troep der zijnen bevel gegeven, o m ,
in het uniform van Engehch paardenvolk, een half uur
vroeger te komen , dan dezelve verwacht werd.
Zij vervolgden hunnen weg naar het leger, juichende
over de fcherpzinnigheid van hunnen bevelhebber, die
de kunftenarijen van den Britfchen Generaal op eene zoo
fijne wijze had verijdeld. Maar de menschlievendheid van
W A S H I N G T O N werkte fterker, dan zijn gevoel van
regtvaardigheid. Bewogen door de tranen en beden der
nabeftaanden, fchonk hij den verraderlijken vriend vergif
fenis , op voorwaarde, dat hij het land voor altijd zou
verlaten. Deze deed alzoo, en zijn naam kwam in verge
telheid.

BIJLAGE TOT DE RECENSIE VAN HET HANDBOEK DER CHRISTE
LIJKE

GODSDIENST EN KERKGESCHIEDENIS, DOOR HFRMAN

MUNTINGHE, VERTAALD DOOR J. MUNTENDAM, IN NO. VI,
BL. 233 VOLG. , VAN DIT TIJDSCHRIFT.

I n het allerminsc hadden wij tegenfpraak gewacht op onze
genoegzaam voldongene ongunftige uitfpraak over de boven
genoemde vertaling. Het doet ons leed, dat al wederom
deze mislukte vertaling door ons moet ter hand genomen
worden. Niet de tegenspraak, maar de onheufche aanval op
ónze. onpartijdigheid, in dit tegengefchrijf, heeft ons opge
wekt, ons Tijdfchrift van die blaam te zuiveren. De bitterzoete keuvelarijen, of- liever kibbelarijen, verdienen weinige
aandacht. IVlet den naam broeder, en met vermaningen, die
wij ten opzigte van 's mans vertaling niet noodig hadden,
en met eigene betuiging van bescheiden te zijn, kan men toch
anbefcheiden wezen, door namelijk alles verdraaid voor te
Hellen, De Aposlolifche fpreuk liefde , maar in waarheid be
tracht, gebiedt geene bedekking van fouten in een vertaald
werk, maar wel kwaad denken. In hoeverre MUNTENDAM
zich aan deze fpréuk houdt, zal ieder onpartijdige, uit het
geen hij in den Recenfent, ook der Ree. No. VI. Antikritiek,
bl. 221 volg., gefchreven heef:, gemakkelijk opmaken.
Ook zonder het gebruik van ééne'fcherpe uitdrukking is
het liefdeloos, dat men aan toeleg denkt, om diepe onkunde
openlijk aan te wrijven, waar onpartijdigheid fouten open
baar:. Het flaan röet een' ftok en het hekelen was ons nn
even vreemd, als-de waarheid te verkrachten uit partijdige
liefde. De QtXctvrix van MUNTENDAM is die liefde niet,
waaraan ieder Christen zich behoort te houden. Wij zijn
fcherp tegen minachting van het Publiek, en zouden tegen
onzen pligt onbefcheiden zijn, indien wij, op V mans be
geerte , van die ftootende fouten niet hadden gerept. Hiervan
genoeg. Dit ons gefchrijf moet flechts dienen als bijlage
tot onze Recenfie.
De Redactie dezer Letteroefeningen is MUNTENDAM dank
verfchuldigd voor de aanwijzing yan fouten, begaan door de
correctie. Hier zal men ons eerder geloof geven, dan MUN
TENDAM vinden zal bij hetgeen hij over Panoplia, bl. 227,
zegt. Over deze» fout ftral's nog iets naders.
1

DRUKFEILEN, door MUNTENDAM aangewezen. — Op bl.
223. reg. 1 5 . van ond. „ bl. 6. (niet bl. 7 . ) " Letteroef.
bl. 135. reg. 1 1 . van ond. Op bl. 226. reg. 8. „ bl. 323.
(niet bl. 322.)" Letteroef. bl. 236. reg. 6. van ond. Op
bl. 237. reg 8. „ bl. 2 8 1 , en al wederom niet op b l / 2 3 1 ,
„ zoo als ten derdenmale verkeerd is aangeteekend." Dit is
alleen bet geval met Letteroef. bl. 227. reg. 8. Deze fout
is niet driemaal begaan, flechts eenmaal. Doch M U N T E N 
DAM heeft niet altijd het geluk, zich duidelijk uit te druk
ken. Wij helpen dan den Lezer uit den droom, dat hij heeft
willen zeggen, dat dit de derde fout is met getalmerken,
die door de correctie ligtelijk over het hoofd gezien wordt.
Hij verraadt den toeleg om te hekelen; maar die zoo weinig
te berispen heeft, cn het toch doet in den ergften zin, han
delt deze, bij zoetfappige taal, liefdeloos of Christelijk? Het
Turpe doctori, ons, gelijk wij bewijzen zullen, zoo averegts
toegevoegd, konden wij hier en op meer plaatfen U beter,
dan Gij ons, voorleggen. Doch dit doen wij niet. Het UEd.
wil ons bij dit hartig woordje nier. zoo gemakkelijk uit 4e
pen, als U.
M U N T E N D A M fc h rijft, bl. 2 2 1 : „ Reeds naamt gij de
„ vertaling van voornoemd werk, volgens uwe eigene beken„ tenis, met vooringenomenheid ter hand (of een Recenfent
„ dit doen mag, laar ik aan het oordeel van onbevooroor„ deelden over), als zijnde nutteloos en ondoelmatig, daar"
enz. In de Letteroef., waarvan MUNTENDAM nu de bladr
zijde niet aanwijst, in welke kleinigheden hij anders-bijzon
der groot wil zijn, komt, bl. 234, letterlijk het volgende
voor: „ Hoeweldus eene blooce vertaling van 's mans werk,
„ op het zaclufte genomen, ondoelmatig en nutteloos i s , zou
„ echter, bij het mededeelen der zeker belangrijke aanmer„ kingen, juist daardoor de vertaling hare eigene waarde al„ tijd hebben behouden. Uit dien hoofde namen wij dit ge„ fchrift met -eenige vooringenomenheid ter hand, daar ons
„ eene vertaling werd beloofd door eenen van 's mans uitmun„ tende leerlingen, die tweemaal in den Akademifchen wedfirijd
„ het goud heeft weggedragen." Ieder ziet, dat wij juist die
vooringenomenheid hadden bedoeld, welke MUNTENDAM
zoo vurig verlangt. Maar nu verdraait hij zin en woorden,
om onze partijdigheid volgens eigene bekentenis aan het licht
te brengen. Is dit Christelijke liefde? Of mag men, bij
honigzoet geteem, zoo met opzet woorden verdraaijen?

Nog een (taaltje van -woordverdraaiing. M U N T E N D A M
fchrijft, bl. 226: „ Op dit laatfte merkt UEd. aan, dat hij
„ ( P I U S I I ) , blijkens de gefchiedenis,niet wispelturig was."
In -de Letteroef. wordt gezegd, bl. 236: „ Dat deze piu.s
„ z o o . wispelturig van karakter w a s , . leert de gefchiedenis
„ niet." Is dat Christelijk, dat men befcheiden .is in uitdrukkingen, die men bezigt, maar onbefcheiden in het verdraaijen .der woorden, <welke mén belang heeft' met onvervalscht mede te deelen
Bl. 222 zegt MUNTENDAM, dat het mededeelen der Obfervationes van M U N T I N G H E heiligfchennis zou zijn geweest.
Dit gelooven wij ook, indien al de Obfervationes'"Waren bedoelde, «De geheele vertaling houden wij nog daarvoor, omdat 'al -zijn gefchrijf over zijn gekozen oogpunt zekerlijk
niets'afdoet, bij de,n uitgedrukten wil van Prof. M U N T I N G H E ! „ cui faltem folC (utilitati ab Auditoribus inde percipiendaë) „ qualemcunque hunc laborem infervire VOLUI/'
Hééft mèn deze heiligfchennis. tegen uitdrukkelijken wil gepleegd, dan wordt deze nog grooter door onthouding van de
Ophelderingen over het Compendium. Dat deze zeker belangrijke aan'teekeningen alleen::bedoeld zijn, en niet al de Obfervationes, verklaren w i j , indien dit voor hem niet duidelijk i s ,
uit hetgeen wij bl. 234 hebben gezegd.
Bl. 224 (want het overige (laan wij over, om niet te wijdloopig te worden) zegt . M U N T E N D A M : „ O p b l . ^ . i s d e
„ aanmerking gegrond, daar deze vertaling, Staatsmannen,
„ verkeerd is." Dat is goed. Maar onze vertaling, fchriftkundige, is fout, omdat fchriftkundig i s , in den geroeenen
zin des vvoords, iemand, die in^ de H. Schrift-ervaren is.
Wij dachten, dat alleen Bijbelkundig deze beteekenis altijd
heeft, .maar dat fchriftkundig zoo wel te kennen gaf kundig
in riM' fchrift, als in DÉ Schrift. Zondigt MUNTENDAM
door chicane niet 'tegen'het gezond menfchenverftand, wanneer hij déze beteekenis aanroert bij oudheid- en fchriftkundigê WERKEN ? Letterfchriftktindige deelt becdenkbeeld flechts
gedeeltelijk mede. Hier wordt niet enkel bedoeld de form
der letters, het lettertcanfi, maar ook de taal. J a , men
kan, het woord Diplomatic! lezende, Staatsmannen vertalen;
want M U N T E N D A M , die toch meent veel te weten, leest
in OPERIBUS antiquariis et DIPLOMATICS , en geeft eene vertaling, tot welke alleen kennis aan de titels der werken van
G R O T E R , MABILLON en M O N T F A U C O N den weg voor

het gezond menfchenverftand geheel affluit.

Hoe de Heer

MUNTENDAM hier over het verband iets kan zeggen, is ons

onbegrijpelijk. Doch, dient dit ook tot zand in de oogen?
„ Dan laat ons verder gaan," fchrijfc M U N T E N D A M ,
bl. 225: „ Prof. M U N T I N G H E fchreef, p. 197: Ex his Do„ minicani, qui et Praedicatores appellabantur, auctore Do„ minico Hispano, anno MCCXXI mortuo, orti," (Op het
volgende hechten wij niet, alzoo w i j , Letteroef. bl. 23$,
de enkele fout in het vertalen aanwezen, en niet Mes bedilden.) „ I k fchreef: Aan het hoofd fond D o i v t l N l c u s ,
„ geflorven ten jare 1221. Dit moest, naar Uwe aanwijzing,
geweest zijn: De ftichter dezer orde was, enz."- Ja ,"dit
zeggen wij nog, vooreerst omdat MUNTINGHE dit-bedoelde;
en ten tweede omdat eenige regels vroeger de irtftelling dieï
orde door Paus GREGORIUS X ten jare 1274 Vermeid
wordt. D O M I N I C U S kon toen niet meer aan hethoofd ftaan
dier orde. M U N T E N D A M wil vertalen, en laat MUNT INGHE in het Nederduitsch onzin fchrijven, die aan 'smans
Latijn vreemd is. De voorbeelden van CALVIJN en ZWINGLI zijn kwalijk gekozen. Want het zou evenzeer onzin
zijn, bij het verhalen van eene latere gebeurtenis te zeggen,
dat deze mannen aan het hoofd ftonden der Calvinisten en
Zwinglianen.
Op dezelfde bladzijde wil MUNTENDAM zijne vertaling,
facram fedem fibi vindicantes, aarifpraak maken, verdedigen.
Elk weet, zegt hij, hoe deze Pausfen hunne aanfpraak poogden te bewijzen. Doch het is de vraag niet, of elk dit
weet, maar wat M U N T I N G H E fchreef. Deze zeide toch
iets meer, dan MUNTENDAM, uitdrukt.
Bl. 226 wil MUNTENDAM bewijzen, dat het inconftantiae dedecore van M U N T I N G H E door hem goed is vertaald
met wispelturig. W E I L A N D moet hier het woord wispelturig
ophelderen, en dan redt zich M U N T E N D A M , naar eigen
oordeel, zekerlijk uitmuntend. Homo varius et mutabilis
wordt niemand genoemd, die flechts eenmaal uit eigenbaat
van partij is veranderd. Wispelturig is veranderziek. Dat
was p 1 u s II van karakter nooit. Zelfs bij verandering van
meening bleef hij zich gelijk, maar in heerschzucht. Als
Kardinaal koesterde hij een gevoelen, dat vooral aan Kar*
dinalen de handen ruim liet, en dat hij uit dien hoofde, als
Paus, moest laten varen.
Kinderachtig is 's mans vertaling van Petagianismum fapere.

hetSMAAKTnaar het Pelagianisme. Zulke aanmerkingen pas-,
d.e,n • man niet ,;die befcheiden wil Aetfeni
Doch-indien
M U N T E N D A M , gelijk h e t behoort, .vertaald had: het RIEKT
naar het.-Pelagianime, zou zelfs de ongeleerde nu zien, dat
zijn- vQbrfiaan kwalijk te pas kwam. Wil men "bedillen , dan
moet- men-ook -hierin eerlijk zijn. Zijn SMAKEN is hier niet
van onzen fmaak.
„ E n nu de beftaande mistelling" {bl. 227) „ m e t betrek„ king t o r de zoogenaamde Panoplia van EUTHYMIUS ZIGAB E N v s . " Uwe verontfchuldiging, dat gij Panoplias v o o r
Papepliae gelezen hadt, zon ijdel zijn. Het geval blijft h e t .
zèlfde.T Uwè verontfchuldiging. uit ziekte, ontleend is geldendev waar dit'woord in uwe vertaling zoo misfelijk voorkont.
DrtCh, neemt gij h e t werk van anderen over, zonder h e t naderhand in te zien? Voor fraaije Errata was er achter
uwe Vertaling toch fchoone gelegenheid en overvloedige ftof.
Laat gij den Corrector ook vertalen ? De zonde zit alleen
in Panoplia niet. Maar onpanijdigen kunnen, uit hetgeen Letteroef. bl 237 d o o r ons is gezegd, d i e ergerlijke
fouten zelve ontdekken. Het qua ft verbeteren van AN NA
COM'MENA
in A N N A c o M N E N A geldt n i e t . o n s n m r
n z e t ven' en uwen Leermeester' M U N T I N G H E .
D.aarom
roerden . w i j d i e f o u t niet a a n . Maar uw onbefcheiden
aanval bp m i j n e onpartijdigheid, bl. 228, m a g niet ongemerkt voorbijgegaan . worden. Indien m e n den familienaam
Comnenus k e n t , dan is juist de genitivus Comnenae bewijs, dat
het w o o r d vrouwelijk is Uw h o o f d d e n k t nog te veel aan
dé eerfte declinatie. De Kqnftantinopolitaanfche Schrijvers
d e r Kerkgeschiedenis worden daardoor e e n i g z i n s in uw gehengen. V e r d r o n g e n . Uw Turpe doctori-nuwiew w i j d a a r o m
Voor eene drukfout, even als mei Panoplia h e t geval zal zijn.
fen

B

Op >bl. 228 verdedigt MUNTENDAM zijne vertaling van
hteralique fenfui adhaeret, die den letterkundigen zin heeft
nagefpoord. Hoort e e n s , h o e d i e verdediging afloopt: „ Voor
» bèc woord Uteralis kon, m e t even goed regt, grammaticus
,j gebruikt zijn, e n w i e zou d i t dan niet overzetten: fpraékkundige* zin?"
Dat bewijs fuijdt zekerlijk hout. Is.bij
u fpraukkunst en fprankkunde hetzelfde? Doch wat doet d i t
ook tot h e t verfchil van letterlijk e.i letterkundig? Dit v e r fchil erkent gij zelf. Maar, m e t betrekking tot den z i n , is
d i t verfchil, naar uw oordeel, niet groot. Voorzeker omdat
gij verkeerd hebt vertaald. Gij weet d i t alles wel beter.

Over allegorifche Schriftverklaring handelende, kent gij, ook
wat den zin aangaat, het groote onderfcheid tusfchen literalis
en literarius zeer goed. Maar de fout bepaalt zich hier tot
literalis alleen niet. Waarom laat gij het overige dan onaangeroerd ?
Op bl. 229 verdedigt zich M U N T E N D A M over de verta-

ling van IjïJorus Hispalexfis, 1 s i D o RUS, Bisfchov VAN Spanje.
Hij had gefchreven Bisfchop IN Spanje. Goed. Maar wij
beoordeelden hetgeen gedrukt en uitgegeven was. Het andere was ons niet bekend
Zoo ver gaat die verdediging
goed. Maar is dit nu vertaling van Ifidorus Hispalenft ? Wat
M U N T I N G H E fchreef, moest gij geven, of, zoo gij reden
er toe hadt van eenig gewigt, in eene aanteekening mededeelen, waarom gij van uwen Schrijver afweekt. Dit zou
geldig zijn , bijaldien de fpraak was over den man op zichzelven; maar de Decretalen kennen alleen ISIDORUS van Seville, of llispatenfis. Dit hadt gij of goed vertaald, of, hetgeen gemakkelijker was, onvertaald moeten gegeven hebben.
Doch de fout zit geheel de vertaling dezer plaats door, zoo
als deskundigen kunnen zien uit hetgeen Letteroef. bl. 238
voorkomt. De man leze dit nog eens na, en overtuige zich,
dat hij grove fouten begaan kan !
Voor het overige zeggen w i j , dat wij den Heere MUNT E N D A M geene-volflagene onkunde hebben, toegefchreven^
noch dit hebben willen doen. Hij grijpt, door dit voor te
wenden; flechts de gelegenheid aan, om zichzelven te prijzen. Eene bijzondere foort van befcheidenheid, wanneer men
anderen veroordeelt, die rond en goed wezenlijke gebreken
aanwijzen! Indien wij diepe onkunde zelfs vermoed hadden,
zouden wij juist daardoor Hoogleeraren miskennen, die hem
tot tweemalen hebben onderzocht, en bevonden, dat zijne
verhandelingen, als van hem oorfpronkelijk,
geenszins
het motto verdienden: Sic vos, non vobis. Doch bij kunde
moet men geven, wat men kan. En hierin is MUNTENDAM
nalatig gebleven. Zijne zoogenaamde Antikritiek overtuigt
ied.r daarvan op het duidelijkfte. Ons gefchrijf zal den man
lastig zijn. Dit kan men gemakkelijk voorzien. Maar, ons
naar het hart miskennende, lokt hij ons, hoe zo?tfappig hij
ook fchrijft, tot fcherpte uit. Doch verder zullen wij nu
zwijgen, indien hij iets tegenfpreekt. Onze Recenfie is nu
genoeg verdedigd; e n , ons te zijnen opzigte houdende aan
de fpreuk:

Nvllaque

lgnoti' nulla cupido
anrfarfyesf,

betuigen- wij: in alle ópregtheid, dat,' zoo min ,als het'laatfte
(averfatioj onze pen nu heeft befhiurd, zoo min ook het eerfte
ons oo/deel'tooit zwenken kan 'al werden wijr-ook tot toegeven aangezocht. Liefde —- waar in waarheid. -Pit zal wel
hetzelfde zijn, als waarheid r— maar dn liefde.
t
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]N~iet verre van Cairo, op den weg naar de woestijn , ligt
het fchoonfte kerkhof van .Egypte, dat der Mammelukken, waar
de £eyr en hunne familiën begraven liggen. Dé gedaante hunner
tomben is zeer onderfcheiden, en men vindt onder dezelve
fommige, die zeer prachtig zijn. De praalgraven zijn geplaatst onder kiosken met marmeren zuilen, en er zijn er verfcheidene , die met zeer fraai beeldhouwwerk voorzien zijn.
'De graflieden der Kalifs bevinden zich aan eene andere zijd e , op omtrent anderhalve mijl afftands van de ftad, te
midden van zandvlakten. Het zijn: fchoone gedenkftukken
van Moorfche bouwkunst, die ongefchonden bewaard "zijn gebleven. Zij zijn gedekt met uitnemend fchoon bewerkte koepeldaken en Minarets.
Ik ontmoette op zekeren tijd'langs de ftraten een' ftatigen
optogt, die eene jonggehuwde naar de woning van haren
echtgenoot verzelde. Zij zat onder een zijden verhemelte,
onderfteund door twee harer vrouwelijke bloedverwanten. De
trein werd geopend door hare vriendinnen en eenige flavinnen; daarop volgden drie mannen, fpelende op fluiten en
tambourins. De digte kleeding, waarmede de koningin van
het feest, bedekt was, belette ons, hare gelaatstrekken te
onderfcheiden, èn gaf haar een onbevallig voorkomen. Haar
gezigt was achter een'zeer digten fluijer verborgen, waarin
twee openingen gemaakt waren, door welke groote zwarte
oogen heen fchitterden. Dit grove kleedingftuk bedekt dikwijls het rijkfte kostoum. Maar de fchoone vormen en het
aangezigt, alles, tot zelfs het gewaad der jonge echtgenóote, op
dien plégtigen dag, wordt zorgvuldig verborgen gehouden. Op het
oogenblik, wanneer zijhèt flaapvertrek binnentreedt, verdwijnt
hare vermomming. Dan eerst aanfchouwt het ongeduldig oog

des echtgenoots, foms met verrukking, dikwijls ook met
eene pijnlijke verwondering, die hij naauwelijks kan verber;
gen, zijne onbekende gezellinne. De trein trok langzaam
voort, onder de toonen der muzijk en de toejuichingen der
vrouwen.
Cairo is omringd door een' zeer ouden muur,die tien mij»
len in den omtrek beflaat. De Mokatam, welks geelachtige
zijden geheel onvruchtbaar zijn , beftrijkt de ftad en de om.
liggende vlakten. Beneden, op eene hoogte, ftrekt de cita
del in de verte hare halfverwoeste borstweringen uit. Dit kas
teel heeft zijne vermaardheid inzonderheid te danken aan den
jongden moord der Mammelukfche hoofden.
De Mammelukfche legerbenden te Cairo beftonden uit vijf
tot tienduizend man uitgelezene troepen, die onder het be
vél ftonden van verfcheidene Beys. Het was een uitmuntend
fchouwfpel voor een' vreemdeling, bij de wapenoefeningen
dezer fchitterende ruiterbenden tegenwoordig te zijn, die da
gelijks op het groote plein gefchiedden. Echter heerschte er
eene verouderde wangunst tusfehen de Beysenwi OH AM MED
AL i. De Satraap van Egypte trachtte hunne magt të ver
zwakken en te vernietigen, en dezen waren beducht voor
zijne eerzucht. Na eene langdurige reeks van openbare vij
andelijkheden en voorgewende verzoeningen , gaf de Pacha
hun blijken van de opregtfte genegenheid; en , ten einde het
zegel te drukken op de eendragt, die hen moest verbinden,
noodigde hij hunne bevelhebbers tot een prachtig gastmaal op het
kasteel. Deze ongelukkigen-waren derwijze verblind, dat zij ge
loof floegen aan de betuigingen van een' man, wiens vijandige
gezindheid zij zoo veel reden hadden te duchten. Op hunne
trotfche paarden gezeten, en verfierd met hunne rijkfte klee
deren, begaven zij zich, ten getale van driehonderd, op het
kronkelige pad , hetwelk naar het kasteel geleidt. Dit pad is
tusfehen de rotfen gemaakt, en zoo fmal, dat twee lieden
te paard er niet naast elkander kunnen rijden. De fterke poor
ten bij den toegang naar het kasteel werden gefloten, nadat
die lange rij Mammelukken dezelve was binnengetrokken,
die in hunnen optogt vertraging ondervonden van wege de
bogten en fteilten van den grond. Thans ging ook de poort
der citadel achter die ongelukkigen toe , en boven van de
rotfen werden ontelbare flagtoffers door fnaphaanfehoten geveld.
In hunne wanhoop fchoten zij met ontbloote fabel op de ver
raders los; maar hunne paarden , insgelijks gewond, begonnen

te (telgeren,. wierpen hen af, en vermengden hun gehin
nik met het gekerm der zielcogenden. Binnen weinig tijds
waren allen afgemaakt. M O H A M M E D - A L I hoorde boven
van de citadel dat gerucht en dien noodkreet, en nooit mis
fchien. klonk eenige muzijk welluidender in zijne ooren! Deze
flagting eindigde met den volflagen ondergang van de magt
der Mammelukken, die zich op de vlugt begaven, toen zij
den dood hunner bevelhebbers vernamen.
I B R A H I M , oudfte Zoon van den Pacha, verrigtte, eenigen tijd daarna, eene foortgelijke daad, met verkrachting der
plegtigfte beloften. Hij had de nog overgeblevene manfchap
der Mammelukken verzocht, hunne tegenwoordige wijkplaats,
de bergen van Opper. Egypte, te verlaten, en zich met hem
in de vlakte te vereenigen. Die ongelukkigen waren bijsterzinnig genoeg, om aan zijne woorden geloof te (laan; maar,
naauwelijks in zijne legerplaats aangekomen, liet hij hen omfingelen en Aagten. Een klein getal ontkwam dezen algemeenen moord; onder anderen een-jong mensch, die vervol
gens benoemd werd tot Gouverneur van Ram la, in Palestina.
Van heth ontleen ik deze bijzonderheden. Zonder deze afgrijfelijke middelen ook maar van verre te willen verontfchuldigen, wordt men echter onwllekeurig gedrongen , te erken
nen, dat de, dood der Beys het éénige middel was, om de
magt van MOHAMMED-ALI te beveiligen tegen hunne mede
dingende aanflagen en om voor altijd hunne heerfchappij te
vernietigen, die, federt zoo vele eeuwen, dé geefel van
Egypte was geweest.
Eene der Itraten van Cairo (trekt tot (tailing voor de huurezels. Wanneer gij dezelve intreedt, wordt gij overrompeld
door de eigenaars dier dieren; ieder prijst u het zijne aan.
Hun tuig en voorkomen zijn niet onbevallig, en hunne (hel
heid in, het loopen is ongemeen. Zij zijn van een bijzonder
ras, dat men in Europa niet kent; en het is zonderling, dat
men er nog niet aan gedacht heeft, om het derwaarts te ver
voeren en aan de luchtftreek te gewennen. Men ziet er,
waarvan de huid blank of zwart is van het hoofd tot.de voe
ten. Men huurt ze bij het uur; en de Arabier, aan wien
het beest toebehoort, vergezelt u , met een' (lok in de hand.
Het is niet ongevallig, de (traten van Cairo op dat zedige
ros in galop door te rijden; terwijl de gids alle behendig
heid gebruikt, om de hinderpalen te vermijden, die den weg
belemmeren.
r
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De ConfUl - generaal had mij een' brief gegeven" Voor'den
Heer C A V I G L I A , een
oudheidskenner, die de Piramiden .bewoonde, het middelpunt zijner nieuwe navörfchirr^
gen. D e z e , dien ik te Cairo ontmoette, verzocht mij dringend, hem te vergezellen, bij zijnen tèrugtogt naar de'woestijn. Wij vertrókken te zamen, ten twee ure des namiddags.,
onder eene verdikkende hitte, en lieten ons den Nijl overzetten nabij het dorp Gizeh. De afftand van Cairo naar de
Piramiden i s , in eene regte lijn,flechts tien mijlen. De overftrooming noodzaakte ons, een' omweg te maken,'die onzen
weg verdubbelde, maar tevens des te aangenamer maakte.
Wij Ontmoetten inderdaad, bij .tusfchenpoozingen, boschjes
van palm- en dadeïboomen , die de eenzelvigheid der woestijn verminderden. Door hitte én dorst afgemat, vertoefden wij'
een weinig in een gehucht, dat met palmboómen befchaduwd
werd, aan den rand eener fontein. In onze luchtftreken kan
men zich het genoegen niet verbeelden, dat men in Egypte
ondervindt, wanneer men in ée gelegenheid i s , zijnen dorstte lesfchen. Men gevoelt er het fcherpe zwaard des höngers
niet.; maar wanneer men, na de brandende zandwoestijnen
te zijn doorgetogen, aan de oevers van den Nijl eene 'eeks
boomen ontmoet, en men , onder derzelver lommer gezeten,
een' drank van limoenfap bereidt uit de vruchten •zelve ; dfe
meri geplukt heeft , met het rivierwater gemengd en met'Egyptijche fuiker, zoo lévert die nektar een genot op, dat mén' alle
andere genoegens daarbij vergeet. Men gevoelt alsdamde fehoonheid en de kracht dier beelden uit de Heilige Schrifr, waar
de ztchtfte gemoedsbewegingen vergeleken worderi met-dié,
welke de reiziger gevoelt in de woestijn, aan den rand der
fontein, die eenen verkoelenden dronk biedt aan zijnen' ondragelijken dorst.
Het wasféri van den Nijl had de dorpen en palmbóschjes
in zoo vele eilandjes veranderd. Hier zag men gehuchten en
boomgaarden; verder fchenen bergen van zand, rotfen en ingeflorte tempels op het uitgeftrekte meer te drijven, 't welk
dóór de overftrooming gevormd was. Wij gingen over verfcheidene wegen, die ziek boven die watervlakte in de leng.
te verfpreidden; en bij zonsondergang kwamen wij aan het
gedeelte der woestijn , in welks midden de Piramiden zich
verheffen. De terugkaatfing der zonneftralen op die groote
gedenkftukken brengt eene wonderbare uitwerking te weeg,
en hunne verbazende uitgebreidheid misleidt omtrent den af1
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ftapd. Wij. kwamen er aan te middernacht. Dg- Arabieren
waren uit de grafkelders gekomen, om onze aankomst door h^nne, toejuichingen te begroeten. Wij daalden, langs een kronkelig pad, af naar een,?; benedenkamer,, in de ;rot,s uitgehpuwen,, en die tot een graf fcheen geflrekt,te .hebben. Aldaar
qp 4ea blooten grond; gezeten, pampa de Heeren c A v !ÖL IA ,
s.vrN,E TT E , zijp medearbeider, een Buifiak reiziger eni i k ,
een'pleinen maaltijd,, beftaande uüjgekookjgevogelte\waarna
het-gezelfchap mij de plaats afftonaVjk had inderdaad rust noodig*, gen der Arabieren hing,eene. kleine -lamps aan den muur
van deft grafkelder* en ik zpcht.op éene biezen, inat in te
Animeren. Maar het zonderlinge van mh'nen toeftand,,en het
dankbeelé, een gedeokteeken ;e hewonen, .rondom, hetwelk
d e menfchelijke verbeeldingskracht federt, zoo vele eeuwen
dook, weerden den flaap gedurende een' geruimen:tijd van
mjjne oogleden.
,
Des. volgenden daags, bij zonsopgang, gebruikten wij de
koffij ia deze grot, welke, öootte aan eene bres, die op het
plein uitzag en ons tot kruisraam ftrekte, Mijn bediende, die
m&.den vorigen dag gevolgd was en mijne tent droeg ,,wasverdyiwiaid geraakt, en kwam eerst jegen,, middernacht aan. Niemand ziende, en geene, woning ontdekkendezwierf hij rondom, de Piramiden om, terwijl hij luidkeels fchreeuwde en pistoplfchoten loste $ eindelijk befloot ,bij, het overig gedeelte
yao'l^en nacht door te "brengen in eene gracht, te midden
dier zandvlakte gegraven.
.,In den morgen bezochten wij verfcheidene der onderaard,
fche,gangen, die door den Heer CAVIGLIA geopend waren
geworden: in een' derzei ven was eene bevallige galerij van
wiftèn fteen, bedekt met bieroglyphen, welker kleuren zoo
frisch en levendig waren, dat men gemeend zou hebben, dat
dezelve eerst onlangs vervaardigd was. Op eene 'diepte van
zestig -voet traden wij drie zalen binnen. In eene derzelyen
zagen wij twee groote lijkkisten, in de rots uitgehouwen,
waar wij niets dan kleine afgoden vonden. Eene andere, van
vierkanten vorm, was merkwaardig door hare wanden, met
zinnebeeldige figuren bedekt. (De Heer SALT was derzelver
ontdekker.)
De Heer C A V I G L I A , houdt zich thans bezig met eene
zeer gewaagde onderneming. Hij gelooft, dat er eene onderaardfche gemeenfchap beftaat, die hij hoopt te ontdekken,
tusfchen de Piramiden van Gizeh, die van Saccara én de
;
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ruïnen van Memphis, offchoon deze ftad op zestien mijlen
afftands van Gizeh en bijna even ver van Saccara verwijderd
ligt. Hij heeft reeds eene loopgraaf in de zandvlakte geopend
•over eene lengte van eenige honderd roeden. Dit onderzoek
zal eenen arbeid van verfcheidene jaren vereifchen; maSr,
in 'allen gevalle, zal die tijd niet verloren zijn, en het is
waarfchijnlijk, dat die uitgravingen onfchatbare ontdekkingen
zullen ten gevolge hebben. Men moet met de fterkfte geestdrift bezield zijn, om in deze eenzaamheid te leven, beroofd
van alle de genietingen des maatfchappelijken levens;en om',
gelijk een flaaf, te werken aan hét hoofd van veertig of vijftig Arabieren, vaft den vroegen morgen tot den ondergang
der z o n , te midden van rotfen en zandvlakten en onder een'
brandenden hemel.
• •'••-Omtrent twee- Of driehonderd roeden afftands van de groote Piramide is dé beroemde Sphinx/-Tusfehen de twee voorpoöten verhief zich eertijds eén altaar. Het gelaat van de
Sphinx is misvormd ;~_maar men ziet, dat derzelver hoofd een'
Nubifchen vorm heeft. Dit kolosfale hoofd is in de rots uitgehouwen ; het heeft 26 tot 30 voet hoogte, en 16 voet
van het oor tot de kin. Men kan de afmetingen van
het ligchaam niet nagaan, hetwelk bijna geheel in het zand
begraven ligt. De onvermoeide CAVIGLIA heeft den moed
gehad te ondernemen, om dit kolosfale gedenkftuk geheel te
ontblooten. Hij had er zes weken aan gearbeid. Het was
een reusachtig werk; want de wind, die in die rigting woei,
dreef het zand naar het monfter, naar gelangé men hetzelve
opdolf.
Des avonds, na het vertrek der Arabieren naar hun dorp ,
namen wij een' foberen maaltijd aan de deur van den grafkelder. Niets verfloorde de ftilte, die in de woestijn heerschte. Een Santon \Mahomedaanfche Heilig), die in een' naburigen onderaardfehen kelder zijn verblijf hield , het eenige
levende wezen, 't welk met ons in deze doodfche vlakte beftond, bad in ftiltê. In de geestgefteldheid, waarin ik mij
bevond, woog een uur, als 't ware, eene eeuw o p , te midden van het gedruisch der fteden doorgebragt, en liet onuitwischbare herinneringen achter.
Des anderen daags beklommen wij de groote Piramide. Zij
beftaat van buiten uit vooruitftekende lagen fteenen, van het
voetftuk tot den top; deze fteenen, van eene heldergele kleur,
hebben twee tot vier Êngelfche voeten dikte, hetgeen hetopG g 2
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klimmen moeijelijk, hoewel nier gevaarlijk , maakt. Van de
hoogte van dat gedenkftuk heeft men een verwonderlijk fchooa
gezigt: aan de eene zijde ziet men eene akelige woestijn,
welker eenzelvige oppervlakte niet dan door kale rotfen en
zandbergen wordt afgebroken; aan de andere, den loop van
den Nijl, afgeteekend door de vruchtbaarheid zijner oevers,
en door de fchoonheid van het landfchap; meer in de nabijheid , als 't ware een' archipel van gehuchten en bosfchen,
gevormd door de overftrooraing der rivier; en aan den gezigteinder, aan den voet van den Mokatanti de Minarets van
Cairo, met den rook, die uit deszelfs .daken opftijgt.
:

De'groote Piramide heeft 500 Êngelfche voeten hoogte.
Aan haren voet zijn de vier zijden elk 700 voet,lang,, en
vormen een' omtrek van ongeveer 3000 voet. Zij heeft een'
top, met eene oppervlakte van 28 vierkante voeten. Het is
zeer waar, gelijk een beroemd reiziger reeds hééft opgemerkt,
dat men zich teleurgefteld ziet, wanneer men voor het eerst
een' vlugtigen blik op de Piramiden (laat. Het is in het begin moeijelijk, zich een naauwkeurig denkbeeld van . derzelver hoogte te vormen; want zij liggen op eene onmetelijke zandvlakte , , en geene naburige hoogte biedt aan het oog eenig
punt van vergelijking aan ; maar boe meer men dezelve befchouwt, hoe meer men verbaasd ftaat over hare reusachtige
evenredigheden. Men weet, welken indruk zij op BOONAP A R T E te weeg bragten, toen hij, op het oogenblik, waarop hij de Mamtnelukken zoude aanvallen, vvier fchitterende
ruiterbenden zich in de vlakte fchaarden, deze bezielde taal
deed hooren: „ Soldaten ! van den top der Piramiden (laan
veertig eeuwen u gade!"
Des avonds begaven,wij ons, met fakkels, in de groote
piramide,langs een' trap van 100 voet; vervolgens klommen
wij wederom naar boven, langs eene galerij van graniet'van
100 voet, die buitengewoon fteil was en ons naar de groote
zaal bragt. Hare zoldering beftaat uit fteengevaarten van 16
voet lengte. De muren, die de onderfcheidene grafkelders
van elkander fcheiden, beftaan insgelijks uit groote fteenof granietklompen. Het is moeijelijk te begrijpen, hoe en
met welk oogmerk men dergelijke (lukken hëbbe kunnen.,vervoeren én plaatfen. De afmetingen echter van het kleine getal zalen, welke wij bezocht hebben, ftonden niet in evenredigheid met den omvang dier verbazend groote gedenkftukken. Derzelver bouworde is zoo ftevig, zij hebben zoo wei-

nig geleden door de verwoesting vin zoo vele eeuwen, dat
men zich niet kan onthouden van te denken, dat zij zoo
lang als onze aardbol zullen beftaan. De groote farkophaag,
waar de Heer CAVTGLIA, ik weet niet op welke gronden,
beweert, dat de overblijffelen van J O Z E F , den zoon van JAKOB, ter aarde werden befteld, ftaat in de groote zaal. Zij
is door den hamer gefchonden geworden, die vele ftukken
van dezelve heeft losgerukt.
,
De Piramide van C E P H R E N E S , in welke de Heer BELI O N I het eeist is doorgedrongen, ftaat nevens die van
CHEOPS ; maar men kan er niet inklimmen.

(Het vervolg en Jlot hierna.')

DE OLIFANT VAN FRANCONI , TE PARIJS.

D e Parijzenaars ftroomen, ondanks het zomerfaizoen, naar
het Cirque Olympique van F R A N C O N I , alwaar thans onafgebroken een ftuk vertoond wordt, waarin een Olifant werkelijk de hoofdrol fpeelt, getiteld: De Olifant van den
Koning van Siam, een kort, maar getrouw verflag van welks
inhoud Van de zeldzame afgerigtheid des Hoofdacteurs moge
getuigen.
Twee Opperpriesters betwisten elkander het voorregt, om
op den troon van Siam eenen Vorst van zijne keuze te
plaatfen. De een wil de kroon aan eenen eerzuchtigen jongeling gegeven hebben; de ander is de belangen van NADIRS A Ï M , des laatften Konings zoon, toegedaan. De jeugdige
mededingers naar den troon zijn beide verliefd op de fchoone
1 D A N O R A . Zij zelve bemint N A D I R . Aan den Olifant
heeft hij het te danken, dat hij aan alle hem gelegde lagen
ontfnapt; en, wanneer de overweldiger zich den diadeem op
het hoofd zet, ontneemt de befchermer van NADIR hem
denzelven met zijne flurf, en plaatst dien op het voorhoofd
van zijnen gunfteling. Dit inftinkt van legitimiteit in het dier
is inderdaad verwonderlijk. Nu eens deelt het, van achter
den muur eens tuins, bloemen aan de dames uit, daar, binnen
gezeten; dan weder komt het, te midden van een lijkfeest,
zijne hulde bewijzen aan de overblijffels van den geftorven
Koning en deszelfs graf fluiten. Vervolgens ziec men,den
Olifant in zijn bijzonder verblijf. Hier vooral gaf het publiek,
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door luidbandgeklapv- z$ne -verbazing, te kennen. «Aan tafel
gezeten,,en bediend -...door.-,eep' aantaj, lakkeijen , roert de
Koninklijke Olifant telkens de fqhel wanneer; hij;reen;ander
bord verlangt. „Op, den .maaltijd, gedurende , welke»'men hem
bij herhaling flesfqhen ziet ontkurken en xijn glas infchenken,
volgt een Bal. Verwonderlijk is h e t , den Kolosfus,zich in de
danfen te zien mengen van een aantal fchitterende Bayaderes,
waarbij hij, op eene majestueuze wijze, zijne partij in een
pas de fhawl vervult. Maar het toppunt der kunst is j onzes
oordeels, een tooneel, waar de débutant alléén op het tooneel werkzaam is. Twee zoodanige komen in het ftukvpor.
N A D I R , in handen van zijnen vijand gevallen, is opgefloten
in een' koffer, en op het punt van in den vloed geworpen
te worden, wanneer de foldaten, met dit doodvonnis" belast,
vol fchriks vlugten op het gezigt van den Olifant. Deze
nadert langzaam en gaat den koffer voorbij, wanneer de doffe
kreet zijns meesters zijne aandacht trekt; hij keert terug en
ftaat ftil; het dekfel wijkt voor de kracht van zijne flurf, ên,
daar N A D I R , uitgeput van honger en kommer niet hi ftaat
is, zich op te heffen, plukt zijn. bevrijder Vruchten van de
hoogfte takken der boomen, en reikt hem dezelve toe. Intusfchen wordt NADIR andermaal door,den overweldiger gevangen; eenige foldaten pogen vruchteloos hem te verdedigen;
hij wordt met de zijnen in eene fortres opgefloten. Wederom
verfchijnt de Olifant, verbreekt de: traliën van bet venfter,
waar hij het fein van-zijnen meester heeft gezien:; vervolgens,
op zijne achterpootèn gaande fitten, fchijnt hij,als 't Ware,
een berg, langs welken NA:DIR en zijne medegevangenen
nederdalen. — Door den God der BirJnans, zijne :Regten en
den Koninklijken Olifant befchèrmd, beklimt NADIR eindelijk den voorvaderlijken! troom ' Het tafereel zijner zegepraal
is betooverend. Hij verfchrjnjCfin een paleis, fchittèrende van
zonneftralen, gedragen door den héld van het, ftuk, dié ralleen in dit tooneel den dienst van een beest verrigt. jDe
Olifant zwaait den fcbepter vooraan pp het tooneel, en het
fchere» valt onder een daverend handgeklap. Door het algemeen- gefchreeuvv vans ƒ'Elephant! F Elephant! teruggeroepen,
verfthijnt; het dier andermaal, en dankt, door een driewerf
herhaald nederig compliment, trots den wellevendftenActeur,
het publiek voor de eer, hem bewezen.
;

t;?

v

Dusverre het verflag. Dit zeldzaam verfchijnfel op de
Tooneelarereld gaf alreeds aanleiding tot een* luhnigen brief,
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door dezen Olifanc aan dien van den Plantentuin te Parijs
gefchreven, waarvan het ons lust, ook het voornaamfte aan
onze Lezers mede te deelen:
Mijn waarde Neef!
Ik heb u mijne aankomst te Parijs gemeld, alsmede de
overeenkomst, welke ik met een' Tooneeldirecteur heb getroffen , waar alle Vernuftige beesten zich aan het Acteurfchap toewijden. Ik ben zeer voldaan over de oplettendheden, mij finds twee maanden bewezen; men behandelt mij
veel beter, dan het meerendeel der menfchen, die met mij
komedie fpelen; ik word ruim beloond, kostelijk gevoed en
gehuisvest, en men bejegent mij met bijzondere beleefdheid.
Ik heb mijne buitenkansjes, zoo wel als de Heer L A F O N ,
den Eerften Treurfpeler.
Eergisteren heb ik gedebuteerd. Ik zou u wel een biljet
voor de loge gezonden hebben, zoo wel als aan onzen neef,
den Giraffe; maar ik wilde niet onbefcheiden zijn, gelijk
die tweebeenige Acteurs, die geene nieuwe rol kunnen fpelen, zonder den Directeur, ten behoeve hunner ganfche familie , op contributie te ftellen.
Het publiek heeft mij met geestdrift toegejuicht; maar ik
deed ook mijn best. Welk een razend leven I Zoo gij dit
vermaak kendet, zoudt gij ook verlangen, Acteur te zijn;
gij, die uwe kunften uitftalt voor Bonnes, kinderenen Veteranen ! 't Is wat te zeggen, om er niet trotsch óp te zijn;
maar ik ben wijsgeer, en eenig nadenken heeft mij doen befeffen, wat er van dit alles zij.
Een aantal zotternijen heeft men mij doen verrigteti. Verbeeld u eea wezen van ons gedacht, dat in zijne jeugd groote
boomen in de Ceylonfche wouden ontwortelde, en thans op
de planken van een Theater met eene fchel fpeelt, om de
goochelaars, belast om hem eten en drinken te bezorgen * te
doen verfchijnen! Met veel bevalligheids heb ik de flèsfchen geledigd en teruggegeven; de beweging van mijne flurf
heeft de tweeduizend aanfchouwers verrukt, voor welke ik
mijne beftudeerde bevalligheden heb ten toon gefpreid. De
wijn was goed; en echter wenschte i k , da* mijne rol mij
niet verpligtte, in het openbaar te drinken. Naar mijn gevoelen behoorde men in afzondering zijne fpijs en drank te
nuttigen; maar de Franfchen denken daar anders over: zij
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zijner,op gefteJd, elkander te zien eten en drinken, en be'fpieden doorluchtige perfonen bij hun middagmaal. ,, . •. ^
Ik heb gedanst met bekoorlijke meisjes. M-jjne vlugheid,
mijne luchtige pasfen hebben het publiek betooverd.. Men
heeft mij deswege gecomplimenteerd, en gezegd, dat het
flechts aan mij ftond, om, in den dans,den edelen ftijl, welke
verloren is geraakt, wéér in de mode te- brengen; maar,
hoewel Actrice, koestér ik geene verwaandheid ~ fchoon zelfs
een..weekblaadjesfchrijver, op wiens pamfletik niec heb in.
jjeteekend, mij die heeft medegedeeld.
Mijn voorhoofd heeft men met een' gouden band , mijnen rug
met een gegalonneerd dekkleed verfierd, wat mij zeer wél
ftpnd; maar één ding mishaagde mij: men deed mij een fervet
voor,-toen ik aan tafel zat, waarfchijnlijk opdat ik mij niet
vuil zou maken, alsof ik een"zwijn of een mensch was!
Voor een oogenblik kwam er eene booze gedachte in mij
op; maar ik verbande dezelve terftond. Ik gevoelde mij als
vernederd, door mij aldus aan het publiek te vertoonen, en
gaf mijn ongeduld deswege door een' febreeuw te kennen.
Ik .ftond op het punt om weg te loopen ;-maar weldra fchaam.
de ik mij over dit denkbeeld van trouweloosheid. Ik bragt
mij te binnen, dat ik een Contract had aangegaan, en ik
wilde het. voorregt van woordverbreking aan menfchelijke Acteurs overlaten. Was ik eene Zangeres geweest, ik ware
ook naar,Brusfel gegaan, om
Maar ik ben Olifant, en
wil de waardigheid van mijn karakter niet verzaken.
Ik geloof, mijn waarde Neef, (zoo groot is de toeloop,
dien ik heb) dat, zoo de Koninklijke Walvisch, thans te
Parijs ten toon gefteld ,• niet reeds een geraamte was, zij
welhaast van fpijt er een zou worden. Groote af breuk doe
ik desgelijks aan de Ofages en aan verfcheidene Redenaars
van^ de Kamer der.Afgevaardigden. Maar — eene geleerde
vlieg," eene welafgerigte vloo, een koorddanfende kanarievogel, is bij dit Volk.in ftaat, om mij van den troon te bonzen; de Giraffe heeft zijne beurt gehad, en ik zal ook de
mijne,Rebben; wij zullen voorbijgaan, gelijk hunne groote
mannen, ;géiijk VI.LLÈL«, ANTONIO DIAVOLO en ZOO
vele anderen. Blijf, gij maar gerust, waar gij zijt: maakt gij
geen opzien, gij.hebt, qok;geenen val te duchten.
Vaarwel! "Ik wilde u- wel eens komen zien, en den geur
van uwen tuin.,inad,enjep; maar menlioudt mij'hier opgefloten,
tot dat mijne, glorie taant met het verminderen der ontvangt

ften. Ik geef u in verbeelding een' poot; ach! waarom kan
ik dit niet werkelijk doen, te midden van dat bóich van
kaneelboomen, waar wij in onze jeugd ons verlustigden!
De Uwe.
G RA C I OS A DJ E C K.

P. S. Twee dingen vergat ik u te melden: Na den afloop
van het (tuk heeft men mij teruggeroepen, en ik heb mij,
onverzeld, komen plaatfen voor die zee van vuur, welke
men hier het voetlicht noemt. Tot driewerf toe heb ik mijn
compliment gemaakt, onder een razend handgeklap. Dit is
eene hulde, welke men eertijds aan TALMA bewees, en nog
zeer onlangs aan B O I E L D I E U — Ik fpeel den Koninklijken
Olifant van Siam. Gij begrijpt, hoe natuurlijk mijnegraauv/e
huid die van een witten Olifant voorftelt; zoo naauw neemt
men het hier met het kostuamen de waarheid! Hoe geluk
kig is het voor hen, en ook voor mij, dat ik niet fpreken
kan!

AAN DEN BEVROZEN RUN , IN FEBRUARIJ I82Q.

o I \ i j n ! waar is uw kracht gebleven ?
Die tloute vaart, die drift, vol leven,
Waarmee gij langs uw boorden fnelt?,
Daar ligt ge, naauw den ftrijd begonnen,
Door d' adem van Eool verwonnen,
Als dood, in 's winters boei gekneld!
Ik zag u , nog vóór weinig dagen,
Met fierheid vlag en wimpel dragen
En krachtvol voeren op en af-,
Toen reeds de jeugd, vol vuur en leven,
De fchaats langs ftroom .en beek deed zweven,
En proeven van haar vlugheid gaf.
1

Maar nu is al die kracht verbroken;
Nu ligt ge in 't harde juk gedoken,
En ftrekt aan de oevers tot een brug;
Nu graven kar en wagentuigen,
Die door hun last en zwaarte buigen,
Al krakend, fporen in uw' rug.

AAN PEN BEVR02EN KJJN,

WkT' kent in, oden Rijn, wien$j ftrale*
Zoo 'ftout van • dé Alpen nederdalen, .
; Wle«* ftroom allengs in grootheid wint 4
Die, golvend door de prachtigfte oorden,
In trotfcbe en rijk bezaaide boorden
Geen weergade in Europa vindt?
:

Kunt ge u njet aan den last ontrukken,
En fcbeuren uwe boei aan ftukken,
Vóór dat de zon uw korst doorweekt?
Of rust ge alleen, om u te fparen ,
En nieuwe krachten zaam te garen,
Tot gp eensklaps 't ijz'ren juk verbreekt ?
Ja, fppedig zal,.in zuiderkringen,
Het water naar uwe oevers dringen.
Dat uit de zwang're wolken plast,
En van Germanjes hooge bergen,
Wier kruinen trotsch den hemel tergen,
Zich, ftortende in uw' fcboot, ontlast.
Dan ziet men u met kracht ontwaken,
En 't oogenblik al huiv'reud naken,
Waarop, ge u aan uw boei ontwringt;
Wanneer, met een geducht geklater,
Het in kristal herfchapen water
Verwoed-, langs, dijk en dammen dringt.
Zoo holt, in matelooze fprongen,
Het jeugdig ros, 't gareel ontwrongen,
Door zucht tot vrijheid aangefpoord ;
Het voelt allengs zijn krachten groeijen,
Verbreekt, vertrapt zijn flaaffche boeijen.,
Of fleurt diéi fling'rend met zich voort.
Welk heerlijk^ fchouwfpel 't pok moog geven,
Als bergen ijs, met .kracht gedreven,
Al hortend door elkander flaan;
Als ganfche drommen zware kluiten r
Zich telken? beukenj breken, fluiten ,
En golvend op en neder gaan;
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Als hier een; klomp zfcb tfsteht te ontwringen,
Door »ri«Pre woedend weg te'dringen,
Maar, «eêge (leapt, in klem geraakt,
En vele, daar weer opgeftoot*»,
Nu rijzend het gedrang vergrooten,
Dan neêrflaan, dat het dreunt en kraakt:
Elk moet, bij dit ontzettend woelen,
In 't hart een' klemmend' angst gevoelen,
Als hij zijn' blik naar de oevers wendt;
Als zijn verbeelding zware dijken
Voor uwe krachten ziet bezwijken
En 't jammer perk noch palen kent.
o , Mogten. uwe waterplasfen
De kluisters niet dan (pade ontwasfen,
En voeren haar in gruis naar zee!
Dan zouden Arnhems grijze wallen
Voor 't oog wel minder heerlijk brallen,
Maar fchokte ons ook geen (manlijk wee.
Ja, dan zou, langs de milde dreven
Van uwen droom, 't gewoel herleven,
Het landvolk vrij van kommer zijn,
Ik mij in uwen roem verblijden,
En weer mijn zwakke zangen wijden
Aan uwen lof, o fchoone Rijn!
Arnhem.
D. ©. VAN

EMBDEN.

KLEINE IJDELHEID IN GROOTE MANNEN.

H e t Amerikaanfche dagblad Aurora meldt, dat de zaakbezorger van LAFAYETTE te Nieuw-Tork aan het Gemeentebeduur van Boston heeft gefchreven, dat hij van dep Generaal
den last had ontvangen, om op het flagveld van BunckerHill een okshoofd aarde te doen fpitten, welke hij bedemd
had, om hem, na zijnen dood, te dekken. De bezending
moest vergezeld gaan van een getuigfehrift, onderteekend
door twee Veteranen van den tijd der bevrijding van Amerika,
en van Boston of Nieuw-Tork naar Hdvre worden afgezonden.
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Onmiddellijk heeft men den zaakgelastigde geantwoord, dat
het Gemeentebeftuur niet in gebreke zou TMijven, aan des
Generaals verlangen, te, voldoen, endaï de aarde.ésX genomen
worden, van de plek, waar de Generaal w i ' n R t i f , een dappere Ier, die zijn vaderland verliet, orri de-Amerikaanfche
vrijheid te gaan verdedigen, is gevallen.
,"

BEVOLKING VAN I E R L A N D ,

(Morning Chronicle. — G A X I G N . Mes/eng. p Oct. 1828.)
A l s men de bevolking van Ierland in vier groote klasfen
ten opzigte van den . leeftijd verdeelt, levert de telling van
1821 het beklagenswaardig tafereel op van een land, hetwelk, hoezeer in het bezit van alle bronnen van nijverheid,
en van een genoegzaam aantal handen, om hetzelve te bebouwen, echter diep ellendig is.
Kinderen van 5 jaren en daar beneden 1,040,065, waarvan
ten minfte de helft flecht gekleed en gevoed is.
Kinderen van 5 tot 15 jaren 1,748,663, waarvan er 1,300,000
geene opvoeding genieten.
•
Werklieden van 15 tot 70 jaren 3,931,660, waarvan er
1,094,845 zonder werk zijn.
Grijsaards van 70 tot 100 jaren 81,191, welke grootendeels
bedelen.
J

B E V O L K I N G VAN FRANKRIJK.

"V'óót 40 jaren telde Frankrijk ongeveer 25 millioenen menfehen, en tegenwoordig nagenoeg 30. Evenwel wordt er
niet meer graan dan toen verbouwd, en de invoer is even
min toegenomen. Waarvan leeft dan thans dit plus van 5
milliöene'n, en wat verbouwt hetzelve ? Eene menigte aardappelen en moeskruiden, van welke de 25 millioenen van
beleer-weinig of niet wisten; ziedaar het antwoord op beidé vragen!
DR. SVMFT EN LADY BERKELEY.

Er

zijn menfehen,wier fatyrieke geest hen onophoudelijk
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kwelt*, en welligt heeft niemand ooit meer aan deze-foort
van zelfkwelling ten doel gedaan, dan Dr. SWIFT* De
overhelling tot .bitteren fpot verftoorde het geluk zijns lev e n s , en. toch was, zijn hart niet boos Alwat hij zeide,
fcheen Satyre. Hij leefde in onrustige tijden, waarin.zich
de menfchelijke eigenliefde meer blootgeeft dan in,geruste
dagen. „ W i j zijn religieus genoeg," zeide hij eens, „ o m
„. elkander te, haten; maar niet genoeg, om elkander lief te
„ hebben.*'
„ Den Eergierigen vergelijk ik met een' armen jongen Sa„ vojaard, die-; in den fchoordeen klimmende, zich buigt en
^ kramt, onv deeds hooger te dijgen."
„ H o e algemeen ook de gewoonte van liegen z i j , en hoe
„ gemakkelijk zij ook fchijne, herinner ik mij evenwel niet,
„ in mijn ganfche leven drie goede ieugens geboord te heb„ ben, zelfs niet van lieden, die te deien den grootften
i, naam verworven hadden."
'Swi-FT bezocht dikwijls Lady BERK E LEY,'de gemalin
van .zijnen weldoener. Deze Dame maakte veel werks.van
BOY LE'S Godvruchtige Overdenkingen, en verzocht "meermalen Dr. SWIF T , om haar daaruit een vertoog voor te,lezen.
Deze foort.van voorlezingen beviel hem niet, en hij befloot,
zich aan BOYLE te wreken over de verveling, welke hij
hem deed ondervinden. Te dien einde fchreef hij een vertoog over een* Bezemfleel, liet hetzelve drukken met dezelfde
letter, op hetzelfde papier, en hechtte het in het exemplaar
van Lady B E R K E L E Y . Op zekeren dag-floeg SWI-FT, zeer
erndig , het boek bij die plaats op, waar hij zijne Parodie
bad ingelascht, en begon, met een deramig gelaat, te le-

zeil: „ Godvruchtige Overdenkingen over een" Bezemfleel"' —
„ Mijnheer S W I F T ! geen fcherts, bid ik u , bij èènezoo
„ ernftige en vrome lectuur." — „ Mevrouw! ik fcherts
„ niet; ik lees, wat er daat." — „ Ja, waarlijk! Godvruchtige
„ Overdenkingen over een" Bezemfteel. Welk een zonderling
„ voorwerp van nadenken! Laat ons evenwel zien',. de voqr„ treffelijke BOYLE is zoo vruchtbaar in zedekundige denk„ beelden, dat ik overtuigd b e n , hij heeft een fchijnbaar
„ zoo gemeen voorwerp regt dichtelijk behandeld," — Thans
begon S W I F T eene zeer originele vergelijking tusfchen een'
bêzemdeel én den mensch voor te lezen, het lót des'ftervelings op aarde tégen dat'eens bezems overdellende. „ Deze
„ dok," zeide h i j , onder anderen, in naam des Zedeleeraars;
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dezer ilok, welken men verachtelijk in een duisteren bode
^jgewprpen zie«i heb ik eens bloeijend in;een.woud aar^ifehouwd: vol lappen, was hij met b1adsren:en knoppen be„ d e k t t h a n s is hij verdord , van loof=beroofd;y e»-tot teg6
^ vestigingen beftenuf. Wanneer i k v e r a n d e r i n g
^ peins, dart zucht; ifc, en 'zeg ?»r*ffl^tveftiiiittt£i*:kst lót
„ v a n den fterveling, die zich aan de dwüge haYtstogten 4è# zei* wereld overgeeft," — Toea nu ;swt¥T^z§ti- ve«o<ag
had uitgelezen, riep Lady B E R K E L E Y vol verhikkingi uit:
*.'Wdk<:een bewónderiagwaardig'• petm&zM'Wit.*. ! Hoe
„ treffelijk. weet hij eah 'zoo nietsbéduidend voorwerp aan de
„ Zedekunde dienstbaar te maken J>:Waarlijkv altes, watideze
Zedeleenaé flechtsraaöraakt, verkeert in. gondtfN—-SWIPT
Jiield zien; goed,Jtriikie deftig, en nam affchéid, !T>es avonds,
in iaren gewpnen ^eïeHchapskrihg, was het' eerfte onderwerp jndat zij" aaéflöög',' B o-t-ièh heerlijke Overdenkingen
over een' Bezemfleel, en betuigde hare verwondering, dat nog
niemand-in haar. bijzr/n: van dat uitmuntendvertoog gerept
had.üEik ftond verbaasd:,..eri velen lachten. „ Gij lacht, Mgyi.nes'.Heeren J*? zeide - Lady' BERKE L E Y , eenigzins gevoeB j t „ 3 o r i E ' s verroogrover den bezemfteel is en blijft on^ idertnsfchen een hoogst merkwaardig opftel, dezen grooten
„ Zedeleeraar ioverwaardig.'' Men wordt meer opmerkzaam,
en ontkent bet;beftaan van dusdanig vertoog. De Lady brengt,
met T e e n e zegepralende houding, het boek te voorfchijn, en
flaatnet vertoog op, aan allen onbekend. Men ziet elkander
aan. ,JJ sGij ftaat verfteld, Mijne Heeren 1" zegt zij, „ én ik
„ beken openhartig, dat ik zelve, zonder s WXFT , >niets
„ van deze originele overdenking had geweten, en dat hij
hét' is,,, die mij met dezelve heeft bekend , geöaakt.*.'
^ Wat J riepen allen uit, „ SWIFT? o! Dat isieene grap
„ van zgn maakfel.'" Ntt onderzocht men het exemplaar nader, en Mt bedrog wetd. ontdekt. De Dame verborg hare
fpijt; maar van dit óogenblik af plaagde zij S W I F T niet
meer met het voorlezen van fticbtelijke overdenkingen.
:
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DRAAGBARE BUIZEN IN SCHOTLAND.

T e Edenbarg woont thans een fchoenmaker met zijn gezin,
aan het westeinde der Fonteinbrug, in eene aardige, draagbare , houten woning, welke twee menfehen in eenen dag
gemakkelijk afbreken en wéér opflaan kunnen, en welke een
énkel paard, op eene kar, van deze naar gene plaats kan
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overbrengen. De fchoentnaker, zelf i? de uitvinder, deser
nieuwe wijae. van bouwen. Elke zijde van hec huis beftaat
uit drie deelen, welke van den grond tot aan het dak.reiken.
Twee ijzeren (tangen, met febroeven en bouten , loopen
langs de zijden, en vereenigen zich met de-daaraan.grenzende zijde aan de hoeken, welke daardoor vast verbonden worden. De balken, op welke de vtoetplanken^h'ggen, zijn
aan de zijden ingekeept. Elke zijde van .het dak is'uit
één (luk, én deszeïfs" vier zijden worden. aan de kanten
zamengeklonken. Geen deel van ...het huis- is,,zoo groot,
dat niet twee mannen, hetzelve gemakkelijk zouden .kunnen
beheeren. Het huis heeft drie afdeelingenr woonkamer, flaapvéttrek en kettkéh. — De voordeeten van dusdanige, wonin*
gen, in zekere omftandigheden, zjjn blijkbaar, en zij zjjn
voor volmaking vatbaar.
1

DE HEILIG V E R K L A A R D E

KETTER.

J. oen, vóór eenige jaren, de Keizerlijke Cenfuur de Brief,
wisfeling van den .Baron GRIMM met onderfcheidene,J3i*<V/cile
Vorften, vóór de uitgave, onderzocht, werd een geheel deelj
als gevaarlijk, uitgemonfterd. Dit deel verfcheen zeer onlangs
in het licht. Uit hetzelve ontleenen wij deze Anekdote:
„ S A I N T V I N C E N T DE PAULZ is een Heileg van nieuweren datum, de opperde en de infteller van de orde der
Lazaristen, en hij ftierf met dén reuk der heiligheid. Hij
deed, gedurende zijn leven, verfcheidene wonderen, door de
onfeilbare Kerk als zoodanig erkend en verkjaard. Hij ging
door voor een ijverig Moïinist', en de haat dien hij (leeds
den Janfenisten betoonde, bragt niet weinig toe, om hem de
eér der heiligverklaring te doen verwerven. Toen dé Lazaristen deze onderfcheiding voor hunnen (lichter van den Kardinaal F L E U R T verlangden, vroeg deze Prelaat hun, of hun
broeder V I N C E N T wonderen had verrigt; zjj beaamden zulks.
Vervolgens onderzocht hij, van welke natuur dezelve waren \
of hij, b. v . , dooden had opgewekt; zij antwoordden, dat
zulks eenmaal door hem was gefchied. Hierop verwierven
zij de heiligverklaring.. Intusfchen beftond er in de familie
van ARGENSON een verzegeld pakje, nagelaten dooreen
van diens voorouders, met uitdrukkelijken last, om hetzelve
niet dan na verloop van honderd jaren te openen» Dit tijd0
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pêflf. Jve«rfe|iren ztihdé; ging dé Hèer-öé'PAÜLMY Öve'r-Wt
dencmtfegeling vaw.hej'patkkec in tegen woordignvjd des Kov
njngs.en. yan.Mevrouw p& POMRADOUR...Men,.vond daarin
e^njg^fcbrjft, van '^AI^.T VIJFCENT, (rflVjn' 'iV«.vertrouWéftjke betrekking"ftond met de ARGEWSONS)"'waarin 'hij
vérüüirSe i•"3at''-'hip ftêéds géleefÜ had én zou.'"ïtè'rvert in de
grondbeglofefen vm'hét• Socinianismus; dat hij zich overtuigd
hield, dtrtt dezel.v.e de eenig ware. Goddelijke,tóér.behelsden ;
en dat,;dit geloof, ria alje de yerfchillend^ valfehe leewngea
té hébben, v^Vnietjgo,Jjónderd jaren na zijnen dood algemeen
zou erkend borden; tiat B^Wgejêrfe/aifWnjf.'feelóófs'beJfldenis onbekend zou blifVen tót op bet tijdperk",'dat de waar.
h"eJd'aöü'zegepralen—Dtt-is niet gébeUrd; hét Socinianismus
heeftixeenszjns de vorderingen gemaakt, welke S A I N T V I N .
CEN,T zich heeft..voorgefteid,} en de_.onfeilbare Kerk moet
ajzÖb,niét weinig verlegen zijn niet de wonderwerken van
eenén'kettér,— wonderwerken, wier echtheid zïj erkend heeft,
en op grond van welke aan S A I N T ' V I N C E N T ' d e eer der
heiligverklaring is te beurt gevallen!" .
4
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IETS VAN LORD BYRON, EN IETS UIT ZIJNEN DON JUAN.
"Tijgende regels worden aan Lord B YR ON toegekend, als
4oorr.heia gefchreven in zijnen Bijbel:
Withffi. this-awful volume lies
"The mystery.'of mysteries.
Oh! happiest "they of human race,
To whom one God has given grace,
To hear, to read, to fear,-to pray,
To lift the latch, and force- the/way
But better.jhey had ne'er been .b&m,
Who read to doubt, or fêad to fcorn.
Inden Don Juan van B Y R O N , naaT de Franfche vertaling,
(Zw§ X ) komt deze trek voor: „ Hij (Dón JUAN) bezocht
sGr avenhage, Hellevoet/luis, in dat vochtig vaderland der
Hollanders en der kanalen , waar de jenever zijne beste.fap .
pén geeft, en de rijkdommen, van welke de arme verftoken.
i s , vergoedt. Dé wijzen en de raadsvergaderingen hebben
bee. gebruik: van denzei ven veroordeeld; maar, het fchijfi^
wreed j aan de gemeenè volksklasfe eene hartfterking te weigeren'4 welke maar al te dikwijls al de kleeding, al het
voedfe.1 en al het brandhout i s , haar door het bewind
overgelaten." En in den XlIIden Zang":
Maar ziedaar
TEN IERS die u op-vrolijker tgfereélen noodigt; zifn boórdetfollerje maakt mij bijna zoo dorftig als een Deen of een
Hothnderr
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Mr.

A.

BOXMAN.

(Uitgefproken te Gorinchem , in het Letterkundig Gezelfchaps
Befcheidenheid en Verlichting, in October f828.)
W ij (luiten in de Gefchiedenis-der Measchheid Op fom
mige gebeurtenisfen, welke voor het kortzigtige oog der
door dezelve lijdende tijdgenooten niets dan jammer en
ellende fchenen aan te brengen, maar daarentegen door
bet onpartijdiger en beter onderrigte nagedacht worden
befchouwd en gewaardeerd, als de gefchiktfte middelen in
de hand eener befturende Voorzienigheid, om het mensch?
dom eenige reuzenfchreden te doen vorderen op den weg
der verlichting en des maatfchappelijken geluk.3. Uit den
bajert der oogenfchijnlijkfte verwarring en verwoesting
verrijzen meestal edeler orde en hooger heilftaud, gelijk
na de blikfemftralen en donderflagen van bet yernjelendfte
onweder zuiverder luchtftroom vloeit en weliger vrucht
baarheid ontkiemt. Gedenkt hier flechts aan de zegenrijke gevolgen van die Kruisvaarten, die Europa verarm.,
den en ontvolkten, en voor het leven vari millioenen
niets" anders kochten dan een armzalig landhezit, dat even
fpoedig en kostbaar verloren werd als het verkregen was ;-~
herinnert u flechts, wat bet befcfraafdfte gedeelte van
Europa verfchuldigd is aan de ftormen en beroeringen dier
godsdienftige Hervorming, welke vooral Duitschland,
Nederland en Frankrijk zoo lang in • eenefi • poel van
gruwelen en ellende nederdompelde ; -r: berekent den heil:
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rijken invloed, welken de^e bejde wereldgebeurtenisfen
bobben uitgeoefend^ en G'$. zult het noch vreemd, noch
ongepast vinden, dat ik U in dit u u r , in eenige vlugtige
omtrekken, den gezegenden invloed wilde fchetfen, welken eerie andere grööïe"en niét-mirtdér vrèesfelljké gebeurtenis, '.:de Franfche Omwenteling namelijk, reeds nu gehad heeft, op ;de befchaving der, mensehheid én het geluk
der volken. Zeker, eerst een lat;er geflacht zal de geheele flotfom harer uitwerkfelen met juistheid kunnen
opmaken; want nog dagelijks ontwikkelen zich de onverwachtse gevolgen , welke uit haar voortvloeiden , tot in
de verfte wereldftreken, voor onze bewonderende blikkert; en wij zijn nog te digt bij den tijd en het tooneel
dier groote gebeurtenis, om te kunnen bevroeden, welke
zede- en ftaatkundige veranderingen er nog zullen onfftaan Vit de' geweldige fchudding,-die zij aan de geheele
aarde heeft medegedeeld én nóg dóet voortduren ; maai ,
ook zonder onzer verbeeldinge bót te vieren, zonder
plaats te geven aan bedriegelijke droomen of gewaagde
voorfpellingen * zullen wij reeds verlegen zijn met den
rijkdom'van ons onderwerp, indien wij ons llechts bepalen <tot datgene,-wat reeds dadelijk als gevolg der Franfche Omwenteling beftaat, en, door allen als zoodanig
wordt erkend.
\
-

;

:

"Wij allefl, betzij wij zelve dit Treurfpel ten tooneele
zagen voeren, hetzij wij alleen deszelfs üiteindejaairfehöuwd e n , terwijl ons de vroegere bedrijven door onze oudere
tijdgeriöoten werden verhaald, zijn te bekend met deszelfs aanvang, handeling, tusfcbentbonëelen en ontknoop i n g , dart dat het noodig zijn z o n , U deszdfs betoog
anders dan in de vlugtigfte omtrekken té fchetfen. —"In
het naburige Frankrijk was de befchaving, door verfcheidene ómïïandighédén begunftigd, en vooral door de ver-t
eenigdé' pogingen van populaire Schrijvers en Wijsgeereri
bevleugeld, tot zulk eene hoogte gedegen^ dat de door
baar gewijzigde ^geest van het meerendeel der natie zich
öiet meer kon voegen in de enge én knellende vórmen
eener despotifché' Regering. Daar bood de kortzigtigheid
1

van hen, die er het roer van Staat beftuurden, den
Noord - Amerikanen de behulpzame hand in hunnen bevrijdingsoorlog tegen het Moederland; en de vonk, die
reeds in het verborgene gloeide, door den adem van het
Voorbeeld en den togtwind der tooverwoorden Vrijheid
en

Regten van den

Mensch en Burger aangewakkerd,

Verbeidde flechts een gunftig oogenblik, om in lichtelaaijè uit te barden. Spoedig bood dit zich aan: — eene
fchromelijke verwarring in de geldmiddelen des Rijks, gedeeltelijk eene treurige erfmaking der vroegere Koningen,
gedeeltelijk uit eigene verkeerde maatregelen oorfpronkelijk, deed den goeden, maar zwakken L O D E W I J K ,
wiens geest niet berekend was, om den naderenden ftorm
door behendigheid, kalmte en kracht te bezweren, de
lang in onbruik geraakte Vergadering van de drie Standen des Rijks bijeenroepen; — en de vlam floeg u i t ,
eerst bedaard en helder, alsof zij flechts het. middeleeuwfbhë en onbruikbare zoude Verteren, en de pijlers Van het
ftaatsgebouw* reinigen van het omgroeifel, waarmede vórftelijke willekeur, hofwedde en adeldwang dezelve hadden onkenbaar gemaakt. Maar, helaas! de zwakheid des
Konings, die in het openbaar den ftroom toegaf, om ih
het geheim tegen denzelven op te roeijen; de hardnekkigheid Van de Hovelingen en den Adel, die de fchandelijké
misbruiken, laan welke zij hunne fèhijngróotheid te danken hadden,'met hand en tand verdedigden, e n , toen
dit niet baatte, uittogen, om dezelve met hulp vari
vreemde bajonetten te herftellen; eindelijk misfehien de
aanblazingen Van afgunftige naburen, die het vuur aanftóökten, om zich bij hetzelve te koesteren: alle deze
oorzaken zamengenomen deden de eerst heldere vlam tot
eenen i^c^Kkeh^eii''"v«urgloed aangroeijen, die niét
tfecbts den troon, den Koning en een gehéél vorftelijk
gëilacht. verzwolg, maar ook het geheele maatfchappelfjk
fttffef ih eenen enkelen rookenden puinhoop nèrfebiep,
op werken flechts de geesten des afgrondsTch enen rond
té waren en 'te' juichen, in de origéhoórdfte gruwelen.
AI het beftkande was gedoopt, é n , terwijl onkundige
H h a

en ongeroepene bpuwmeèsters elkander beurtelings vervolgden en vermoordden-om de nietige eer van een (laatsgebouw op te Haan-, dat telkens weder in duigen viel,
had het beste en krachtigfte, nog, overgeblevene gedeelte
der natie de wapenen aangegord
verdedigde met leeuwenmoed de onfchendbaarheid van de- grenzen der aieu?we -Republiek tegen de zaamvereenigde krachten cler be*
vreesde,. Vorften" van Europa. Terwijl euvelmoed;, en
dwingelandij., .onder het masker der vrijheid, het bü>
nenfte des lands tot eenen gruwel der verwoesting maakten , verrigtten die gewapende burgers wonderen van dapperheid , drongen niet flechts de vreemde aanvallers yan
den vaderlandfchen grond terug, maar plantten ook weldra de driekleurige vaandels, door de bedrogene yplkea
als de (landaards der vrijheid "begroet, op den bodem
hunner naburen. België, ons eigen Vaderland en een
gedeelte van DujfocAland werden, zoo wel als Italië en
Zwitferland niet alleen door de wapenen, maar ook
door de denkbeelden der FranfcAen veroverd ; e n , waar
deze ingang vonden, daar werden de eeuwen oude ftaatsinrigtingen nedergerukt, en op derzelver puinhoppen gebouwd en herbouwd, naar het voorbeeld van hetjmoe(jerland der gewaande vrijheid , zonder fondament of fter
vïgheid van bouwftof. Ja zelfs tot in de zanden vanAfrika trachtte men den boom der Omwenteling,te
planten, en van den top der EgyptifcAe Piramiden wapperden de driekleurige vaandels, omftraald met den'gloed
der overwinning.
. Intusfchen was in de fchool des krijgs de Man des
Noodlots gevormd, die zoo lang de zege aan zijn zwaard
gekluisterd hield, en door [de Voorzienigheid geroken
fcheen, om. den bajert der regeringloosheid te pr,dqjen
en eene nieuwe gedaante aan de befchaafde wereld te. geven. Gerugfteund'door zijne wapenbroeder?,,, die, hem
vergoodden,. maakte hij zich op eene gewelddadige; wijze meester van het ftaatsroer, en ftüürde hetzelve inet
eene vaste en krachtige hand. Alleen en altijd het einddoel van eigene grootheid onvenvrikt in het oog houden;

?

d e , en aan deszelfs bereiking alles, zelfs het heiligde,
opofferende, toog h i j , als door den flag eener tooverroede , het prachtigde en devigde daatsgebouw op , dat wel
den naam der vrijheid op den gevel droeg, maar toch alleen op burgerlijke .dwingelandij en flaaffche militaire gehoorzaamheid gegrondvest was. Door zijne ontzettende
wapenfeiten, die alles, behalve het hardnekkige Engeland, deden bukken, vernederde hij de hooghartigfte Vorden van Europa zoo diep, dat zij hem gewillig- als den
opvolger van K A R E L D E N G R O O T E N erkenden, toen
een verblind volk juichende hem met eigene hand de Keizerlijke kroon zag'zetten op zijn hoofd, en het tot eene
eer rekenden, zich met hem door de banden der bloedverwantfchap te vereenigen. Ook toen hield de Fortuin
niet op , hem met gunden te overladen ; iedere overwinning fpoedig door eene grootere doende vergeter^, vereenigde hij achtervolgens Italië, de Nederlanden, het
rijkde gedeelte van Duitschland, Illyrië en de Iönifche

eilanden met zijn reusachtig rijk; ftiet de Vorden van
Napels, Spanje en Nederduitschland van hunne zetels,

om dezelve te fchenken aan broeders, die van zijne wenken vlogen; en zijn onwederdaanbaar magtwoord, dat
een bevel was ook voor die Vorden, welke nog den
fchijn van onafhankelijkheid bezaten, werd gehoorzaamd
door het geheele vasteland van Europa , van de westpunt van Portugal tot aan de grenzen van Rusland en
de zeeën, die het Turkfche gebied befpoelen.
Zoo fcheen zijn Wereldrijk, van binnen door eene
duizendoogige Policie bewaakt,»en van buiten door tallooze en zich telkens weder aanvullende legeifs verdedigd, den hoogden graad van hechtheid en duurzaamheid
bereikt te hebben, toen hij, nog belemmerd door denedrijd
op leven ,en dood-met het toen zoo heldhaftige Spanje,
tegen Rusland optoog, ten einde ook deszelfs Beïieerfc her aan zijnen allesomvatténden invloed te onderwerpen',* eh door hét fluiten zijner havens den genadeflag
aan het hem nog trotferende Engeland toe te brengen.
Doch hier verliet hem die koel berekenende bedaardheid,
i

door welke hij de Overwinning zoo lang tot zijne onafr
jcheidelïjke gezellin gemaakt had; zijne trotschheid, in
nieuwe zegepralen vermeerderd, wilde met eenen enkelen
veldtogt het doel bereiken, dat hem bij eene tweede poging waarfchijnlijk niet was ontgaan; hij vertrouwde
op zijne fortuin, en werd voor de eerfte maal bedrogen.
De brand van Moscou dwong hem tot eenen terugtogt,
op welken koude, honger en ellende zijnen dapperen de
kracht benam , om zich tegen hunne vervolgers te verdedigen; en het krijgshaftigfte en talrijkfte leger, dax Europa nog immer aanfehouwde ^ werd vernietigd door de
onvoorzigtigheid van deszelfs aanvoerder en de krachten
der Natuur. Dit verlies was het fein tot eenen algemeer
nen afval van bondgenooten en nieuw ingelijfden, allen
het ilavenjuk even zeer moede; ook zijne eigene medeburgers, door onophoudelijke oorlogen aan goed en bloed
uitgeput, fmachtten naar eene verandering, en onderfteunden hem flechts flaauwelijk in de ure des gevaars;
en zoo moest h i j , na wonderen van dapperheid en beleid
tot verdediging van zijn grondgebied verrigt te hebben,
onderdoen voor den ftorm, die van alle kanten op hemi
was losgebroken, en den troon ruimen voor het geflacht
der

B O U R B O N S .

Maar nog was het tijdperk de,r Omwenteling niet ge?
floten I De Voorzienigheid wilde de Vorften, die weder
in hunne regten en op hunne troonen warén herfteld,
doen befeffen ,'dat hun beftaan geheel afhankelijk was van
de liefde hunner volken, en dat z i j , zonder hun eigen
verderf, de herkregene magt niet konden bezigen tot het,
weder i nvóeren dier misbruiken,. welke ten koste van
zoo yéel bloeds waren afgefchaft. De B O U R B O N S en
hunne medeftanders, niet wijzer, geworden door het ongeluk, en hunne Oude denkbeelden en grondregelen van
regering .willende taepasjen op eenen maatXcbanpelijken
toeftand, die zoo oneindig veranderd was,-maakten zich
vreemd» ja gehaat bij de natie, welke hen pas met opene
armen, had, ontvangen; eene doffe ontevredenheid ver?
fpreidde zich onder alle (tanden, en N A P O L E O N , wien

niets onbekend bleef, greep nog eens naar de kroon»
die hem was ontvallen. Door weinige getrouw geblevene
krijgslieden verzeld, verliét hij zijn eiland, landde in
Frankrijk, e n , telkens verfterkf door de legers, welke
tegen hem waren uitgezonden, verdreef hij, zonder een
enkel kanonfchot, de B O U R B O N S , die van allen verlaten werden, tot uit de laatfte Franfche grensvesting.
Maar ook hij zou de vrucht dezer nieuwe overweldiging
niet plukken; de eerfte verbazend gelukkige uitilag zijner
avontuurlijke onderneming moest alleen ftrekken tot eene
waarfchuwende les voor de Vorften, dat hun*eigen geluk onaffcheidbaar vereenigd was met dat hunner onderdanen ; thans was zijne loopbaan voor altijd ten- einde;
het vereenigd Europa floeg zijne laatfte hoop neder op
de heuvelen van Waterloo, en zette de B OUR B o N S
weder op hunnen troon. N u was eindelijk de afgrond
der Omwenteling gedempt; een nieuw tijdvak in de We»
reldgefchiedenis begon,
een tijdvak, dat uit de rampen en beroeringen van het voorgaande hoogere befchaving en algemeener volksgeluk erfde.
Nadat wij door deze vlugtige fchets uwe herinnering
aan die groote gebeurtenisfen verlevendigd, en U bekend
gemaakt hebben met den wijden omvang, in welken wy
de benaming van Franfche Omwenteling hier opvatten ,
kunnen wij thans behoorlijk voorbereid overgaan om
derzelver zegenrijke gevolgen te fchilderen. On partij 'igheid zal hier ónze leidsvrouw zijn , en wij zullen trach«
ten, ons alleen tot daadzaken te bepalen, en zoo veel mogelijk alle befpiegelende droomen te vermijden, ten einde
ons aldus te hoeden zoo wel voor de overdrijvingen der
Liberalen, als voor de uiterften hunner Monarchale tegenftanders. W a n t , waar men zich flechts met daadzaken bezig houdt, en dezelve zoo onbevooroordeeld mogelijk tradht te ontleden, daar is men pp het fpoor der
waarheid, die flechts uit daadzaken en niet uit droomen
beftaat. Wij. zullen trachten dezelve ,QQder-vijf hoofdpunten te rangfehikken, en m e n t a l het o n s , bij de onwtputtdïjke; rijkheid des onderwerps, niet ten kwade dui;

d é n , dat Veel ons ontglipte, en dat ook veel van datgene, wat ons niet ontglipte, geene plaats'kon vinden in
deze Rede, welke de bescheidenheid gebood binnen enge
grenzen te bepalen. Verleent mij echter uwe aandacht \
en vult hetgene in mijne befchouwing ontbreekt aan uit
uwe eigene opmerkingen.
I. De Franfche Omwenteling, en derzelver nafleep
van gèbeurtenisfen, werkte, opdat wij hiermede aanvangen, door de geweldige en gedurige verplaatfing van.ondeeligen en geheele legerbenden , allerkrachtigst mede ter
verfpreiding van licht en leven in de duisterfte flreken
der wereld.
De hoogere Handen in Frpnkrijk hadden, door den
bloei der Letterkunde .onder L O D E W I J K X I V , door de
latere tallooze gefchriften der Encyclopedisten, en.door
de galanterie en de weelde, die heerschten aan een fchitterend Hof, eene tint van befchaving, verkregen, welke
allervoordeeligst afftak bij den ongeletterden hoogmoed,
die de adellijken en voornamen in het overig Europa kenfchetftel DaaF fiak óp eenmaal de orkaan der Omwenteling op. Om deszelfs woede te ontvlugten of te ,betemm e n , verliet dat voornamer -én befchaafder gedeelte des
volks, bijna als een eenig man , den vaderlandfchen bodeïn; e n , na eenige vergeeffche pogingen, om zijne vroegere yoorregten met de wapenen te herwinnen, verfpreidde het zich door de geheele bekende wereld, en bragt
overal Franfche wellevendheid en Franfche befchavingi
Deze eerfte en grootfte Emigratie werd, vele jaren k t e r ,
gevolgd door eene tweede', welke geenen minderen zegenrijken invloed uitoefende, dien de toekomst eerst zal kunnen berekenen. Toen de Man des Noodlöts viel, deelden'velen zijner aanhangers in zijnen val; de verbanninglijsten der B O U R B O N S verdreven er een aantal, die de
grootfte ftaat- en krijgskundige rollen vervuld hadden,j
èn daaronder mannen van de uitftekendfte • talenten; eene
menigte van hoogere en lagere krijgslieden, de nieuwe
vaandels, welke de driekleurige vervingen, niet willende
volgen, of om hunne trouw aan den vorigen beheerfcher

teruggezet, togen henen, en zochten met het zwaard,
dat zij zoo uitmuntend wisten te voeren, zich bevorde
ring en fortuin te verfchaffen tot in de afgelegenile oor
den. J a , wij zouden het bijna durven beweren, men
vindt geen land, dat eenen naam draagt op de wereld
kaart, of er zijn fchipbreukelingen der Franfche Om
wenteling en Herftélling door de dormen der tijden he
engevoerd; wij vinden hen, onder allerlei gedaanten,
zoo wel in het Noorden als het Zuiden der Nieuwe We
reld , bijdragende tot den bloei der reeds gevestigde Sta
ten , of tot de verwarring der jeugdige Republieken; wij
vinden h e n , als kundenaars, geleerden en krijgsbevel
hebbers, in dat nieuwe Egypte, naauwelijks herboren,
en reeds weder door den bloedigden en kostbaarden oor
log uitgeput; wij zien h e n , als Mandarijnen van den
eerden rang, in Cochin - China, de vreemde gezanten in
leidende in de troonzaal van eenen Despoot; wij treffen
hen aan, als bevelvoerders over de benden dier krijgs
zuchtige Seiks, die het noordelijk gedeelte van het Engelsch- Aziatifche reuzenrijk bedreigen; zij dienen in de
gelederen der Perzen zoo wel, als aan het hoofd dier
nieuwe Turkfche Regementen, bij welke zij de Europefche krijgstucht hebben ingevoerd; zij verdedigen zoo wel
de vestingen, op welke de Halvemaan geplant daat, als
zij de ruwe krijgshoopen der Grieken tegen dezelve aan?
voeren. E n waar is het dadje van Europa,, dat niet aan
een' hunner eene rustplaats biedt in zijnen ringmuur? Zij
zijn verfp'reid over de geheele aarde, gelijk de kinderen
van Israël, maar tot een edeler doel, als edeler werk
tuigen in de hand der Voorzienigheid. Overal hebben zij
kiemen van kennis en befchaving uitgedrooid, welke wij
reeds gedeeltelijk vrucht zien dragen; overal hebben zij
denkbeelden medegedeeld en behoeften doen gevoelen,
die eenmaal, ook daar, waar het thans nog duister i s ,
een nieuw licht zullen doen opdagen.
Maar, zoo reeds deze voórbeeldelooze verfpreiding
van zoo vele befchaafde flagtoffers der Omwenteling voordeelig moest werken op de uitbreiding van het Rijk des

Licht*','- hoe veel meer moesten de gedurige oorlogen,
welke dit gèheelctijdperk vervulden, daartoe niet hijdragen! Niet Hechts de! Franfchen onder de vaandels der
Républiek, maar bijna het geheele befchaafde Europa onder den adelaar van N A P O L E O N overftroomde die land e n , ïnwefke verlichting- en wetenfchap gebannen of
Vréetnd waren. I n Portugal, Spanje, Oostenrijk, Rus-

l&Hd, de lönifche eilanden en Egypte., ftreken, waarde
bloei van het volksgeluk onderdrukt wérd, hier door
bijgeloof en priesterlist, ginds door kleingeestige ftaatkunde,' onbeperkte dwingelandij of diepe vernedering der
lagere klasfen, Aiir, overal blonken niet flechts de wape>nen der befchaafdere vreemdelingen, maar wortelden ook
hunne begrippen. E n , alsof dit middel nog niet krachtig genoeg ware in het oog der Voorzienigheid, ook de
ruwe natuurmenfchen en de flaven der monniken moes*
t e n , aan hunne haardftedenomrukt, de wonderen aanfchouwen, die maatfchappelijke orde enftaatkundigebefchaving gewrocht hadden; — de wilden uit de (leppen
van Tartarj/e hielden de wacht voor de kunstverzamelingen van Frankrijks hoofdftad; — Spaanfche legioenen, naar Denemarken in ballingfchap gezonden, leefden ; tot hunne verbazing, in een land zonder monniken
en heiligenbeelden; - - - d é lijfeigenen uit Rusland huisden
op dén grónd, waar de .vrije burger, nog kort geleden,
aën^ opperbeituurderi des lands met den naam van medeburger aanfprak, en nu nog de magrigfle edelman met
déh géringften boer gelijk ftaat voor de wet. Kon het andere, dan dat uit deze'langdurige wrijving der meest tegénovergèftelde uiterfteïï van ruwheid en befchaving, van
bijgeloof eh ongeloof, van-flavernij en Vrijheid eene masfaf 'varf lichtvonken 'géboren -wérd.,van welke er zeker
talloos vele verloren gingen, maar de duizendfte ten minfte vuur vatte in het tonder van een ontvankelijk gemoed , en daar bleef gjöeijen en blaken , tot dat zij eenmaal'in-Vlam zoude'Opgaan ? Tooné» de omwentelingen
t
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fie gelukkig gëdén^è-zSÉèazweringenfaftuflifria'<glPo*

len, alle van den ftand der krijgslieden uitgegaan, het
niet handtastelijk, welk eene groote verandering in denk
beelden en gevoelens er door deze wrijving is te weeg ge
bragt bij de anders willenlooze en geheel lijdelijke werk
tuigen van geestelijk en wereldlijk Despotismus ? Wijzen
ons de geheime verbindingen in Duitschland, die met
zoo vele moeite werden vernietigd, en grootendeels wa
ren aangegaan door hen, die door, hunne deelneming aan
den Vrijheidsoorlog meer aan deze wrijving waren bloótgefteld , niet hetzelfde verfchijnfel ? En geregtigt ons^dit
alles niet tot de hoop, dat dit eigenfte v u u r , dat bij de
eerfte uitbarfting, na lange onderdrukking, in wilde en
verderfelijke vlammen uitiloeg, door de ondervinding be
daard en veredeld, eenmaal helderheid en warmte zal verfpreiden in die achterlijke landen, waar thans nog koude
en duisternis heerfchen?
II. Ook een ander gevolg der Franfche Omwenteling,
dat zich in, den beginne flechts van eene nadeelige zijde
voordoet, de geweldige omkeering der vermogens en flanden , door haar veroorzaakt, werkte weldadig op befchaving en volksgeluk, daar zij een oneindig grooter aantal
ondeeligen de weldaden fchonk van verlichting en grond
bezit.
Door een lang verjaard vooroordeel, dat de aanzienlij
ken zoo veel mogelijk ten hunnen eigen nutte yerfterkten, was de baan tot ambten en eer, zoo wel in het
burgerlijke als in den krijgsftand, niet fleclits in Frank*
rijk, maar ook in de andere landen van Europa, voor
alle (landen, behalve voor den Adel en de zoogenaamde
Patriciërs, gefloten. Daar kwam de Omwenteling, en
ruimde den belagchelijken, maar toch onoverkomelijken
flagboom der geboorte w e g , door het afkondigen, en toen
pasfen van den grondregel: dat alle menfchen tot,yrtj*
heid geboren, en alle burgers tot gelijkheid en dezelfde
jlaatkundige regten geroepen waren. Verfchrikkelijk, wa«

ren de verwoestingen, welke de onbefuisde invoering, van
denzelven door Jakobijnen en Sansculotten aanregtte;
maar die gruwelen bleven niet zonder heerlijke vergoe-

ding.' Dit bloedige kouter doorploegde den grond dér
maatfehappij tot ïri hare ingewanden, en wierp nieuwe
aardlagen op derzelver oppervlakte;, welke, nog door geene langjarige bebouwin g uitgeput en thans ajih zonnewarmte en regendrup bloótgefleld, weliger en edeler
vruchten moesten opleveren. Duizend-talenten, die anders in lagen Hand door armoede en vernedering zouden
zijh te niet gegaan, «fchoten in het licht, en vonden ïn
de algemeene verwarring, welke Europa het onderstboven had*• gekeerd ; gelegenheid, om zich op het (landpunt te plaatfen, dat hun behoorde, maar anders onbereikbaar voor hen zoude gebleven zijn. Befchoüwt de
rijen van hen, die, niet flechts in Frankrijk en ons Vaderiahd', maar bijna in geheel Europa, het achterlijke
Oostenrijk uitgezonderd, de opperfte leiding der verfchillende vakken van burgerlijk beftuur in handen hebben;
die de legerbenden aanvoeren, e n , als erfelijke of gekozene Vertegenwoordigers, de belangen der volken verdedigen; en de hoeveelfte van hén werd geboren voor de
plaats, die hij bekleedt, en is niet door de ftormen der
Omwenteling op dezelve ter neder gewaaid? N A P O L E O N
en B E R N A D O T T E toonden, dat niét flechts
Prinsdommen en Maarfchalksftaven, maar zelfs Keizerlijke ett Koninklijke, kroonén bereikbaar waren voor den
Luitenanten Soldaat; G Ö T H E en C H A T E A U B R I A N T ,
dat zélfs de post van Staatsminister door de lieren de
veder 'ian verdiend worden; U O T H S C H I L D en ó uv k ' A R D V dat men zien door nijverheid en koopmansgeest tot eenè zóó duizelige hoogte kan verheffen, dat
de njtiÉag der oorlogen en de rust der vólken afhangt
vaif Bet ja of neen eens eenvoudigen Speculants. E n
móesten *deze fchittereride voorbeelden, Welke men met
fallöoze andere kondè vèrrneerderen , niet in alle Manden
éèrtó^-engewoné krachtontwikkeling, een *Hstètb"os fïrevén
te weeg brengen,— bij dezen, om de voordeden, hun
öóörPéehe'édeler geboorte Vóó'rfpeld, te behouden, — bij
geneKf ji)ffl de hinderpalen des lots , door tentoonfpreiding
vah^'talenten en verdienften , te overwinnen?.-En ver:
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meerderde deze edele wedflrijd niet in eene talrijke mate
de ; onderdanen van hét Rijk der Verlichting en Befchaving?
Maar niet flechts de baan tot ambten en «er; werd.door
de Franfche.^Omwenteling voor allen opengefteld; zij had
nog een ander gevolg, niet minder vruchtbaar „vóór b.«?t
volksgeluk; zij verdeelde den grondeigendom .op eene
veel gelijkmatiger wijze en deed aan hetzelve duizenden
aandeel krijgen, die daarvan .vroeger waren vepftoken.
Ten gevolge der Emigratie, verloor de hooge*è;enJa|rere
Franfche Adel, in wier handen het, grootfté gedeelte .des
gronds door de voorzorg va», majoraten en ..fidecemmisfen voor eeowen verzekerd fcheen, alle zijne,.goederen
door de onregtvaardigfte verbeurdverklaringen; ,«-- later
werden overal, zoo ver de reuzenarm van N A P O L E O f f
reikte, de geestelijke geftichtep opgeheven., ^eri/derzeiyer
onmetelijke landerijen,, even als vroeger die des.JAdels,
tot ftijving derfchatkist verkocht. Tevens zdrgde.eene,
verlichtere ftaatkunde, dat de gemakkelijke overgang ren
verdere verdeelirig van het landbezit .geene hinderpalen in
eerstgebQorr,eregten-.en fidecommisfen ontmoette; en zoo
werden de grondftukkën allengs de eigendom van velen,
die dezelve door hunnen arbeid en hun zweet d e d Vfrtiendubbelen van opbrengst. Duizenden uit delagere (landen, door deze oorfproTikeiijk onregtvaardige, maar in
hare gevolgen weldadige, yerdeeling tot den rang van
landeigenaars verheven, vonden in deze nieuwe betrekking de •iftiddelen tot tijdelijke welvaart en zedelijke befchaving. En hoe groot het aantal van dezen geweest
zij, blijkt daaruit, dat alleen in Frankrijk een derde gedeelte des volks belang had bij de inftandhouding van den
verkoop der Nationale goederen. Inmiddels deden de geweldige oorlogen, die geftadig gevoerd werden, en de
verbreking van de gemeenfchap ter zee tusfehen de verfchillende Staten, de voortbrengfelen van den landbouw
tot ongehoorde prijzen klimmen; terwijl de fluiting der
Êngelfche havens, die vroeger de geheele wereld van
fabrijkgoederen voorzagen, en de onmogelijkheid* om uit
;

en

d é ^ v ^ é è f c b e bezittingen die vö^me^erivanwëeïdë'te
verferrjgeri ; weWë tot noodzakelijke behoeften gëwprdefl
waren, den vindingrijken geest alom fcherpten tot het
iS^k^'^;nerv6olKbföD|ai vaii fufrogatm'-;
'gefctókt
oé^dargèhë te ververijen',/ wat vreemden oWs"vntèt riteer
mögtëri" teverëri. 'Zóo'-onWitótelde 2ïch alóm 'fiij^ërhéid
en'ïëvén ; \iridhb^W:pSTi)ke^Teze&'
op het'Hrastelaftd
Hv ÊWopa
tpt eene'te' vöreri ongekende hoogte;; alle
wérrafcnajopën werdenr" cHnsrjaar gemakkt aan derzelver
blb^ bn '*ijftDTeïding ; ètt°dë"geest V?h^ 'ohdërlingévéreefeiging tór 'dë bereiking vaö rèüsaditige'doeleindeny door
welkeen £ » ^ / ^ ^ ' ^ v e f e \ w ó a ^ r e n r ' 'zijn hérvoortgebTagt ' 'verfpreidde 'zicfi' dóór de geheele befcbaafde wereldrV "Waarlijk , nijv^^'deh toëftahd van landbouw en
faWijktó'," én bet door ^ëïeïve gewijzigde lot éri de beföt^ifi^tearbeidende
Masfen WEurofavóór
dt'Omwêntèfjho§i ' v e r ^ u ^ % e t i i e r ' t è g e i ^ ö r d i ^ die zal uitroepen ï F V, Gezegend • net oti weder der Resolutie | Al
d^ïld¥ c1ê"plikj(em óp' duidende '•''h'ó^)f3é« W^r»'''êff regtte
ótferal
fchrikbarerfdfté 'Verwoestingen aan , Trisfcher
leven ^'Woger 'welvaart en' édeler geestkracht, verrezen bij
dënèïïwfénë völken.^'-'
"' •'
'
Üji ^a^üwv^erbonde
dezen höog'éren blpei van
landbouw- eri.nijvefrièïo Ü;'$}'ander uitwerkfeï der' Eran/ci^'Ömwériteling, hetwelk' vtftj inan¥:in dé dëfdê plaats
•w$fenl'.töefchouwen , —"de'Verbetering Öer ftö#élijké ën
gj^^këyverblnoi^ml^eny
^t'^t ^j^ê^ik
dë aangr&ef van ondeïting verkeer eri Wéderkéerigè wtijv i r i g y d V ^ * yerobrz'akkt.
'•"";
Gëën tijdvak zag^bp^het vasteland >i%n''Europa zoo
velé V^|^^ógelë|a ti^'V^éterd',.zö'q' velé kanalen gegiravéö ëtt g e o p e n d h e t ónze. Verfchillendeötnflandigbüden werkten daartoe mede. De onophoudelijke oörlóg' met ÊngitanÜ deed de nóódzaketijkheid gevoelen,
OW iri dit gemakkelijkheid van; het onderling Verkeer 'té
land eri langs kanalen eerie vergoeding «erlangen Voor
de 'onmogelijkheid vah de gemeerifchap tér zee; en de
ftaatkuude van N A P O L E O N begreep, dat er geen beter
1
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middel w i s , om de verfchillende. volken onder zijn gebied zoo véél mogelijk te vereénigen dn zamen te fmcl«>
ten; terwijl zijne zucht naar overwinningen diarih een
hulpmiddel vond , Om, door «te; fnelheidLaijner .beiwegirn
gen, zijhfe vijanden te verrasfen-ert te verpletten.; Begroote ontdekkingen, welke, tén gevolge van den'wecï»
ijver der natiën, door de Frm/tok (Mmkittlmg ppge*
wekt, in de ftelügé. wetenfchappen!jgeidaan, en; terftond
door de nijverheid toegepast 'werden; ét kracht' dés
ftoorns, dienstbaar gemaakt aa» de voerröigen; dé groote
verbetering in het ftelfel der zeevaart;^ de • ijzerwegdreri
zoo veel meer, alles verkortte :den afftand tusfehen'dé
afgelegenfte volken,; en maakte de laagfte tögten-.totaan*
gename fpeelreizen. Wel is waar».de groote;zeehandel
werd door de geweldigfte maatregélea" zoo diep ter neder
gedrukt, dat «ij zich gedurende eenen dertienjarigen vrede
nog niet heeft kunnen herftellen; maar "dit fchaadde niet
aan dien anderen rvoordeeliger handel* welke beftaat i n de
omwisfeling van gevoelens en denkbeelden, en aan den
onderlingen omgang der volken; wartt de gémeéhfcbap
was even gemakkelijk gemaakt voor de reizigers,. als zij
moeijelijk gemaakt was voor de goederen. In plaats van
balen en vaten, maken thans menfehen dé lading u i t der
ftoömfchepen, die met ongehoorde: fnelheid; de zeeën ih
alle rigtingen doorkrutfen; en troosten wij ons dus over
de verflapping des zeehandels, die wel nimmer zijne vorige hoogte weder bereiken z a l , daar de meeste volken,
door de veredeling der voortbrengfékn van hunnen eigenen grond, en door de wonderdadige uitbreiding van hun
binnenlandsch verkeer, geleerd hebben, de tusfehenkómst
van vreemden in véle opzigten te ontberen.
!

E n , om thans van het lagere tót het hoogere, van het
(loffelijke tot het zedelijke over te gaan, welk eenen verbazehden invloed heeft de Franfche Omwenteling hfet
uitgeoefend öp de vermeerdering van-de voortbrengfelen
der drukpers in het algemeen , en vooral op dat geestig*
gemeènfchapsmiddel, hetwelk de verwijderde burgers van
denzelfden Staat, en de door zeeën en afftanden gefchei-

dene bewoners der verfchillende landen, met elkander in
eenedagelijkfche betrekking brengt, en zelfs aan de Iaagfteklasfen eene tint geeft van die wetenfchappelijke'be-i
féfiaving:, welke voórtnaals het uitfluitend:eigendom(mé
der hoogere rangen! •— wij bedoelen de Öagbladen en
lijdfchrtftën. De volksleiders uit de dagen dér Om wen?
teling bezigden dézeHré torhunne oogmerken, en leiden
flatifeecftm• g r ö i ^ ' ^ o ^ ^ i ^ v e r • 'volgenden bloei; want
zij wisten', d a t m é n alleen door medewerking van'de
masfai' der natie eene duurzame verandering van zaken
konde te weeg brengen; en' hoe anders zal men op deze
talloozfemenigte van ondeeltgen kunnen werken, behoeften Een-wenfchen hon "inboezemen, hen voorbereiden tot
héT/;aaflgrijpen van; gemeénfehappelijke maatregelen , dan
door. tot hen te fpreken door middel van dié vliegende
bladen^welke, met eene ongeloofelijke fnelheid langs eene
verbazende oppervlakte verfpreid, óp de verwijderdfte afftanden gelijktijdig van dé eènë hand in de andere overgaan yen in duizendé'gemoederen op hetzelfde oogenblik
dezelfde indrukfelen achterlaten? En toen naderhand,
door den gelukkigen uitflag hunner pogingen,>het volk,
dar voorheen flechts eene lijdende belastbare masfa was ,
geroepen werd om\ zichzelven wetten te geven en zichzelvéit;te befturén;: tóen nioest het aantal en de invloed
der dagbladen welrtot <eefie lontzettende hoogte klimmen.
Zeker werkte de óverhéerfching van N A P O L E O N , • d i e
de drukpers, welker magt hij kende en vreesde, in de
engftéboeijen floot, hoogstnadeelig óp dezelve; maar.de
groote. .nieuwstijdingen, welke iedere dag aanbragt, en
de behoefte tot lezen, door een verbeterd onderwijs,
mede een gevolg van den geest des tfjds, bij de geringere
klasfen o p g e w e k t h i e l d de belangftelling, welke reeds
tot-eene gewoonte geworden w a s , levendig. Eindelijk
viel de/Overheerichér. door de zaarovèréenigdei kracht der
op'gewondene volken, en zijn val beloofde*het aanbreken
van een nieuw tijdperk van vrijheid en volksgeluk. Daar
herrezen de dagbladen weder; aller wenfchen werden in
dezelve opgenomen, aller behoeften aangeduid, om de!

zelfde wenfchen, dezelfde behoeften ook bij anderen te
Üoèn geboren worden; de openbare meening vestigde
zich, en verkreeg een wapen tot beftrijding der misbruiken, gelijk de Vrijheid een verdedigingsmiddel tegen mishandeling en onderdrukking; en de Vorsten en hunne
Staatsdienaren-, door de ondervinding geleerd, tot welke
verfchrikkelijké uitbarstingen het lang getergd geduld der
volken in ftaat i s , werden dikwijls in het fpoor der
gematigdheid en regtvaardigheid teruggebragt door. de
ftoute teregtwijzing van eenen onbekenden Dagbladfchrijver. De Gouvernementen zelve verfmaadden dit hulpmiddel niet meer; ook zij verwaardigden zich, om deze
vliegende bladen te gebruiken tot verdediging hunner
maatregelen, en tot opvoeding en vorming der volken
naar hunne inzigten en voor hunne plannen. — Geen
wonder derhalve, dat belang, gewoonte en behoefte hét
vertier en den omloop der dagbladen tot de ontzettende
hoogte deden ftijgen, waarop wij dezelve tnans aanfchouvven, en dat verlichte Regeringen, gelijk de onze,
zorg dragen, dat zelfs het kleinfte gehucht, door het
bezit van een derzelven, bekend blijve met den gang der
gebeurtenisfen en vooruitga met den geest des tijds. En
wanneer men thans dezen verbazenden aangroei van het
aantal en de oplagen der dag- en tijdfchriften in de befchaafdfte landen van Europa in verband brengt met de
ongeloofelijke menigte derzelven, welke de laatfte jaren
in Amerika en zelfs in Australië hebben zien geboren
worden; wanneer men bedenkt, dat men er vindt van
allerlei aard en ingerigt voor alle trappen der befchaving ,
dan zullen wij niet van den ontzettenden aanwas der niet
periodieke Letterkunde behoeven te gewagen, 'óm U te
doen befeffen, welk eene onberekenbare" menigte van
menfehen, voorheen in domheid en bijgeloof weggezonken, daardoor zijn verheven geworden tot den. rang van
hen, die ten minfte eenigermate op befchaving en verlichting kunnen aanfpraak maken.
IV. Tot nog toe hebben wij onze befchouwing meer
tot de naaste en onmiddellijke gevolgen der Franfche
MENCELW. 1829. NO. II.
Ii

45>0 OYER BjEN INVJiGfi^» DER yR/A-NSC BE OMWENTELING

Qrnw«iKeririg'be,paald-j maar hoezeer, vermeerdert detteeï»
ver: -belangrijkheid,niet , wanneer w# overwegen, welken
fcwktfd zij reeds! fip^tfmerika nitoefende, en welke uit*
z j g t e n . v o o r -Afr^
opende!
Aan f&n der ferrandëlijkfte.^/jr<»^« van het groote Treuripel,, dat rrjet de herfteljing der p o V R B A N S eindigde,
aan de huichekol, door N A P O L E O N te' Bayotwe gefpeeld, welke de mislukte in bezitneming van Spanje en
de overbrenging van den Portugefchen troon naar Rio
Janeiro ten gevolge h a d , heeft de Nieuwe Wereld hare
mondigheid, hare vrijwording te danken. Het is hier de
plaats niet, om de wijze, hoe dit gefchiedde, aan te
toonen; wij houden ons alleen met de flotföm bezig, en
deze is van zulk eene verbazende grootte, dat, hoe veel
bipeds ook de Man des Noodlots moge geftort hebben,
al; dat bloed in de fchaal der Gefchiedenis nog ligt wegen zal tegen het heil, dat hij door deze wandaad tegenwillig bewerkte. Zoo fchept de Voorzienigheid het goede
uit bet .booze, én zelfs de misdaden van enkelen en het
lijden van geheele volken doet Zij medewerken tot volmaking en heil van het groote geheel!
r

Waar thans eene onafzienbare keten van jeugdige Gemeeaebesten, alleen door het Keizerrijk van Brazilië afgebroken , zich uitftrekt van de grenzen der langgevestigde Noord-Amerikaanfche Staten tot aan het barre Patagonië-, e n , door den kamp der' partijen verfcheurd,
zich bevindt in eenen ftaat van gisting en ftormachtige
beroering, daar heerschte vóór twintig jaren eene onafgebrokene rust, maar de rust des grafs en der ftomfte
flavernij. Eene ftaatkundige dwingelandij, eene ftelfelmatige afkneveling en eene gewetens-Inquifitie, die alle begrip ;te boven gingen, vernederden dïlar vooral de oorfpronkelijke bewoners en ook de Europefche afftammelingen tot een menfchenras, dat bijna niets dan het. uiterlijke van redelijke wezens overig had, maar door domheid , bijgeloof en zedelijke Hechtheid weinig op dezelve
geleek. Natuurlijk moest dóar, bij de ontwaking uit den
eeuwen langen doodflaap en bij de affchudding van het

fenelkndfie j u k , de vrijheid tot losbandigheid o verdaan,
en het zedelijk bederf, vereenigd met de ongetemde hartstogteiijkheid eener brandende luchtftreek, verdeeldheden
en gruwelen doen ontdaan, van welke de befchaafdere
votken zteh met afgrijzen afwendden. Maar thans reeds
honden de gruwelen o p , offéhoon de ftorm der partijfchap nog verre is van bedaard te zijn; en zeker, misfchien fpoediger dan men verwacht, moet het tijdftip komen , dat vrede en rust, welvaart en rijkdom, gematigde
vrijheid en verftandelijke befchaving deze door de Natuur
zoo gezegende landftreken tot het Eden der wereld zullen vormen. D o c h , waartoe ons in de toekomst verdiept ! Wie kan het berekenen, hoe vele duizenden
êiir thans reeds aandeel kregen in eene befchaving, welke
hun bij de geboorte onherroepelijk geweigerd fcheen;
welk eene menigte van lichtvonken thans reeds verfpreid
js in die onmetelijke landen, nog zoo kotteling'tot den
flaap des doods en den nacht der flavernij veroordeeld ?
Verwonderd zag reeds de landengte van Panama de afgevaardigden van alle de volken der Nieuwe Wereld bij
elkander vergaderd, en hoorde met verbazing de woorden
Vrijheid, Onafhankelijkheid en Verlichting wedergalmen
in de raadzaal dezer nieuwe Amphictyonen; B O L I V A R
beftemde de ontzettende geldfom, welke het thans ondankbare Peru hem eenmaal als belooning voor hare
bevrijding toewees, tot den opbouw van fcbolen en het
invoeren van nieuwe leerwijzen; opvoedingshuizen en
Akademiën worden overal opgerigt, dagbladen alomme
verfpreid, en al het mogelijke aangewend, om licht te
verfpreiden in dit voormalige land der Egyptifche duisternis. Waarlijk, C O L U M B Ü S moge het nieuwe halfrond ontdekt hebben, eene wandaad van den Man der
Omwenteling deed het zijnen rang nemen onder de overige werelddeelen, wier luister het eenmaal zal verdonkeren.
Doch niet flechts voor eene verwijderde wereld, ook
voor een menfchenras, dat in kleur en ligchaamsbouw
zoo treffend van ons verfchilt, deed de Franfche OmI i a
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wenteling, eenetqiei^we tijdrekgnjng-, -aanyarjgeni töferfcèflni:-*
ten. der Confütuérende Vergaderjfag' QV.er de;,gelijkheids en
de regten yan den mensch,,weldra onder de fta^enöeyolking v a n ^ . .Domingo bekend, geworden, deden* na de
ongehoqrdfte gruwelen, den Negerftaat.van Haiti yettijr
zen. Hij levert aan ons oog het wondertooneel yan eene
geheel Europefche ftaatsinrigting , welke yoor geene dec
befchaafdfte volken behoeft te wijken, opgebouwd efl
reeds jaren in Hand gehouden door ben, aan welken yroegere geleerdeo den eernaam; yan menfchen-weigerden, en
die ook door helderder- denkenden befchouwd werden als
in verftandelijke vermogens yerfcl}eidene trappen, -lager geplaatst dan de blanken. En,, even alsof meiï'flechts op
dit bewijs van de volmaakbaarheid der Negers gewacht
h a d , zoo behaalde weldra die zelfde tijdgeest, die;de
Franfche Omwenteling bewerkte,'in het Engelfche .Parr
lement de luisterrijkfte overwinning Op een misbruik,
waarover zich Europa eeuwen lang moest fehamen; mefl
gaf het fpoedig door anderen gevolgde voorbeeld, om den
Slavenhandel door -wettelijke bepalingen af tefchalfen ,
en begon aldus de wegruiming van den grootften hinderpaal, die de befchaving van Afrikadwarsboomde^
Engeland en de Staten van Noord- Amerika , beduebt.voor
het verleidende fchquwfpel, dat het naburige Haiti aanbood aan hunne tallooze (laven, die in geene• verhouding
meer ftonden met de blanke bewoners, beraamden maatregelen tot trapswijze affchaffing der flavernij zelve; verfcheidene der jeugdige Gemeenebesten van Amerika volgden dit voorbeeld; de vrijgelatene of vrijgekochte-Negers
werden weder teruggevoerd naar den bodem, aan welken
zij gewelddadig waren ontrukt; en thans verrijzen op die
eigene kust van Afrika, zoo lang met den fchandelijken
naam van de Slavenkust beftempeld, de Engelfche vrijftad van Sierra Leone en het Amerikaanfche Liberia.
Eene vrije Negerbevolking, op welingerigte fcholen onderwezen in de kunften en wetenfehappen van Europa,
verfpreidt zich van daar in de omliggende (treken, en de
Wijsgeer verblijdt zich van ook hier, ten gevolge der
:

!

i

Franfche Omwenteling, de eerfte zaden te zien ontkie
men van den oogst der befchaving, welke eenmaal dit
groote en rijkbevolkte werelddeel-zal bedekken.
V . Eindelijk, en deze is zeker de grootfté en zegenrijkfte weldaad, welke wij aan de ftormen der Omwente
ling te danken hebben , zij voerden het grootfté gedeelte
der befchaafde wereld in de haven der Conftitutionéle R e 
geringsvormen.
Bijna geheel Europa , evenzeer de onbeperkte allcenheerfehing moede , in wier knellende kluisters het zoo lang
gezucht h a d , als die losbandige vrijheid , wier nafleep
van gruwelen het zelf had ondervonden of uit de verte
aanfchouwd, fmachtte naar eene gevestigde orde van za
ken , die zoo wel aan de Volken hunne thans algemeen
erkende regten waarborgde, als zij aan de Regeringen
kracht en klem verleende, om het goéde te bevorderen,
en tevens aan Vorilen en Ministers zoo veel mogelijk de
gelegenheid benam , om de regering in onderdrukking en
de gehoorzaamheid der onderdanen in flavernij te veran
deren. Ook de Vorften, die alleen door de heldhaftigfte
zelfopoffering'hunner volken de kroonen herkregen, wel
ke de Korf kaan hun had afgerukt, of flechts als befpottelijke optooifels hunner flavernij, had laten behouden,
werden deels door dankbaarheid bewogen , deels door den
geest des tijds en de opgewonde'rie ftemming hunner vol
ken gedwongen, om toe te geven aan deze diepgevoelde
behoeften. Zij deden afftand van een gedeelte der wille
keurige magt, welke zij zich allengs wederregtelijk had
den aangematigd, en gedoogden, dat de Vertegenwoordi
gers des Volks door hunne toeftemming wetten en belas
tingen moesten bekrachtigen. Op deze wijs werd de on
derdaan tot ftaatsburger, en kreeg een klein, maar gewigtig aandeel in de verdeeling der magt, daar hij zich
door zijne Vertegenwoordigers wettiglijk konde verzetten
tegen nadeelige of verdrukkende maatregelen. Zijne waar
de werd daardoor noodzakelijk ki zijne eigene fchatting
en in die der Regering verhoogd; hij werd daardoor'aangefpoord , om zijn eigen belang en dat des vaderlands te
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onderzoeken en te leeren kennen, ten einde het óf zelf
met woord of fchrift te verdedigen, óf deszelfs verde
diging aan de bevoegdfte lasthebbers te kunnen opdragen.
Vandaar de onmetelijke voortgangen in die wetenfchappen,
welke den meesten invloed hebben op volksgeluk, in de
laatfte jaren gemaakt; wij bedoelen de Staatshuishoud
kunde en de Leer van het Regt der Natuur en der Vol
ken. — Door eene treurige ondervinding teruggekomen
van de wilde en woeste droomen der befpiegeling, die
in de eerfte tijden der Omwenteling heerfchende waren,
maar toch door dezelve met een aantal nieuwe en gezon
de denkbeelden verrijkt, onderzocht men bij het licht der
wijsbegeerte alle misbruiken, alle inkruipfelen, alle ver
jaarde leerftellingen, die op goed geloof waren aangeno
men , en toonde ze in derzelver afzigtelijke of befpottelijke naaktheid , zoodat zelfs de eigenbaatzuchtigfte voorftanders van het oude genoodzaakt waren , dezelve geheel
te laten yaren, of ten minfte te verglimpen en te ver
zachten. Zoo werden allengs de hinderpalen weggeruimd ,
die de Vorften afzonderden van hunne volken; beider
belangen vereenzelvigden zich meer en meer; vrijheid,
geluk en welvaart verijpreidden zich onder de natiën, en
volksliefde en veiligheid hielden de wacht om de troonen. — Dezen zelfden ftaatsvorm, welken Europa in
de fchaduw der vorftelijke fchepters deelachtig w e r d ,
koos bijna geheel Amerika, tot zelfs de afftammelingder
Irokezen; maar kroonde deszelfs gevelfpits met den hoed
der Vrijheid. Ook dadr zal hij, fchoon onder eene an
dere gedaante, eenmaal de volken zaligen, thans nog
door de ftormen beroerd,, die hunne geboorte vergezel
d e n ; want geen ftaatsvorm vestigt meer, dan deze, aUe
de krachten, alle de denkbeelden der ondeeligen op het
zelfde, brandpunt, het geluk des vaderlands en de wel
vaart van het algemeen.
Thans houden wij onze befchouwing voor geëindigd.
Hoe onvolledig dezelve ook zijn moge, hebben wij allen
toch zeker uit dezelve eenen rijken troost vergaderd en
vast vertrouwen op de alwijze leiding der Goddelijke

Voorzienigheid. Wij zagen , door Haar beduur, uit den
afgrond, dien de verfchrikkelijkde gebeurtenis der nieuwere Gefchiedenis opende, licht en leven, volksgeluk en
befchaving hervoortdagen, ook voor de verwijderdde
oorden eener korts nog woest liggende wereld, en voor
Europa de waarborgen geboren , dat deszelfs befchaving
en welvaart niet kan teruggaan, maar langzamerhand meerder moet aangroeijen. Welke terugwerkingen wij dan
ook aanfchouwen , door de zaamvereenigde wanhopige
pogingen van Oostenrijkfche Oligarchen, Franfche Congreganisten en Êngelfche Aristokraten; welke fchijnbare
teruggangen wij ook in het westen van Europa en ih
Amerika opmerken en betreuren, dit alles moet ons niet
doen wankelen in onze hoop, en nog minder onze dankbaarheid vergallen. Want wij ten minde genieten, in de
fchaduw van den grondvvettigden troon, en onder den
fchepter van den meest verlichten en volksgezinden Monarch , het grootde gedeelte der voordeden, welke wij
als gevolgen der Franfche Omwenteling hebben leeren
erkennen, in hunne geheele volheid. — Maar ook onze
hoop moet niet wankelen. Zeker het is de wil van G o d ,
dat eenmaal de geheele aarde een Rijk worde van Vrijheid
en Licht, bewoond door befchaafde en gelukkige menfehen ; en dat de wil van God bevorderd en bewerkt
wordt door de dwaasheden en wandaden der dervelingen, dit toonde ons de jongde Gefchiedenis welke wij
vlugtig met U hebben doorloopen, en zelfs de jongde
voorvallen van den dag verderken ons in deze zalige overtuiging.
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NO. III.
Waarde Vriend!
E e n e zeer pijnlijke ongefteldheid heeft mij, ruim zes we~

ken, lang, lust en vermogen benomen gehad, om u mijnen
derden, over het gefchrift van den Fleer VAN DER KEMP
tegen mij, te zenden. -Gij ontvangt dien bij dezen, en ik ga
terftond mijne aanmerkingen op dat gefchrift vervolgen. Wij
bragten het, in mijnen vorigen, tot óp bladz. 6ó en volgend e , en komen nu tot bl, 64. Hier onderneemt de Schrijver
te wederleggen hetgeen i k , op bl. 24 van mijn ftukjéy gefchreven h e b , dat namelijk de Remonftrantfche Leeraars reeds
in 1610 toonden van eene vreedzame fcheiding niet afkeerig
te zijn, en, in het flot hunner Remonftrantie yan dat jaar,
verklaarden, dat z i j , zoo men hen, met hunne gevoelens,
in de openbare kerk niet verdragen, wilde, tevreden waren,
van hunne openbare dienften, op kun Ed. Mog. bevel, afftand
te doen~, OM DAN VERDERS GOD EN HUNNEN NAASTEN TE DIENEN, ZOO ALS ZIJ, IN GEWETEN, NAAR GODS WOORD, ZOUDEN BEVINDEN TE BEHOOREN. — Wat heeft nu mijn bêftrijder hier tegen in te: brengen ? Lees en verbaas u ! „ Wij
„ ontkennen, (zegt hij) dat de Remonjlranten ooit, ja zelf»
„ meer bijzonder, in hunne Remonftrantie van 1 6 1 0 , zich
„ voor eene dusdanige vreedzame fcheiding verklaard heb„ ben, als MAURITS had voorgefteld. Immers zij vorderden
„ e e n e onbepaalde duiding hunner gevoelens , anderzins te.
„ vreden zijnde, van hunne openbare dienften, op bevel der
„ Staten, afftand te'doen. "MAURITS verlangde, dat beide
„partijen bijzondere kerkgenootschappen zouden daarftellen:
„ de Remonjlranten boden aan afftand te doen, en wilden
„ geenszins afzondering." Wat zegt gij, Vriend! van. dezen
Heiligen toon? Is het niet, alsof de man een orakel fpreekt;
terwijl hij (en men kan zich kwalijk overreden, dat hij het
niet tegen beter weten Aotiy niet dan valschheid verkon.
digt? — Vooreerst :M) doet het hier voorkomen, alsof MAURITS, van vvien hij zelf heeft moeten erkennen, d:;t hij zich
niet, vóór i 6 i 6 , j n e t de gefchillen bemoeid heeft, en dus,
vóór dat jaar, van geene fcheiding kan hebben gefproken,
dezelve reeds HAD voorgefteld in 1610. Dan, dit zegt
weinig. Maar, ten tweede: MAURITS zou eene vreedzame
fcheiding hebben voorgefteld; hetgeen hij, noch vroeger,
noch later, ooit gedaan heeft. De eer van dat gedaan te
hebben zullen wij zoo aanftonds, tegen des Schrijvers onbefchaamde ontkenning, bewijzen, dat alleen aan de Remanftranten toekomt. —, Wat MAURITS betreft: toen de Contra*
Remonftrantfche Zeloten, in 1 6 1 6 , reeds, kier en ginds> af-
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afzonderlijke vergaderingen aangevangen en kerken ingeno
men ,. dat i s , met andere woorden, met geweld , en tegen
liet verbod der Staten, fcheuring aangeregt hadden, zochten
zij die algemeen door te dringen, en de Staten te dwingen,
om hun daartoe alom kerken toe te ftaan. Dit keurde MAUR IT s billijk, drong daar mede op aan, en wilde, dat de Re
monftranten. daartoe zouden medewerken. De Staten bleven
afkeerig van alle fcheiding, en wilden flechts eenheid. De
Remonftranten waren wel tot vreedzame fcheiding genegen,
maar verfoeiden alle geweldige fcheuring, welke, in weerwil
der Staten, wier gezag, als hoogft'e overigheid, zij altijd ge
ëerbiedigd hadden, en ten einde toe bleven eerbiedigen, oproeriglijk zou worden toe ftand gebragt. Beiden weigerden
dus in zulk eene gedwongene fcheiding toe te ftemmen, en
nu was MAURITS het met de fcheunnakers eens, dat zij dan
maar verder met geweld moest bevorderd worden, leende haar
daartoe zijn gezag en voorbeeld, en ging zelf, openlijk, tot
de fcheurkerk over. Dit zal nu heeten, dat hij eene vreed
zame fcheiding voorgefield heeft! — Wat nu de Remonftranten aangaat: wij zagen hierboven, wat z i j , in hunne Remonflrantie van 1 6 1 0 , aanboden. Ik heb dat met hunne eigene
woorden voorgedragen, en de Schrijver neemt ze gedeeltelijk
van mij over. „ Zij vorderden (zegt hij) eene onbepaalde
„ dulding hunner gevoelens, anderzins tevreden zijnde, van
„ hunne openbare dienften , op bevel der Staten , afftand te
„ doen." Maar nu houdt hij hunne daarop onmiddellijk vol
gende, en boven door mij mede aangehaalde, woorden ach
ter. En waarom? Wel,, omdat, zoo hij die ook had opge
nomen, elk terftond de volflagene valschheid zou gezien heb
ben van hetgeen hij liet volgen : „ Zij beden aan af/land
„ te doen, en wilden geenszins afzondering." Ondertusfchen
gevoelde hij hierbij niet eens, hoe belagchelijk zijn verdichtfel was. — Zij boden aan af/land te doen, en wilden geens
zins afzondering! —• Wat of zij dan toch, naar des Schrij
vers oordeel, wel gewild hebben ? — Dat flechts de Staten
hunnen afftand bevelen zouden, opdat zij dan ftilletjes uit
het flrijdperk met de Contra-Remonfiranten mogten kunnen
wegfluipen, en de goede zaak, waarvoor zij tot hiertoe geij
verd hadden, én wier voorftand zij, later, fpijt ballingfchap
en eeuwigdurenden kerker, niet wilden opgeven, zoetjes en
zachtjes mogten laten te niet loopen ? — W e l , daarmede
zouden hunne partijen , welke het dan volmaakt naar hunnen

zin zouden gehad hebben, eens regt in hunne nopjes ge*
weest zijn! — Maar, welke gekskap zou zich dit laten
wijsmaken? Zoo d«. Schrijver zelf het gelooven kon, zou
men zich over hem moeten erbarmen; doch zoo zot is bij
niet; maar hij wil liever het ongerijmdfte en onbeftaanbaa'rfte
beweren, dan erkennen, (hetgeen evenwel niet te loochenen
Valt) dat de Remonjlranten, en niet MAURITS, eene vreedzame fcheidinghebben voorgefteld. Van den laatften zagen
wij dit reeds: bewijzen wij het nu , ten aanzien der eerfteft,
uit die door den Schrijver aChtergeboudene woorden uit hunne
Remonftrantie, waarin zij het doel verklaarden, waartoe of
waarom zij afftand doen wilden: OM (zeiden zij) DAN VER

DERS GOD EN HUNNEN NAASTEN TE DIENEN, ZOO ALS ZIJ, IN
SB WETEN , NAAR GODS WOORD, ZOUDEN BEVINDEN TE BEHOO
REN. Kan men hieraan nu, in verband met het onmiddellijk
voorgaande, een' andereri zin hechten, dan dat zij, wilde
men hun niet toelaten God en hunnen naasten, naar hun ge.
weten, te dienen in de openbare kerken, het dan in andere,
dat is in afzonderlijke , kerken doen wilden; en wilden zij
dus, in het onderfteld geval, fcheiding, en vreedzame fchei
ding, of niet? Zouden zij hunne onverdraagzame partijen,
die, als Israël, alleen wilden wonen, niet vreidzaam, en
hun de openbare kerken latende, zijn uit den weg gegaan?
En deden zij dit aanbod niet in 1 6 1 0 , toen het nog tot gee
nerlei fcheuring gekomen was, en toen dus de afzondering,
zonder fchokken, of beroerten, in Kerk of Staat te verwek,
ken, kon zijn tot (tand gebragt ? Wat naam verdient h i j ,
die dit onbefchaamd durft loochenen? en is hij, die dat
doet, en die, om er een' glimp aan te geven, door het ach
terhouden hunner woorden , openbaar bedrog pleegt, voor
zoo veel hem zelf belangt, wederlegging waardig ?
De Heer VAN DER KEMP is hiermede echter nog niet te
vreden. Hij moet daarenboven nog redenen verdichten, waar
om de Remonjlranten geene afzondering zouden gewild heb
ben. — „ Zij begrepen wel ,"" (laat hij op zijne laatstaangehaalde en wederlegde woorden volgen) „ dat, door eene
„ affcheiding, het fchijnen, z o u , daf zij zelve erkenden, van
„ de ware gereformeerde godsdienst te zijn afgeweken."
Doch belagchelijker, en zotter kan men zich al wederom
niets verbeelden. Zoo fchenen dan ook de Protestanten, door
Zich van de Roomfchen af te zonderen, zelf te erkennen,
dat zij van de ware Christelijke kerk waren afgeweken! Ik
;

denk, dat zij, door hunne affcheiding, niet fchenen, maar
openlijk toonden, de verval leningen en. vreemde bijhangfels
van den waren Christelijken godsdienst, 'mdeRoomfche kerk,
niet te hebben willen goedkeuren, maar denzelven in zijné
oorfpronkelijke eenvoudigheid en zuiverheid te hebben willen
herftellen: en zoo meen i k , dat ook de Remonftranten, door
bunne affetreiding, niet gefchenen, maar dadelijk getoond
zonden hebben, (gelijk zij daarna met de daad' deden) den
onverdraagzamen Calvinifchen geest en de harde leerftellnigen van Geneve, later te Dordrecht gecanonifeerd', en than*,
door fchier de gairfche Protestantfche Christenheid geprofcribeerd, uit hun bijzonder godsdienftig genootfchap te hebben
willen uitfluiten, en dus de oorfpronkelijke milde en zachte
leer van Neérlands hervormde kerk, welke door vreemde ijvegastvrij waren opgeno*
men) verdrongen w a s , in hunne kerken weder te hebben
willen terugbrengen.
Als eene tweede reden, waarom de Remonftranten geene
afzondering zouden gewild hebben, geeft de Heer VAN DER
KEMP o p , dat zij wel begrepen, dat zij, afgefcheiden zijnde,
genoegzaam van alle gemeente zouden ontbloot wezen; en dft
trachc hij, inzonderheid wegens den Haag, te bewijzen met
het getuigenis van den hoogst partijdigen en logenaehtigen
CAR LET ON, volgens welken zou gebleken zijn, hoe zeer
{toen, in 1617 , de affcheiding (ALDAAR) formeel was daargefield) het getal der Contra-Remonftranten dat der Remonflranten te boven ging. Hoe veel grooter het getal der eerften
boven dat der laatften toen wel was, meldt hij niet; fchoon
dit wel,noodig zou geweest zijn, ora te bewijzen, dat de
Remonftranten, zoo zij zich thans hadden afgefcheiden,
genoegzaam geene gemeente gehad zouden hebben. Doch het
getuigenis van eenen CAR LET ON is mij niet waardig, dat
ik er mij bijzonder mede ophoude. Ik merk alleen , tot we
derlegging van hetzelve, (wat het dan ook behelzen moge)
aan , dat h e t , tot bewijs van het bier beweerde, er niet op
aankomt, wat, in 1617, toen (zoo als de Schrijver zelf ons
herinnert) de affcheiding (in den Haag) formeel was daar ge
field, ALDAAR het geval moge geweest zijn, maar wat het
alomme, waar Remonftranten heftenden, dadelijk w a s , zeven
jaren vroeger, in 16*10, toen zij afftand aanboden. Zouden
zij toen ook hebben moeten duchten, dat z i j , zich affcheidende, genoegzaam geene gemeente zouden gehad hebben ?

Ik twijfel een weinig. MAURITS liét zich toen in de gefchillen nog niet zien, en "had zich nog niet bij de fcheur>
kerk gevoegd, welke-, nog nie?; beftpnd. . Hem was dus de
menigte dier lage zielen, welke de tegenwoordige wereld lief
hadden zich te allett .tijde Regis ad exemplum vormen , en
zich voegen bij de partij, waar zij rekenen, dat de meeste
koek. te deelen zal vallen, nog niet gevolgd. Waren zij, in
1617 , van de Remonjlranten . uitgegaan, omdat zij uit, hen
niet geweest waren, en was daardoor, de menigte van dezen
gedund?. Wel,, zij zullen zich gewis het verlies van zulken , die,, hunne' knieën voor den Baal bogen, niet beklaagd,
noch den Contrd-Remonjlranten hunne aanwinst benijd hebben. Maar, zag het er inderdaad, in 1617 zoo pover voor
de Remonjlranten u i t , als de Heer VAN DER KEMP ons wil
wijsmaken? Wij twijfelen al weder een wéinig.. En dat
fcheen ook MAURITS te doen, toen hij, kort vóórdat hij
zich bij de klooster-, dat is fcheur-kerk, voegde, eenigen der
zijnen, zoo in die fcheurkerk, als in de groote kerk, waar
UITÈNBOGAERT predikte, zond, om de toehoorders te
tellen, opdat hij weten mogt, waar de meesten waren ; gelijk UITÈNBOGAERT verhaalt in zijne Kerkel.
Hist. bl. 681 en 9 1 3 . Ook bleek, zelfs in 1 6 1 8 , nog
zoo duidelijk niet van den veegen toeftand der Haagfche
Remonjlranten, toen UITÈNBOGAERT, in Januarij van
dat jaar, in weerwiP van het beftaan der fcheurkerk,
kort vóór.de bediening van het heilig avondmaal, nog ruim
zestig perfonen, als, nieuwe leden der gemeente, aannam ,
behalve die, welke zich bij zijnen Remonftrantschgezinden
ambtgenoot LA FAILLE hadden aangegeven, zoo als ons
de eerstgemelde berigt. in zijn Leven, kerke/, bed. en verantw., bij mij bladz. 142. E n , figureerde MAURITS aan
het hoofd der fcheurkerk', aan dat der Remonftrantfche pronkten de Prinses Weduwe van Vader WILLEM met haren
Zoon, Prins FREDRIK.HENDRIK.
Ook hield zich aan
deze zijde de geheele Magistraat van ~"s Gravenhage en de
ganfche Hervormde Kerkerdad, met eene groote fchaar van
Aanzienlijken. Ziedaar dén ftaat van zaken in het jaar der
groote catajlrophe zelf, en oordeel, hoe belagchelijk de Heer
VAN DER KEMP dien, .acht jaren vroeger, als genoegzaam
defperaat heeft voorgefteld! Bedanken wij echter zijne béfcheidenheid, d i e , zekerlijk om ons Arminidnen groote droefheid te befparen, van den ftaat der Remonftrantfche zaken,

i a i 6 * ö , buiten den. Haag,. niét 'gerept. -heeft', em maften wij
hem niét -booi, opdat bij kï eene Volgende• 'trètkóe;'km
deszelft ellende niet. ga fchetfen, ten 'aanzien van', de fteden
Rotterdam, Gouda, Sehoonhovtn, Nievwpoort, Brietle,,'-einde
dorpen Zaetermeer , en Zegwaard Bliiswi/k, Zevenhuizen,
Nieuwkoop, Zevenhoven enz., in Zuidholtand, teiöi»r»'en
Alkmaar in Noórdholiaad, te Utrecht enz.,; en • opdat: bij
dé dóodèlijke ftilte niet, in het'licht ftelle, welke, nadat de
Remonftranten veroordeeld waren, alomme heerschté; zoodat bet w a s , alsof.zij allen waren xatgeftorvert, :noch reppe
van het ellendig zoodje, dat zich, na M A U R I T sc dood y. ZOO
hier en daar, weder vertoonde, en fchier nergens in ftaat
was een fober gemeentetje te ftichceaf
Tot dusverre bladz.64. Nu krijgen wij,.op de'.volgende,
dat de Leeraars, die, in 1 6 1 0 , de RemonftranMe geteekend
hebben, flechts QUASI, op bevel der•Staten,, afftand aanboden. — Gij zult u berinneren, dat ik.dien laster,, voor zoo
veel hij ook ÜITENBOGAERT betreft, reeds iin mijnen
tweeden brief befchaamd h e b ; doch, zoo a dar niet genoegzaam dunken mogt, verzoek ik u , het IXde"Hoofdftuk van
zijne Verantwoording te lezen, en daar te zien, hoe lang,
hoe dikwijls, hoe ernftig hij, mondeling en fehriftèlijk, om
zijn ontflag, bij de Staten, bij MAURITS, bij den Magistraat, bij den Hervormden en, tien Walfchen. Kerkeraad,
vruchteloos heeft aangehouden; en oordeel dan, welke ftijve
kaken men hebben moet, o m , zonder blozen, te. kunnen
beweren, dat hij flechts QUASI ontflag zocht! — Even onbefchaamd is het nu, ditzelfde te beweren ten aanzien van
de overige onderteekenaars der Remonffrantie; mannen, die,
te allen tijde, den roem van uitftekende braafheid gehad
hebben. Of heeft de lasteraar het, te hunnen aanzien, beter bewezen? Geenszins. Hij heeft deze valfche befchuldiging flechts eveneens, als de vorige, uit de lucht gegrepen,
en zij is niets anders, dan het kwaadaardig verdichtfel, hém
ingegeven door- den verfoeijelijken religiehaat tegen deze,
reeds vóór twee eeuwen geftorvene, braven, die hem nooit
hebben kunnen misdoen, alleen omdat zij eenige andere
godsdienftige begrippen gehad hebben, dan hij. Tantum
R E L L i G i o potuit fuadere malorum. Maar dit is die RELLIGIO
niet, waarvan de Heer VAN DER KEMP een boven anderen
ijverig voorftander fchijnen wil, en wier leer hij, in zijn
Voorberigt, betuigt, als de waarachtige en volkmene leer
r
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der Matigheid, vattelijk jtt g&laoveo. JNeen, «tien godsdienst
ysdoooaent «n Jastest by: want. dezelve verbiedt alten iat« T i , alle lengen * %\\&a öroederfaatj zegt, dat hij, die sap?
breeder iaat, m de duisternis, emdbodftaget,,'en,-xoo hij
zegt Ged lief te hebben^ een leugenaar is; ea.\verkbtart.,.dat,
zonder.diefde, niemand, voor God iets isy.ettigeeite kennis,
geene verborgenheid, 'geen - geloof hem eenige nuttigheid kan
geven* HJT nu, die zich dunken laat, dat hij godsdiénflig is,
en zich alles, geoorloofd acht, ;wat ware godsdienst verbiedc,
serftidt,,iKolgeas Apostel 7 A I C O B Ï J S . , zijn. eigen hart, en zijn
godsdienst is ifdei.:
s ;r
öndéreusfchen tracht -toch-deoBeer VAN DER KSM* zifnen laster op te fchikten, en' hangt hem hiertoe 'een ffll
kleedje om, maar waardoor Uien zijne geheele naaktheid
beenziet. Zij wisten,WeL, (gaai hij, wegens de Remonflranten,.dtë affiand b&dilen aangeboden., voort) dat -zij geen nood
hadden, dat de Staten hunnen afftand bevelen zouden. Hoe
zh'. dit wisten, en hoe hem dit bekend is geworden, zal hij
ons,, iij eene madere gelegenheid., wel eens zeggen. .Nu
meldt hij er niets van. Wij mogen er derhalve naar gisfen.
Zu zullen dan vermoedelijk, naar zijn oordeel, met de Sta*
ten, of liever met de meerderheid der ftedelijke Vroedfchappen., (want die konden, bij elke dagvaart, andere'Gedeputeerden ter Staatsvergadering zendén) in collufie gedaan hebben, 'en deze zullen hun hebben verzekerd, dat zij van
hun fjstema, om de eenheid in de kerk te handhaven, niet
afgaan, zouden! Nu moge het u wat vreemd en tegenftrijdig
dunken, zij wisten wel, dat de Staten hunnen afftand niet
bevelen zouden, en (gelijk hij onmiddellijk volgen laat) hadden zij dien af/land zoo ernflig begeerd, die zou hun niet
mteijelijk geweest zijn: maar dat komt eeniglijk daar vaa
daan., dat gij de zaken niet zoo fnugger doorziet, ate de
Heer VAN DER KEMP : want, hoe zeer zich de Staten door
MAURITS en de fcheurkerk, zelfs door geen geweld verzetten lieten, voor de Remonjlranten, die met hén colludeerden, en hen bij den neus leidden, werwaarts zij wilden,
moest dit gemakkelijk vallen: en, in allen gevalle, wat behoefden zij ook der Staten bevel tot hnnnen afftand af te
wachten ? Het ftond immers louter aan hen, om hun af.
fcheid te nemen. Zij konden (dewijl zij géén afzonderlijk
genootfchap wilden oprigten, gelijk MAURITS van hen verlangde) vreedzaam uit de kerk, die hen toch niet dulden

witóe, zi|n uitgegaan; en wie zou hun dat belet hebben i?
Zegt gij: Zij zouden zich dan van beftaan beroofd hebben?
zoo Vraag ik : Wel, wat zwarigheid ? Het kon hun 'immers
niet moeijelijk vallen., aanftonds een ander te vinden, door
ie gaan bedelen J
Op mijne vraag, of betgeen OLDÏNBARNÏVSLIB wilde,
namelijk de eenheid bewaren door den bind des vredes %zm
Evangelisch vöorfchrift ware, antwoordt onze man ontkennend.
Geen wonder! Een ander Ridder van den Domper Was hem
daarin voorgegaan, en was onbeftraft gebleven,. H)j moest
dan wel gelijk, gehad hebben. En hoe kon een man, als
Mr. VAN DER KEMP, We zeker beter, dan iemand, wist,
wat al of niet Evangelisch ware, daar aan twijfelen? Apostel PAULUS had, wel aan deEphejifche -Christenen, in zijnen
Brief, (hoofdftuk IV, vers 3) een ftellig fcoorfchrifc gegeven, v^an zieh te benaarjligen, om eenheid door vrede te
behouden; maar dat was toch maar een vöorfchrift van PAULUS, niet van het Evangelie, en hij zal wel meer tót Iets
vermaand hebben, dat niet Evangelisch was! En,, in allen
gevalle, dat raag goed geweest zijn voor de Ephefiêrs; maar
voor andere Christenen, en vooral voor die van den 'Kempiaanfchen ftempel, paste het in 't geheel niet: want waar
zou het met hen heen, zoo zij aan zulk een vöorfchrift verbonden waren? Neen, zij behoefden een vlak tegenftrijdig,
en dat mogt dan niet Pauliniaansch zijn , maar het was toch
echt Evangelisch. Ja, wie durfde zelfs beweren, dat het
ook niet echt Pauliniaansch was, daar immers PAULUS en
SAULUS dezelfde man was, en SAULUS het zelf ijverig
betrachtte, tot op zijne ontmoeting op den weg naar Damascus; en, had hij zich toen niet dwaasfelijk verbeeld, dat
hij,' door DEN HEER , tot een ftrijdig gedrag geroepen werd,
hij zou nooit, zoo als BARNEVELD, daartoe gekomen
zijn, om vervolgens tegen het echt Evangelisch vöorfchrift
te handelen! Als SAULUS liep hij wil; maar, PAULUS
wordende, liet hij zich, door een gezigt, betooveren, om de
waarheid niet gehoorzaam te zijn. Ondertusfchen ware het
wel te wenfchen geweest, dat de Heer VAN DER KEMP,
uit medelijden met mij en andere botterikken, die, fchoon
wij zeer vele jaren lang het Evangelie verkondigd hebben,
echter nog niet weten, waar wij in hetzelve zijn vöorfchrift
te vinden hebben, ons deswege eenige aanwijzing had gedaan; maar dit is flechts een klein verzuim geweest, en er
r
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.twijfelaaaV of hij: zal, als herfl onsver'*ngeri' dè*'wegié een* • ter' kenriiskomt ;^ziehjwe! iiaasteriy om^daaïSiSi
ter.vroldoen. — 'Doch welfigt ergert gij- ü'a'an mijne <fcherti\
bg'ieen-onderwierp'van;zoo •"veel'ibelang. Wel " n u l w i j hernemen dan oazen ernst. — Kunt gij u grootera'onbèfchaamdJiéM verbeelden,r dam die van alzoo eenen p A U ' l i m in het
aangezigt te wederiprekén en* te neeten 'liegen? De*Apostel
feenmsifey igelijk" wij ' reeds hoorde«, xeTtERLur,' jifö/J Ite
Bindarftigeh,
Behouden 'de éènighétd des gestes, door'den
Band dés vredes. „ Wij ontkennen aariftonds," (zegt onze
nïaBj^die'het Kétèr%ëet i'dan'dé Apostel-, hierop) ^ dat dit
"een.vóorfchïitt ^^BVah'geires' is. Het" Evangelie 'wil
3 niet ^eenheid dobf-vYïVè, maar vrèdë door e'ehheid" Hij
keert dus 'de vermaning'om, en"beweert, "dat dè Apostel
juist het tegendeel van het Evangelie éiscb£ Heeft hij nu
hiervoor eenigen'Óen- allerminöén grond? KarV"hij Zich bök
•beroepen dp eenige verfehilleride lezing in een- of ander
bahdfchrift: van- den oórlbronkelijken 'tekst? ^- Neen.•-— Is
er .ook eenige omzetting van woorden mogelijk, Waardoor
er. een, met den gewonen ftrijdige, zin kan uitkomen"? —
Neen. — Kan hij dan'ook dé eene of andere overzetting,
oude' of nieuwe ,• In deze of gene t a a l , aanwijzen, waarin
aan de vermaning de beteekenis gehecht wordt, welke hij ér
aan opdjcht?
Wederom neen, Volftrekt neen. W e l , zoo
fia.hy dan hier openlijk'aan de kaak, als de openbare uïtvinder van eene volflagen logen, a l s etn of allerdiepst onkundig, of moedwillig verloochenaar en vervalfcher der Apostolifch'e, dat is onbetwistbaar Evangelifche, leer, tot zoo
lang als hij niét: onwederleggelijk bewezen zal hebben, dat
zijne valfche uitlegging, boven die, welke t o t hiertoe nooit
door iemand betwijfeld werd, gelden moet, en dat zij niet,
gelijk met de letter, zoo pok met den geheelen zachtmoedigen geest van het Evangelie, zoo wel als met elk redelijk
vöorfchrift van zedelijke wijsbegeerte , ftrijdig is. Doch daarvan zal hij wel voor altijd in gebreke blijven; en het was
gewis de volle overtuiging van zijn onvermogen hiertoe,
welke *hem niet alleen weerhield van ééne eenige letter tot
goedmaking zijner uitlegging te fpillen, maar hem ook noopte,
om de geheele vermaning, alsof zij niet beftond, ftilletjes
voorbij t e fluipen; opdat hare herinnering hem, bij de genen,
die ze zich nierzoo aanftonds herinnerden, niet onmiddellijk
mogt logenftraffen, en aan" geen' onnoozelen en diep onkunfovgéeri
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digen, hoedanigen hij zich eeniglijk vleijen kon te zul|en
kunnen misleiden, aanleiding tot eenig vermoeden van bedrog
geven mogt. Hij diende evenwel iets te zeggen, om het
eentgzins aannemelijk te maken, en daarom vervolgde hij,
altijd op denzelfden ftelligen toon van verzekering: „ een„ heid door vrede is eene wezenlijke oneenigheid; doch die
„ Hiet uitbarst." Dit nu is een vreesfelijk ding, en lijnregt
ftrijdig mét het Evangelie: want dit „ wil eenheid'van hart
„ en zin." Dat is dan, volgens onzen meester uitlegger, te
zeggen: het Evangelie wil, dat alle oneenigheid zal uitbarften,endat, als men niet door eenheid van hart en zin overeenftemt, men het tot die eenheid brengen zal door de onee
nigheid, die uitbant, — door elkander te beftrijden, en,
des noods, hemel en aarde te beroeren, en alles in vuur en
vlam te zetten, om de lieve eenheid van hart en zin te ver
overen, — Men wil wel, dat alle menfchen gelijk regt heb
ben, om yoor zichzelven over waarheid en valschheid te beflisfen, en hunne overtuiging te volgen; doch dat is eene
verfchrikkelijke ketterij. Neen: er is flechts één bevoorregt
en uitverkoren gedacht, dat alleen de waarheid in pacht
heeft, aan welk, bij uitfluiting, hare verbreiding en handha
ving is toevertrouwd, en dat er geene afwijking van gedoogen mag; e n , o gadeloos voorregt! dat geflacht beftaat mid
den onder ons, in het Christelijk ISRASL van ons klein Noord*
Nederland, waaraan die waarheid, vóór ruim tweehonderd
jaren, door een onbetwistbaar orakel, is bekend gemaakt,
zoo als geenen volke in de wiide wereld gefchied is! Wij
kennen de groote mannen, welke het thans aan zijn hoofd

heeft, — de BILDERDUKEN, DA COSTAAS, CAPADOSES, VIJGEBOOMEN, MOLENAAREN, VAN DER KEM
PEN, enz. enz. Dezen derhalve moet men hooren,. en wie
weigert, op hetgeen zij voor waarheid verklaren, Amen te
zeggen , moet door de oneenigheid, die uitbarst, beteugeld
worden. — 't Is waar, dat dit geflacht niet altijd het fterkst
is, en wel eens het onderfpit moet delven, en dat dan de
waarheid verdrukt zal worden. Maar wat zwarigheid? Dit
kan flechts voor korten tijd zijn; daarna zal zij zich te luis
terrijker verheffen en te fchitterender zegepralen. In zulk
geval zich, naar de anti-Evangelifche vermaning van den

verbijsterden PAULUS, te benaarjligen, om eenheid door vrede
te behouden, is hoogst misdadig. Neen: men moet zich,
naar het voorbeeld der onfeilbare opvolgers van den Prins der
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Apostelen, PETRUS, rigten, van alle de elementen de wapenen ontléenen,. om de ketters tegen te ftaan, en hen dwing e n , om de waarheid te erkennen, of hen verdelgen. Men
moet hen hangen, verdrinken, verbranden , leyena'• begr,aven,
of door loo,d pf Jlaal uit de voeten helpen. Zoo zal ajle
oneenigbè'id'. en tegenfpraak ophouden, en de liefelijke yrede
door eenheid zal heerfchen. Kunt gij twijfelen, of dit echt
Evangelisch zij:.dan zal.de Heer VAN DER KEMP U, door
het Evangelie zelf, verftommen ; want dat gebiedt wel degelijk (zoo als hij hier regt ter fnede opmerkt) met kracht te
wederjlaan, dy\e, in het rijk der Goddelijke waarheid, (dat is
immers onbetwistbaar bet rijk, waarin BILDERDIJK cum fuis
gebied voert) oneenigheid zaaijen, gelijk zij gewis doen, die
'eenheid door vrede zoeken, en dus lijnregt aandruifchen tegen
het Evangelie; want, nog eens , dit Wil eerst de waarheid,
daarna den vrede.
En dit wist ook de aartshuichelaar, OLDENBARNEVELD
zeer wel, die (gelijk onze vriend VAN DER KEMP hier,
met het getuigenis van den eerzamen GOMARUS, bewijst)
weleer gezegd had, dat DE WAARHEID VOORAL moest verdedigd worden, maar dat DE VREDE DAARNA zich recommandeerde, en echter daarna, (gelijk gij duidelijk ziet) het juist
tegenftrijdige dreef, toen hij eenheid door vrede wilde, welke,
(zoo als onze man zich verwonderlijk fraai, en met de volkomehfte waarheid; uitdrukt) „ door publiek gezag voorge„ ftaan, was, het publiekelijk autoriferen, dat ér in dezelfde
y, kerk ja en neen, waarheid en leugen zou gepredikt wor„ den,. En,dit (vervolgt hij) was ftrijdig met de voorfchrif„ ten des Evangelies, hetwelk uitdrukkelijk leert, dat,./*
„ het koningrijk der hemelen, CHRISTUS e» BELIAL,, licht
„ en duisternis, waarheid en logen te zamen niet kunnen be„ ftaan." — o Blinde Arminianen, d i e , even als uwe vaders weleer, nog niet zien wilt, dat het koningrijk der hemelen niet beftaat, dan onder hen, die, getrouw aan den
Dordfchen lastbrief, alleen de zuivere waarheid voorftaan, en
dat onder hen alleen zich de echte belijders van CIIRLSTÜS,
de kinderen des lichts, bevinden , welke de wezenlijke oneenigheid, die niet uitbarst, verfoeijen , en de eenheid van hart
en zin, door de uitbarjlende oneenigheid, te allen tijde, zoo
krachtig verdedigd, zoo gelukkig verkregen hebben! E i , ziet
toch uwe ellende en blindheid, en erkent eens eindelijk, dat
g i j , gelijk uwe vaders geweest zijn, niey anders, dan zonen

BE LI ALS, kinderen der duisternis en logendienaars zijt,
met welken nooit eenheid door vrede, maar alleen vrede door
eenheid mogelijk en geoorloofd geweest is, en nog is. Maar,
helaas! gijlieden wildet nooit gehoor geven , en wilt het nog
niet, aan de liefelijke Item, die u nu, al twee eeuwen lang,
zoo krachtig tot die laatfte eenheid genoodigd en genoopt
heeft. Gij hebt integendeel-niet afgelaten, fteeds anderen
tot het zoeken van uwe verderfelijke eenheid door vrede aan
te lokken, en hebt, in onze diep verbasterde eeuw, en door
bet bederf, dat in de wereld is., duizenden van de waarheid
afvallig gemaakt, zoodat e r , eilacie! nu nog flechts een
klein overblijffel is der getrouwen , die met regt van zichzelven roemen mógen, des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn dezen! Maar wacht maar! Alle
hunne groote mannen zijn Ridders Gods geflagen; Helden, die,
voor d'eernaam , dien zij dragen, V laatfte dropje zullen wagen, dat hunne aderen doorgloeit. Reeds zijn zij te wapen
en te paard. Geen geweld kan hen vernêren, en geen aan flag
kan hen deren, en zij zullen triumferen: en de Baak van
dees tijd zullen fidd'ren, zullen beven: e n , nu ook de Heer
VAN DER KEMP Ridder geflagen i s , en zich onder huöne
banier gefchaard heeft, kan het uur der wraak niet lang uit.
blijven. Ik voor mij, waarde Vriend! word bang, en durf
niet voortvaren. Ik fchenk zijn Ed. alles, wat hij over ons
onderwerp nog volgen laat, en blaas den aftogt, als
Uw vervaarde Dienaar, enz.

BRIEF UIT EN OVER HET OOSTEN.
(Vervolg én jlot van bl. 461.)
D e Piramiden zijn gebouwd op eene rotsbedding, die zich
tot 150 voet boven de vlakte verheft; hetgeen oorzaak i s ,
dat men ze op een' zeer verren afftand reeds zien kan. Gedurende mijn verblijf woei de wind op zekeren dag zoo
hevig, dat hij het zand met een geweld deed opftuiven, dat
mijne tent er door werd omvergerukt, en ik mij genoodzaakt
zag, eene wijkplaats te zoeken in den grafkelder. Het onderaardsch verblijf, gedurende de zes maanden, welke hij hier
doorbragt, door BELZONI bewoond, grenst aan de Piramide
van CEPHRENES. Offchoon het er zeer heet i s , is hetK k 2

zelye echter' gemakkelijk en ruim. Toen wij er binnenkwa,
men door de opening, waardoor'het verlicht wordt, werden
wij door eene wolk van vleermuizen als beftormd. Deze
dieren bedekken, als 't ware, de overblijffels der woningen
en tempels. BELZONI was gelukkig genoeg geweest, om
ze te verjagen, door het ontfteken van vuren, wier rook ze
op de vlugt dreef, K
Wij bezochten, op zekeren avond, den Santon, die, niec
ver van de Piramide, een ruimer onderaardsch verblijf be
woonde. Het was een bejaard man van een zeer gunftig
voorkomen, .wiens achtbaarheid Verhoogd werd door een'
zwarten baard. De zonderlinge verblijfplaats, die hij zich
gekozen had, verdeelde zich i n twee vakken; hij bevond
zich in het eerfte , waar hij, met de voeten kruifelings over
elkander, haar het fcheen, in gepeins verzonken zat; hij
ftond dadelijk o p , en verzocht ons, een kop koffij te gebrui
ken. Koffij, aangeboden door een' Sahton, in de begraaf
plaatfen der FARAO'S, op eenige fchreden afftands van de
Piramiden! dit was eene te zeldzame uitnoodiging, dan dat
wij dezelve konden van de hand wijzen. Een Turk moét
het inderdaad wel bejammeren, dat de Profeet dezen heer,
lijken: drank niet heeft gekend; hij zou er den nektar van
zijn paradijs van gemaakt hebben; want op aarde is vóór
den waren geloovige die drank het uitgezochtfte Van het
gastmaal, het bekoorlijkfte der eenzaamheid,het geneesmiddel
voor zijne fmarterl! De heilige man, die hem ons aanbood,
geleek niets naar een' Epicurist; hij paarde aan eene buiten
gewoon magere geftalte een zwart, doch zeer levendig oog.
Daar hij niets minder dan een oudheidskenner was, zoo be
grepen wij niet, wat hem deze eenzaamheid konde doen ver
kiezen. Hij moest- opregt zijn in zijne vroomheid; want hij
had geene menigte volks, om te verblinden door de kunst
grepen, waarvan deze foort van lieden gewoon zijn. zich te
bedienen. Somwijlen, echter, kwamen de . Arabieren, der
naburige dotpen hém' bezoeken, en hem bro.od en tuinvruch.
ten brengen.
In de nabijheid der Piramiden ziet men een boschje hoo
rnen, die heilig genoemd worden. De Arabieren wachten
zich zeer zorgvuldig, er een blad van af te plukken. Het
beftaat uit twee wilde vijge- en drie palmboomen, d i e , te
midden der zandvlakte, eene eenzame groep vormen, waar
van het donkergroene loof het oog verkwikt.
1
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De laatfte avond, dien ik in deze ftreken doorbragt, be
haagde mij het meest. Ik zat, met den Heer C A V I G L I A ,
aan den ingang van zijn onderaardsch verblijf, op het oogenblik, toen de zon met hare laatfte ftralen de Piramiden en de
woestijn verlichtte. Nergens heeft het ondergaan van dien
hemelbol mij zoo zeer getroffen, als in Egypte. De gloeijende horizon neemt eerst eene bloedroode kleur aan, die
weldra ineenfmelt met de fijnfte fchakeringen van geel,
groen en hemelsblaauw. Omtrent eene mijl ter regterzijde
had een ftam Bedouwen halte gemaakt, en was thans bezig,
zijne tenten op te flaan. De kameelen lagen op den grond
uitgeftrekt, de vuren werden aaiigeftoken, en in het midden
van dit tafereel liepen de Arabieren rond in hun pittoresk
en krijgszuchtig kostuum.
Wij moestén des anderendaags, des morgens zeer vroeg,
weder naar Cairo vertrekken. Nadat ik affcheid genomen
bad van den Heer C A V I G L I A , trad ik weder in mijne cel,
en wierp mij op mijne biezen mat; maar ik kon den flaap
niet vatten. Duizend onderfcheidene gedachten verontrustten
mijnen geest; het verledene maalde zich in denzelven af
met de fomberfte klenren, en het vervolg mijner reis fcheen
mij bezaaid met moeijelijkheden en gevaren. Misfchien was
zulks niet meer dan een indruk, verwekt op mijne herfenen
door de hitte, de vermoeijenis, het fomber voorkomen van
mijn' grafkelder, en door den verftikkenden damp, die zijne
muren uitwafemden. Ik ging uit om lucht te fcheppen:
eene diepe ftilte heerscbte rondom mij. De maan fchoot
haren helderen glans op de vlakte en de wateren; en de
Piramiden, door hare ftralen verlicht, fchenen tot het zwerk
te reiken. Terwijl ik, opgetogen over dit prachtig natuurtooneel, door de zandvlakte ging, zocht ik aan de oevers
van den Nijl de kalmte weder, welke de flaap mij ontzeide.
Des volgenden daags vertrokken wij naar Cairo. Toen wij
de zandvlakte verlieten, werd onze weg fraaijer, uit hoofde
van de dadelboomen, die met vruchten prijkten. De dadels
zijn het manna der Egyptenaren in de woestijn. Zij hebben
een' laffen fmaak, wanneer men ze plukt; maar wanneer
men, na ze van de pit ontdaan te hebben, ze heeft laten
droogen en in kisten opgehoopt,' is derzelver fmaak zeer
aangenaam.
De wijze van begieten in Egypte is merkwaardig. Op
fommige plaatfen doet een buffel een rad met eene

foorc van pomp, van emmers voorzien , , rondwentelen;
deze emmers ontvangen het water, om het in de groeven
uit te gieten , waarmede de grond. doorploegd is. Elders
brengt een halfnaakte Arabier den dag ,door. in de rivier,
en put er het water uit met behulp van een ftuk hout, aan
hetwelk twee tobben zijn vastgehecht, die hij beurtf'om beurt
vult en ledigt in de watergroeven. Deze onderfcheidene
wijzen van begieting zijn noodzakelijk, omdat de overftrooming niet de geheele oppervlakte der bebouwd wordende
landen bedekt. Na de opflorping van het water blijven de
velden bedekt met een zwartachtig flijk, hetwelk zeer gemakkelijk vruchtbaar gemaakt wordt. Men kent hier geen
ploeg, maar bepaalt zich tot het graven van voren met behulp van een lang pootijzer; men zaait er het graan, en
weldra ziet men, als door tooverije, de akkers mét een'
overvloedigen oogst bedekt. Tweemalen wordt de oogst ingezameld ; eerst in Maart, en daarna in October.
Wij ontmoetten onderweg de lijkftaatfie van een' Arabier.
De vrienden der overledene, ten getale van twintig, traden
langzaam voorwaarts in eène laan van palmboomen, en zongen een' lijkzang. Zij gingen twee of drie naast elkander,
met den priester aan hun hoofd. Nadat zij over eene beek
getrokken waren, gingen zij aan onze zijde voorbij; zij
droegen eene opene doodkist, waarin zich het lijk eener
vrouwe bevond, in een wit gewaad gewikkeld, waarover
een doodkleed van roode zijde.
De vrouwenmarkt te Cairo is de aandacht van den opmerkzamen waarnemer overwaardig, hoe terugftootend.de handel,
dien men aldaar drijft, op zichzelven ook zijn moge. Deze
vrouwen, die wij ongelukkig noemen, offchoon het twijfelachtig i s , of zij er zelve zoo over denken, worden door hare
eigene bloedverwanten te koop aangeboden, die bijna allen
tot de klasfe der boeren behooren, en door Armenifehe en
andere kooplieden,. die in Georgië en Circasfië reizen, gekocht. Dikwijls laten hare nieuwe meesters haar de muzijk
en de zangkunst leeren,en geven haar fraaije kleedingftukken,
waarna zij haar verkoopen aan rijke Jurken, of haar naar de
markt te Cairo voeren. De wetten der welvoeglijkheid worden, in deze foort van handel, niet openlijk gefchonden.
Elke dezer flavinnen, gefluijerd en derwijze gekleed, dat de
bevalligheden harer geftalte daardoor verhoogd worden, wacht
met haren meester, in een afzonderlijk vertrek, tot dat de
l

liefhebbers zich aanmelden. Wanneer een perfoon, die koo
pen wil, zich voordoet, ligt men haren fluijer o p , en fpreidt
men hare bekoorlijkheden voor hem ten toon. Men ziet dus ,
dat het beter i s , eene Circasfifckeflavinte koopen dan eene
Turkfche vrouw te huwen, welke men niet te zien krijgt,
dan op het oogenblik zelf, waarop men haar ten huwelijk
ontvangt. De Georgifche vrouwen hebben, over het alge
meen , eene regelmatige en tevens treffende fchoonheid, en
verwonderlijk fraaije zwarte oogen. De kooper bezigtigt
eerst de geftalte, de hand en den voet der vrouw, welke
men hem voorftelt, en doet vervolgens onderzoek, of zij
talenten bezit, of zij kan zingen, muzijk verftaat, enz.
Verfcheidene dier vrouwen worden, wanneer zi| talenten en
fchoonheid tevens bezitten, voor twaalf-, ja achttienduizend
gulden verkocht.
Op zekeren dag legde i k , vergezeld door een' anderen rei
ziger, een bezoek af bij een' rijken Jood, een der eerfte
kooplieden van Cairo. Hij ontving ons in een fraai vertrek.
Een kostbaar tapijt bedekte den vloer, en de zaal, van bo
ven verlicht, was omringd door een' prachtigen divan, op
welken bij ons verzocht plaats te nemen; eenige fchreden
van ons af zaten zes dames, zonder fluijer en in eene fchitterende kleeding, op kusfens, en hielden het middagmaal
rondom eene tafel van twee voet hoogte. De gastvrouw,
pas uit eene ziekte herfteld, ontving voor de eerfte maal
bezoek.
Deze dames fpraken zeer vrij onder elkander,
en boden ons confituren en forbet aan. Het fchijnt, dat,
in alle tijdperken, de Jodinnen, in het Oosten, meer vrijheid
hebben genoten, dan andere vrouwen. De Heilige Schrift
baalt dikwijls vrouwenamen aan; en het fchijnt zelfs, dat
zij, vóór de verfpreiding van het Joodfche volk, verre waren
van zonder invloed te zijn op de openlijke belangen; terwijl,
in dezelfde eeuwen, de Griekfche vrouwen even zeer opge
floten waren in hare vertrekken, als die der Muzelmannen
zulks heden zijn in hare Harems. Onze gastheer zeide ons,
dat zijne vrouw en hij beide op hun veertiende jaar gehuwd,
dat zij nu zesentwintig jaren oud waren, en een talrijk gezin
hadden. Na het middagmaal lieten de dames zich lange pij
pen brengen en begonnen te rooken, terwijl zij aanhoudend
fnapten en koffij dronken. De tabak, dien de Oosterlingen
gebruiken, gelijkt niet naar den onzen; dezelve paart aan
vele welriekende kruiden een' zeer zoeten fmaak, en tast

noch de keel, noch de berfenen aan. Het rooken i s , voor de
vrouwen dier ftreken, een voorwerp van weelde, een deel
van hare vermakelijkheden. Ik moet zelfs erkennen, dat eene
amberpijp de koralen lippen niet misvormt, en dat een fchoone
arm zeer bevallig is om af te malen, wanneer hij de lange
cheïbouque of de buigzame narguitla opligt.
Ik zal dezen langen brief eindigen met het vermelden van
eenige daadzaken, welke ik opgezameld h e b , nopens den
Pacha van Egypte en diens zonen. Ik heb u reeds gezegd,
dat MOHAMMED ALI een man is van omtrent zestig jaren.
ISMASL en IBRAHIM zijn, van alle de kinderen, die hij
gehad, heeft, degenen, die hij het meest heeft bemind. De
eerfte onderfcheidde zich vooral in den oorlog tegen de Wechabiten,- die het hem gelukte uit Mekka te verdrijven, en
vervolgens in den togt tegen Sennaar, alwaar hij vermoord
werd. Hij werd geacht meerdere bekwaamheden te bezitten
dan zijn broeder IBRAHIM; maar hij had ook een bloeddorftig en onverzoenlijk karakter. In den togt tegen Sennaar was hij vergezeld door verfcheidene Europefche of andere Renegaten, die veel te lijden hadden in den krijgsdienst, dien zij aldaar deden. Een hunner-, een Officier
van de 'Artillerij, blootgefteld aan de brandende zon dier
landftreek, verloor bijna geheel hét gezigt. Toen hij zijn
loon verlangde, en hetzelve an ISMACL gevraagd had,
gaf deze hem ten antwoord, dat hij geen loon moest verwachten, dan op het einde van den oorlog, en dat hij, tot
zoo lang, hulpmiddelen moest zoeken in den buit der vijanden. „ H e t is waar," hernam de Officier, „dat onze artillerij de ongelukkige bewoners des lands bij honderden deed
fneuvelen;. maar er bleef geen buit voor de overwinnaars
over:' men vermeesterde een uitgeftrekt en onbebouwd grondgebied , waar men noch handel noch oogst vond, en waar
men een woest en onverfaagd volk te bevechten had." De
togt van het leger van ISMAÉL bij het opvaren van den
Nijl, op welken hetzelve in booten werd ingefcbeept, ging
gepaard met veel wanorde. Dagelijks moest men zich aan
land begeven, om voorraad op te doen; maar de troepen van
i s M A ë L beroofden zichzelven weldra van alle hulpmiddelen,
welke de dorpen kondén opleveren , door het gewéld, dat zij
er pleegden. De inwoners zagen zich van hunne granen berooyen, en begaven zich met hun vee op de vlugt, zoodra
zij het léger zagen naderen. Dit had ten gevolge, dat, na

verloop van eenige dagen, de troepen, zich ontfchepende
om levensmiddelen te zoeken, niets anders zagen , dan ledige
en verlatene huizen. Twee prachtige fchuiten bevatteden
den Harem van den jongen Pacha; want hoe zoude men in
de eenzame velden van Sennaar oorlog voeren zonder Harem ?
De gewoonte der rijke Muzelmannen, om, nog zeer jong,
een onbepaald getal vrouwen te bezitten, heeft voor hen
zeer noodlottige gevolgen; zij boezemt hun verachting in
voor de fekfe, verflikt in hun hart het gevoel der natuur,
en doet hetzelve dikwijls door andere, ruwe en verachtelijke
grondbeginfelen vervangen.
MOHAMMED ALI, wiens jeugd op eene zeer onrustige
wijze is verftreken te midden van zamenfpanningen en eer
zuchtige ontwerpen, vergenoegt zich met een' Harem van
zes of zeven vrouwen; maar zijn zoon, gretiger op genot
dan hij, verlangde een grooter getal, en, om aan zijne be
geerten te voldoen, maakte hij geene zwarigheid, om zich
van alle vrouwen meester te maken, welke dezelve opwek
ten. Naar Sennaar optrekkende, werd 1 s M A ë L door zijnen
vader bekleed met eene onbeperkte magt, welke hij in den
volften zin deed gelden. Er kwanj trouwens eene omftandigheid voor, die bewees, hoé weinig die magt te beduiden
had, wanneer zij in wederfpraak kwam met een bevel van
den Pacha. Op eenige dagreizen van Cairo bezat MOHAM
MED ALI eene fuikerfabrijk, waar men heerlijken rum ver
vaardigde. Hij had aan den opzigter bevolen, geene flesch
uit dezelve te verkoopen noch te laten volgen. Bij het op
varen van den Nijl hield ISMASL op aan die fabrijk, met
oogmerk om er eenige ververfchingen in te nemen, en drong
bij den opzigter, die een Europeer was, ten fterkfte aan,
om hem eene zekere hoeveelheid van dien rum af te geven.
Deze weigerde zulks hardnekkig, zich beroepende op het
verbod van den Pacha; waarop de jonge Prins, zonder iets
te antwoorden, hem dadelijk verliet en zich in zijn vaartuig
begaf. Deze fuikerraffinaderij is eene der inrigtingen, op
welke MOHAMMED ALI hoogen prijs (lelt, en elk eigenaar
in Egypte, die fuikerriet teelt, is verpligt, er zijne inzame
lingen te brengen. De Pacha handhaaft zijne bevelen te dien
opzigte met zulk eene geftrengheid, dat een eigenaar, die
zijnen oogst elders verkocht, om er een' beteren prijs voor
te • maken, die daad van ongehoorzaamheid noodwendig met
zijn hoofd zou moeten boeten.

Ziehier een merkwaardig voorbeeld van de zeldzame foort
van policie diens buitengewonen mans, en van de befcherming, welke hij verleent aan de vreemdelingen, die in de
(treken reizen, over welke hij het gebied voert.
Twee reizigers, flie elkander te Cairo ontmoeteden, kwamen overeen, om gezamenlijk zich naar Jeruzalem te begeven. De reis was gedurende de drie eerfte dagen voorfpoedig; maar, in den nacht 'van den derden, terwijl zij in hvfnne
tenten in een' diepen flaap waren gedompeld, (lopen er dieven binnen, die, benevens eenige andere voorwerpen , al
het geld, dat zij bezaten, medenamen, ten bedrage van
ongeveer duizend harde piasters. De dieven konden geene
anderen dan Arabieren zijn, en er was geen twijfel aan, of
de bediende, diè de reizigers vergezelde, was het met hen
eens. Zij wisten geenen anderen raad, dan terug te keeren,
en hun voornemen op te geven, om haar het Heilige Land
te reizen. Te Cairo teruggekomen, legden zij een bezoek
af bij hunnen Conful, en lieten, door zijne tusfchenkomst,
den Pacha van den aan hen gepleegden diefftal kennis geven.
MOHAMMED ALL liet, zoodra hij daarvan onderrigt was,
een bevel afvaardigen aan den Cheik van het district, waar
de diefftal gepleegd was, met last, om, op doodftraffe, het
beloop van het geftolen geld uit te keeren. De Cheik gehoorzaamde , zonder echter in zijne beurs te tasten; want
hij liet op de bewoners van zijn" district eene belasting invorderen , tot op het beloop der geftolene fom, en zond die
afgeperfte gelden naar Cairo. Door de bemiddeling van den
Conful werd het geld vervolgens den reizigers ter hand gefield. Wat de andere verdwenen -voorwerpen betreft, uit
medaljes en oudheden beftaande, deze werden ongetwijfeld
naar de woestijn vervoerd; want men hoorde er niet meer
van fpreken.

JAKOB MORLAND, DE HOEVENAAR."
(Een landelijk Verhaal.)

Noo(t zag ik den regtvaardigen verlaten.
PSALMEN.
D e hoeve van JAKOB MORLAND was de bevalligfte in
een der bekoorln'kfte dorpen van het landfchap. Men had

geene betere ligging kunnen kiezen. Dezelve bood een on
belemmerd uitzigt over het omringend oord, in eene wijde
uitgeltrektheid, en was tevens door naburige heuvels gedekt
voor het geweld van gure winden. De landelijke woning ftond
ver genoeg van het dorp, om van het gewoel geen* overlast
te hebben, en niet te verre,om alle de voordeelen der nabij
heid van menfehen te genieten. Een fmal voetpad liep voor
bij derzelver deur naar de kerk. Des zondags hielden de dor
pelingen daar foms een weinig ftil, om de netheid dér hoeve
te bewonderen, of den aangenamen geur der bloemen, die
in elk faizoen in den welbewerkten en zorgvuldig gewieden
tuin bloeiden, in te ademen, of om den nabuur te begroe
ten, wanneer hij zich naar de kerk begaf met zijne vrouw
en vijf kinderen, allen voorbeelden van datgene, wat een
landman met zijn gezin behoort te zijn.
Deze boerderij was federt ruim eene eeuw bezeten door
JAKOB MORLAND en diens voorouders. Zij hadden nooit
hooger noch lager (tand gehad, dan eenvoudig dien van
boeren, die bet land in pacht of huur hebben, en hunne
middelen waren (leeds evenredig aan hunne behoeften of be
geerten geweest. De vader van JAKOB, offchoon een braaf
en geacht man, had echter zijn tijdelijk belang niet zeer
behartigd. Hij had zijne vrouw vroeg verloren; e n , toen hij
ftierf, liet hij zijnen zoon weinig anders na, dan een' goe
den naam.
JAKOB was wél gehuwd — wil, in den eenigen zin,
waarin dit woord op het huwelijk toegepast mag worden.
Zijne vrouw was eene dier gezegenden, welke het heil van
den godsdienst kennen, waarderen én genieten. Zijne kinde
ren werden opgevoed in de vreeze des Heeren. Godsdien.
ftigheid bevordert vergenoegdheid, en zonder vergenoegdheid
is er geen geluk. Dit bleek hier vooral op eene treffende
wijze, niet alleen aan het karakter en gedrag dezer land
lieden en aan de geheele gefteldheid des gezins, maar ook
aan hunne huifelijke inrigtingen en aan hunne oplettendheid
op alles, wat goede fmaak mogt heeten en, door bevallige
eenvoudigheid, hun huis zoo bekoorlijk maakte. JAKOB
kwam dan ook nooit in verzoeking, om hetzelve te verlaten
en elders het vermaak na te jagen, dewijl hij nergens meer
genoegen, dan in den eigen' huifelijken kring, kon vinden,
alwaar zijne dierbare MARIA en vrolijke kleinen hem door
hartelijke genegenheid zijn dagwerk verligtten, of na gedanen arbeid de moeite beloonden.

Donker zijn dikwerf de wegen der Voorzienigheid; doch
voor het oog des geloofs is er meestal lichts genoeg, om te
zien, dat, wanneer deugdzajnen ih verdrukking leven, de
wederwaardigheden dienen, om hen te beproeven en te louteren, niet om hen te kwellen. Dan vooral blijkt hunne zedelijke fterkte, en hunne voortreffelijkheid openbaart zich in
tegenfpoed, gelijk de reuk van fommige bloemen, als' ze gekneusd zijn, — krachtiger in uitwerkfelen en in grootere
uitgebreidheid nut doende. MARIA MORLAND had haar
zesde kind ter wereld gebragt; maar hare ernftige en gevaarlijke ziekte hield haren echtgenoot federt eenige weken van
zijn werk. Naauwelijks was zij herfteld, toen hunne koe
ftierf, en twee hunner fchapen geftolen werden. Dit ongeluk
was oorzaak, dat JAKOB voor de eerfte maal in zijn leven
de pacht niet op den tijd betalen kon. Hij hoopte evenwel
vroeg in den herfst het geld te hebben; maar, ten gevolge
van de nablijvende zwakheid zijner vrouw, was zijn oogst
zeer laat, en het natte jaargetijde begon, eer men de inzameling had gedaan. Hierbij kwamen nog andere rampen;
en hij zag geene mogelijkheid, om de fchuld te betalen,
waarover de rentmeester van zijnen landheer, een koud en
hardvochtig man, hem reeds zeer lastig viel. JAKOB was
te opregt en eerlijk van beginfelen, om binnen zeer korten
tijd betaling te beloven; want hij wist, dat hij vele maanden
van voorfpoed zoude noodig hebben, om zich van de géledene fchade te herftellen. Er werd dus beftag gelegd op zijn
huis en land. JAKOB MORLAND zag zich met zijn gezin
verdreven uit de oude bezitting zijner voorvaderen. Zij
hielden niets over, dan hunne eerlijke harten en een nederig
vertrouwen op Hem, dien zij kenden als dengenen, die de
fraaije bloemen in hunnen tuin fierde en voor de tjilpende
inusfchen zorgde, welke nestelden onder het dak der woning,
waaruit zij verdreven werden.
Het ganfche gezin was reeds over den drempel gegaan, en
had zich eenige minuten in den tuin opgehouden. De vrouw
vertrouwde haar jongfte kind aan de zorg van den oudftèn
knaap, en keek door het half geopende venfter in de onlangs
nog zoo vrolijke en gelukkige kamer. Tranen-kwamen in hare
oogen; zij keerde zich om, plukte eene pasfiebloem af, en
ftaardè met zoo innigen weemoed op dezelve, alsof zij het
laatfte vaarwel zeide aan eene plant, die zij langen tijd
had gekweekt en bemind. Eene treurige groep kinderen

omringde haar, en deed haar menigvuldige vragen, onder
anderen, of zij de bloemen niet zouden medenemen. De
arme, diep bedroefde moeder wendde zich af — zij kon zich
niet langer inhouden, maar elk der kinderen, het eene na
het andere,aan haren boezem drukkende , weende zij hitterlijk, terwijl zij bad: God! zegen hen! Haar man, geheel
bezig en fchijnbaar onbezwaard, was nog eenmaal in de
woning getreden, om te zien, of hij ook iets had achterge
laten; doch toen hij terugkeerde, was het blijkbaar,dat der
zelver ontbloote muren en verlaten toeftand een' diepen in
druk op hem gemaakt hadden. Hij zag zijne vróuw aan,
onderdrukte zhn hartzeer, en fprak tot haar: Kom, MARIA!

neem uw kind op; God zal ons naar een ander verblijf geleiden. Het ganfche gezin ging door de kleine tuindeur,
keerde zich nog eens o m , ten einde hnn eenmaal zoo ge
lukkig huis te befchouwen, en verwijderde zich daarop
fchoorvoetende.
De huishond was een ftil aanfchouwer van het voorgeval
lene geweest, en fcheen volkomen bewust te zijn van de
droevige ramp, die zijns meesters huis had getroffen: hij liep
van den eenen naar den anderen , huilde en kwispelde met
den ffiaarc — dan weder ging hij in den tuin liggen, en keek
onrustig naar zijn volk. Hij wachtte, tot de laatfte der kin
deren de tuindeur uitging, en volgde toen langzaam; maar,
zoodra hij een weinig was voortgegaan, keerde hij terug,
keek door de haag, huilde een treurig vaarwel, en verwij.
derde zich toen mede, zijne oude vrienden naloopende.
JAKOB MOR LAND was in het ganfche oord bekend als
een braaf en eerlijk man. Hij ondervond ook weldra de
voordeden van een' goeden naam ten tijde van tegenfpoed.
Wat getrouwe vriendfchap i s , zou hem niet zoo duidelijk
gebleken zu'n, ware het hem fteeds naar wensch gegaan in
de wereld. Dij ftilte vordert het fchip geene infpanning van
eigene of vreemde kracht; in den ftorm wordt deszelfs
hechtheid beproefd.
JAKOB 'werd niet verlaten door zijne naburen, noch ver
geten door dien Vriend, die rust beloofd heeft aan allen,
die vermoeid en zwaar belast zijn en tot Hem om hulp
roepen. De man was arm; maar zijn vertrouwen op God
hield hem ftaande en welgemoed, als in betere dagen. Eiken
morgen en eiken avond verzamelde zich het ganfche gezin
tot bet gebed, zoo als zij van vroegeren tijd gewoon waren.

lederen zondag kwamen zij te kerk in rein* gewaad, offchoon
minder ^opgetooid, .dan .hij vorige welvaart. Hunne nederige
woning was, gelijkt; weleer bij gonftiger omftandlghöden, een
verblijf" der bhjmoedigh'eid en> des gelnks; in dezelve ontmoette men vrolijke .aangezigten en vergenoegde harten.
JAKOB moesttnü weder van onderen op beginnen; maar het
ging. hein: vervolgens zoo wel inde wereld, dat zijn Voorfpced als tot «en fpreekwoord onder de naburen werd, terwijl zij» daarbij zich herinnerden+ dat godsvrucht de belofte
fo'eft&s'tegenwoordige* e#~'des toekomenden lévens. Ramp en
yerdrieri;bedoeken .den braven flechts:in het voorbijgaan; bij
den ongodsdienfligen fleaieh ziij duurzaam verblijf. Jaar op
jaar Vólgden nieuwe zegeningen. Door vjiji en fpaarzaamheid
werd- j A K O B MORLAND,. oa verloop van niet zeer langen
tjjd, een- welgeftelder'man, dan hij in de dierbare woning
zijner; voorouderen.'was geweest. Zeven jaren, nadat hij in
armoede Was verdreven, had hij gelegenheid en middelen,
om-zijne voormalige hoeve te koopten. Hij werddus eigenaar,
eh bewopnt met de zijnen de kleine boerderij tot op; dezen
dag', him "ftand.,ih> de maatfchappij ïs thans hööger, maar
hunne-nederigheid en> deugdzaam karakter blijven'dezölfde.
Het'tooneel der temgkeering 'van dit góed -en gelukkig
huisgezin /tot de voorvaderlijke woning was van dien aard,
dat :het; niet ligt vergeten zal worden door de lieden, die zoo
wet' de terugkomst als de verdrijving met eigéné oogen aanfcbouwd hadden.
Het was des avonds na een' fcboonen lentedag, toen zij
de tuindeur binnenftapten. De jongere kinderen liepen haastig , gispten de veranderingen, die er gemaakt waren ^ en begonnen, reeds te fpreke» van verfraaijingen des~ tuins,' welke
zij in den zin hadden-; maar de moedér bleef een oogenblik
flflftaan,; met een' traan vao genoegen zag zij over de haag,
en befcbouwde alle de: voorwerpen rondom haar met een gevoel, dat alleen hij kon befeffen, die de öttïftandigheden
barer gefchiedenis wist. Na weinig tijds rondgezien te hebben-, fl«eg zij hare oogen ten hemel, vouwde de banden,
en weende van dankbare blijdfchap. Zij had geweend,
toen zij de dierbare plek gronds verliet; zij weende thans
bij het terngkeeren — toen had zij zich onderworpen, en nu
was zij dankbaar. Uit onderfcheidene bronnen vloeiden hare
tranen;-zij had toen geloofd in de belofte, dat zij in den
nood niet verlaten zou worden, en nu zag zij de belofte
vervuld.
;

<!

Haar man was bezig met het ontladen van zijnen wagetij
maar ondertusfchen deed hij baar velerlei vragen, onder anderen of de kamperfoelie reeds bloem bad, of de rözeftruiken
nóg in wezen waren, of de leliën al bloeiden, én dergelijke
dingen meer, welke hem en haar beide evenzeer ter harte gingen.
De hond moet niet vergeten worden — d e oude hond,
getrouwe medgezél in het ongeluk, thans deelgenoot iri den
voorfpoed. Hij ging langzaam én ftatig langs elk pad in dén
tuin, alsof hij in iedere bloem en heester eene oude kennis
wedervond; nu eens liep hij kwispelftaartende rondom zijnen
meester, en dan weder legde hij zich hijgende voor de huisdeur neder.
Binnen weinig tijds was het geheele gezin, in het woonvertrek gezeten, waar zich nu zekere welvaart vertoonde. Men
vereenigde zich in een hartelijk gebed, zong een godsdïenftig lied, en wijdde alzoo de Voorvaderlijke woning weder in.

DE FRANSCHE POLICIE ONDER DE SARTINE.
D e Britfche Hertog VAN GRAFTON, die Parijs bezocht,
toen DE S A R T i N E , vóór de Omwenteling, aan het hoofd
der Policie ftond, liet, in een gefprek niet dien Heer, zich
verluiden, dat hij niet alle de wonderen kon gelóoyen, welke
men van de Franfche Policie verhaalde. DE S ARTINE toonde hem eenige pakken geftolen goed, eri las hem een berigt
voor van het ontdekken en gevangennemen van fommige perfonen, die verdacht waren de diefftallen gepleegd te hebben,
en welke men langs zonderlinge wegen op het fpobr was gekomen. De Hertog, evenwel, fcheen nog niet overtuigd.
„ H e t is mogelijk," zeide hij, „ dat men lieden door geld
omgekocht heeft, om zich aan te geven en te laten vatten,
ten einde ontzag voor de Policie in te boe/emen; en zoodanige perfonen zullen dan welligt naderhand, op eene o f
andere wijze, gelegenheid gevonden hebben om re ontfnappen. De monniken in Italië betalen bedelaars, die twee o f
meer jaren lang zich lam houden, en dan op eenigan feestdag, voorwendende door wonderdadige genezing herfteld te
zijn, plotfeling de krukken wegwerpen, om voor de verbaasde
menigte onbelemmerd en vaardig daar heen te flappen. Dit
dient, om de Madonna van het lclooster en tevens dén naasten kroeghouder te verrijken." — „ Ik weet niet, wat ik hierop zal zeggen," antwoordde DE SARTINE. — „ Ik zou
overtuigd zijn," hernam de Hertog, „ wanneer ik zelf zoodanig iets ondervond." — „Welnu," fprak DE SARTINE,
„ leen mij voor een oogenblik een der geldftukken, die gij
in uwe beurs hebt." De Hertog bood hem terftond een louis
(tor aan ; DE SARTINE merkte dien heimelijk met een peane-
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mesje, en gaf denzelven terug, zeggende: „Binnen vieren
twintig uren zult gij van dien louis d'or beroofd zijn; wees
op uwe hoede!" De Hertog fprak: „Zeer wel; ik wed,
zoo hoog gij maar wilt, mits er geen geweld gebruikt worde."
Het eerfte, dat de Hertog, na affcheid van den Luite
nant-generaal der Policie genomen te hebben, deed, was, dat
hij het Huk goudgeld afveegde en in zijnen mond ftak. Dit
kwam terftond ter kennis van m SARTINE. De Hertog VAN,
GRAFTON ging den Vesper in Saint -Rock bijwonen, welke
toen dé,mode-kérk was. Hij nam plaats in eené der ban
ken , die afzonderlijk voor lieden van rang beftemd zijn.
Niet lang was hij in de kerk geweest, of een Heer, in
dezelfde bank gezeten, haalde zijn zakdoek uit, en liet zijn
goudbeursje vallen, terwijl er tevens eenige louis d'or op den
grond geftrooid werden. De eigenaar van de beurs nam er
elf óp, en fcheen nóg meer te zoeken. „ Ik weet wél,"
zeide hij tot de perfonen, die het naast bij hem waren,
„ dat ik twaalf louis d'or in mijne beurs had. Mijn knecht
deed ze er in, zoo als ik mijn huis zoude uitgaan, en door
eene zonderlinge gril heeft hij ze allen met een pennemes
geteekend." Toen toonde hij het merk der genen, die hij
had opgenomen. Al zoekende, kwam hij bij den Hertog,
die op eenigen afftand van de plaats zat, waar 'hij zijne
beurs had laten vallen, en vroeg dezen: „ Hebt. gij, Mijn
heer! ook bij geval een louis d'or opgenomen?" Die. onbefcheldene vraag maakte des, Hertogs verontwaardiging gaan
de; deze vergat, dat hij zijn' eigen louis d'or in den mond
had, en Hamerde haastig eenig antwoord uit. „ Ik durf wel
wedden," zeide daarop de ander, „ dat op dit oogen
blik mijn louis d'or in uwen mond is." De Hertog werd ten
uiterfte gramftorig over deze verregaande onbeschoftheid.;
maar; hoe driftiger hij zich poogde te verontfchuldigen, des te
duidelijker fcheen aan alle de omftanders te blijken, dat het
waar was, wat men hem,zoo ftout te last legde. Eindelijk,
om zich uit de verlegenheid te redden, befloot de Hertog,
den louis d'or in zijne hand te nemen, en zeide toen;
„ Welnu, ik beken, dat ik een' louis d'or in den mond had;
maar het was mijn eigen, en ik had dien daar verborgen om
eené weddenfchap. Zijn de geftrooide louis dor allen ge
merkt , zoo overtuige zich elk, dat de mijne niet tot derzel
ver getal behoort." En zie! men bevond, dat de louis d'or
eveneens gemerkt was als die, welke uit de beurs gevallen
waren — dezelve werd dus aan dien Heer gegeven. Dé Her
tog verliet nu woedend de kerk, alwaar gelukkig niemand
hem kende. Des avonds, op eene partij, door den Hertog
VAN ORLEANS in het Palais Royal gegeven, ftelde DE
SARTINE den louis d'or weder aan den Hertog VAN GRAF
TON ter hand, en verhaalde, ter, regtvaardiging van den aan
zienlijken gast, de ware toedragt der opfpraak wekkende
zaak aan het geheele gezelfchap. — Destijds beroemde zich
de Franfche Policie, alles te weten, en de rijken tegen de
armen te befchermen.
1
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D e eigenaars van het Engelsch dagblad, de Tin. 'es, verkondigden onlangs aan hunne lezers, dat van hetzelve, thans gedrukt wordende met behulp van een nieuw werktuig, door den
Ingenieur CHARLES APPLEGATH uitgevonden,4..000afdrukken in het uur, of 70 per minuut, worden getrokk en. Dit is
twintigmaal fneller, dan nog vóór twaalf jaren het g eval was,
wanneer men , met de beste pers, toen bekend, van een
dergelijk blad niet meer dan 400 per uur, aan ééne .zijde ge.
drukt, dus 200 volledige exemplaren, konde trekke'n. Belangrijk ware het, in het licht gefteld te zien , wat d.e drukpers al heeft toegebragt tot het menfchelijk vermogen ter
lichtverfpreiding; e n , hoewel het misfchien onmogelijk zij,
te dezen tot eene ftellige bepaling "te' geraken, kan men
daartoe echter al aanftonds een' flap naderen, door te berekenen , wat, bij de uitgave van den Times alleen, het drukken , voor het affchrijven in plaats gefteld, een handenarbeid
befpaart. Vooreerst zou het overfchrijven van den tekst van
één nommer zes geheele dagen arbeids van den vlugftén
kopijïst vorderen. Op den Times worden 8 a 9000 exemplaren gedrukt. Voortredenerende op het eerstgenoemde getal,
blijkt, dat 48,000 perfonen zouden vereischt worden, om,
in éénen dag, de dagelijkfche oplaag van dat blad af te
fchrijven. Maar deze berekening is wel verre nog van een
juist begrip der waarheid te geven. Want wij hebben niet in
aanmerking genomen, noch het overgroot vermogen, noch
het onberekenbaar n u t , voortvloeiende uit de zamenperfing
bij den druk. Nu is het bewezen , dal het papier, tot het
affchrijven van een nommer vereischt, twaalfmaal meer zou
kosten, dan dat, tot den druk gebezigd.. Verder: de groote
omvang, daaraan verknocht, zou niet alleen de lezing van
het dagblad zeer raoeijelijk, maar ook de verfpreiding fchier
onmogelijk maken. Het voordeel der zamenperfing erkend
zijnde, en onderftellende, (hetgeen onuitvoerbaar is) dat,
om dit voordeel te erlangen, men den kopijïst zou moeten
noodzaken, zijn affchrift binnen de perken van den gedrukten tekst zamen te perfen, zoo zon daaruit volgen, dat zijne
taak viermaal meer trjds zou vereifchen, dan bijaldien hij op
de gewone wijze fchreef. Daarenboven zou men, om dit
ontwerp op de uitgave van den Times toe te 'pasfen , dagelijks 192,000 affchrijvers moeten te werk ftellen; terwijl ééne
enkele ftoompers dezen ontzettenden arbeid in het bellek van
twee uren verrigt. Des vereischt, kan deze zelfde drukpers,
onafgebroken, gedurende 24 uren in werking worden gehouden , en alsdan verrigt zij den arbeid van twee millioenen en
tweemaal honderd- en- vier duizend affchrijvers. Alle de handwerkzaamheden , intusfchen, in den tegenwoordigen ftaat van
xaken vereischt ter daarftelling van zoo groote uitkotnftetv,
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vorderen flechts de zamenwerking van 24 perfonen. Om kort
te gaan, het vermogen der werktuigelijke kunften is zoo
groot, dat één enkel man thans doen kan; hetgeen, vóór
vier eeuwen, niet kon verrigt worden, dan door de vereenigde zamenwerking van honderdduizend menfehen.
:

DE VROUW IN LOTERIJ.
I n eenen tijd waarin de fpeelwoede zoo algemeen is doorgedrongen, dat alle ftanden zich met geestdrift'aan dé kans
van het geval prijs geven, en dat men niet alleen geld en
goederen en bezittingen van allerlei aard, maar fomtijds
zelfs her lot van Koningrijken ziet verfpelen, kan bet niet
misfen i of eene zeldzame foort van loterij, in Brunswijk getrokken , moet met belangftelling vernomen worden.
Eene Advertentie, waarbij eene jonge Dame haar befluit
aankondigde, om zichzelve te verloten, trok elks opmerkzaamheid. Zij zeide daarin, dat zij 32 jaren telde, eene
befchaafde opvoeding had genoten, van onbefproken zeden
war, en ruim f 30,000 QNederL) bezat. Een daarbij gevoegd
prentje deed in haar een geestig gelaat én eenefraaije
leest vermoeden. Zij berigtte voorts, zich onder den naam van
Mejufvrouw FORTÜNA verbergende, dat, finds ettelijke jaren, onderfcheidene perfonen hare hand gevraagd hadden; dat
baar vader die allen bad afgewezen; dat zulks haar niet ter
harte was gegaan, naardien dezelve meer haren bruidfehat
dan wel hare perfoon (chenen te beoogen, één' enkelen uitgezonderd; dat, ook deze laatfte vervolgens gehuwd zijnde,
zij befloot, ongehuwd te blijven, tot tijd en wijle zij zelve
meesteresfe van hare hand zoude gewoiden zijn; dat, die
tijd thans gekomen zijnde, zij de bezorgdheid niet konde
overwinnen, eenmaal nog het flagtoffer eener baatzuchtige
min te zullen zijn; dat zij daarom te rade was geworden,
het geluk haars levens aan het lot toe te vertrouwen, welks
beleid in de hand der Voorzienigheid berustte; dat diensvolgens degeen, wien zij, bij de aanftaande trekking, als
prijs zou ten deel vallen, door haar zou worden befchouwd
als den echtgenoot, haar door den Hemel befchoren; dat
zij, door bare zorgen en hare teederheid, hem zou pogen te
bewijzen, dat ook hij bet groote lot des echtgeluks had getrokken; en dat zij .voos zichzelve achtte, op dat geluk,
langs dezen weg, meerdere kans te hebben, dan zoo vele
arme meisjes, over wier hand dagelijks befchikt werd door
ouders, die daarbij meestal niet het heil hunner kinderen,
maar. dusgenaamde familiebelangen, enz. beoogden.
De prijs van elk loterijbriefje was ƒ* 1—40. Het zeldzame
der aankondiging, het grappige van het geval, de nieuwsgierigheid , de geringe prijs, alles wekte hier den Ipeellüst op.
Vele jonge Heeren namen tot twintig en meer biljetten; een
r
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aantal gehuwde mannen zelfs namen briefjes, offchoon Regtsgeleefden, in de gezelfchappen, verklaarden, dat, zoo de
fottuin bun de fchoone in handen fpeelde, zulks.. aanleiding
koiide geven tot een kostbaar regtsgeding; Intusfchen ging
het debiet der biljetten zijnen gang; alle Waren fpoedig aan den
man, en de loterij was vol, eer Hög de helft der liefhebbers
zich had voorzien.
De groote dag verfcheen. Een jong Apotheker, die onnadenkend met den grooten hoop had medegedaan, was de
uitverkoren; fchoon hij verloofd was aan een meisje naar
zijn hart. Hoezeer van vermogen ontbloot, behield echter
zijne liefde zoo wel, als zijn gevoel van eer, de overhand;
en hij ftond gereed, om, op eene beleefde wijze, afftand te
doen van den prijs, hem door het lot befchóren, toen hij
eenen brief ontving van dezen inhoud:
„ Mijnheer I"
„ Ik verneem, dat het lot u beftemd heeft tot mijnen
medgezel in dit leven. Gij hebt dus al aanftonds wettige aanfpraak op het volkomens! vertrouwen; en ik ben
gereed, u , door dezen, daarvan een doorflaand bewijs te
geven. Sedert den dag, dat ik mijne perfoon zoo wel, als
mijn vermogen, aan het lot heb toevertrouwd, is mij iets
2eer buitengewoons en belangrijks bejegend. De man naar
mijn hart, wiens hand mij eertijds door mijnen vader werd
ontzegd, werd weduwenaar, en verlangt mij ten huwelijk.
Oude liefde roest niet; en ik gevoel, dat hij alleen in ftaat
is, mij gelukkig te maken. Ziedaar, Mijnheer, eene opregte
biecht! Bijaldien het u intusfchen behage, mij te binden
aan eene belofte, plegtig aan niet minder dan 60,000 biljetten
door mij verknocht, ik zal ze geftand doen en ben-de uwe.
Maar ik waarfchuw u voorshands, dat onze huishouding een
waar afbeeldfel zal zijn van het voorportaal der Hel! Nimmer
toch zal ik u kunnen beminnen. Altijd zal ik u aanmerken
als den verwoester van mijn geluk. — Maar, laat ons tot
het punt komen, dat voor u , die mij niet kent, wel het
voornaamfte zijn moet. Hoezeer doorkneede Regtsgeleerden
mij verzekeren, dat ik volftaan kan met u den achtentwintig,
dien gij verfpeeldet, terug te geven, wil ik daar geenszins
gebruik van maken, maar bied u,bij wijze van afkoop,eene
fom aan van ƒ 10,000 in klinkende munt.

„ Ik ben

Uwe onderdanige Dlenaresfe
FOTtTUNA.*'

Het zal wel niet noodig zijn te zeggen , ,dat de verloofde
jongman zich niet lang beraadde. Bij namelooze Advertentie in verfchillende Couranten deed hij der onbekende fchoone
weten, dat hij in het hem gedane aanbod berustte; en binnen
weinige dagen werd hem de vermelde fom, door eenen onbekende, tegen handfchrift, uitbetaald.
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Wit men nu weten, wat er van deze Jufvronw tORTDMA
en deae vreemdföorclge Loterij was? 'Drie g#lukzöeke« waren van meening, dat eene too zeldzame Advertentie niet
misfen konde, hun h«t debiet van 60,000 Weff©*; tot zoo
geringen prijs, te verzekeren, en voorshands beeraehc geweesc
op honderd uitwegen, om het vowgeftelde huwelijk te.omduiken. De uitkomst bewees, dat de drie fenobbejakten
niet buiten den waard hadden gérekendi. Zij oogstten ƒ 72,000,
Van welke eene uitgave van ƒ12,000 hun in het onbetwist
bezit ftelde.
;

DÊ ONVERSAAGDE PREDIKER.
OLIVER MA ILL A RD, een volksgezind en mannelijk prediker , onder de regering van L 0 D E W IJ K XI, tastte gedurig
de ondeugden van het Hof aan . in zijne leerredenen, en
fpaarde zelfs den Koning geenszins, die hem ten laatïte deed
weten, dat, ZQO Mj niet van toon veranderde, hij hem in de
Seine zou"laten werpen. „ De Koning," antwoordde de leeraar, -, kan doen, wat bij wil; maar zeg hem, dar ik te water het Paradijs eerder zal bereiken, dan hij met zijne postaarden." (De inftelling van het te post reizen,was. van dien
"oning.) Dit ftoute antwoord bleef zonder gevolgd en de
man, veranderde niet van toon.

S

NAÏF AANBOD.
^ V o w een der jongfte Asfifes te Fttfailks kwam eene
vrouw, en werd overtuigd van een' kleinen diefïtal. MAR-EAKNB," dua begon de Regter, „• gij zijt fehuldig bevonden, aan eesen diefftal ter waarde van 20 fous." — „ Zeer
wei, Mijnheer!" hernam zij geheel onbevangen, terwijl zij
bare hand in den zak bragt; „ hier is een ftuk van 30 fous;
wees) aoo, goed, mij 10 fous terpg te geven."
H

GALANTE WENDING.
I n het bijzijn van CHARLES FOX maakte iemand eene luimige vergelijking tusichen eene klok en eene vrouw. „ Ik
„ben niet van uw gevoelen," zeide FOX: „ want eene
„ klók dient, om de uren aan te wijzen, en eene vrouw,
j, om ons dezelve tè does vergeten."
PROMESSEN EEN LANB4PRO&UKT.
E e n koopmatr, hg her annonceren van onderfeheldene waren, bij hem voorhanden, voegde daarnevens, dat hij aHerlel
foort van kndsprodukte» in betaling nam, behalve promesfen.
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L i e f d e , eene zekere voorkeur voor zijne .geboorteplaats
en land, is" den mensch algemeen eigen. De plaats, waar
hij zijne kindschheid fléét, als jongeling dein eerften flap
ïn het maatfchappelijke leven zette, wordt 'hém , 'ook bö
eene langdurige verwijdering, nimmer geheel onverfchillig. Het wisfelend levenslot moge hem nu ginds, dan
herwaarts (tingeren; onder den druk van tegënfpoed, of
bij het genót Van welvaart, moge de herinnering yan hetzelve eenen geruimen tijd (luimeren: ééne toevallige gebeurtenis , een woord in de taal van zijn land of in deri
tongval van zijn gewest, roept met ongekend vermogen
de oude herinneringen terug, en plotfeling herrijzen voor
zijnen geest de liefelijke beelden van kindschheid en jeugd.,
een weemoedig gevoel bemagtigt zijne ziel, en hij leeft
op nieuw ónder zijne toenmalige betrekkingen. Verfch.illend gewijzigd , leeft deze zucht bij alle menfchen, dewijl z i j , haren grond hebbende in liét gevóel van zwakheid en behoefte aan hulp , door gewoonte is verfterkt,
en,.hoewel door herinneringen veredeld,om zich tedoén
gevoelen geen' hoogen trap van befchaving pf ontwikkeling vordert, maar als van natuur allen menfchen eigen,
en zelfs den dieren niet geheel onbekend is. Hoe natuurlijk
n u , hoe menfchelijk dit gevoel i s , het is echter nog ver
verwijderd van die deugd , welke alle meerbefchaafde vólken onder den naam van vaderlandsliefde hebben genera".
Deze liefde toch is niet dezelfde gehechtheid, welke hét
?
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dief aanj $ijn 'kger ^ d$n oqiijevaar aan. zijnest Vejbini|^,
een bloot lijdelijke toeftand *; z i p s eene'handelende deugd.
Vaderlandsliefde is de toepasfing der algemeene welwillendheid; of - menfchenliefde;, die allen voor allen, i$ aangeboren». ?ich in eenen bepaalden, kring werkdadig betoonendé, in den kring namelijk, die haar omgeeft; dien
van landgenooten, van menfchen, om welke gelijke zeden', gelijke wetten, dezelfde regeringsvorm , vooral ééne
taal en dezelfde histörifche herinneringen , een' algemeenen band fnoerden. Zij is een edel zelfgevoel, gegrond
op den roem en de grootheid van het voorgeflacht, dat
Qnbekrompene gemoederen met eene hoogere,kracht veiV
vukj'nift pmblootelijk te wenfclieh. "en te haken'naar. een
eng eri ,^epaa]d plekje yaderlandfcben grond, maa;r om te
werkenVte'handelen tot nut en heil van het. gémcene vaderland, "het. zij dan. 'binnen deszelfs grenzen levende,
of aan. gêne ^zljde'der zeeën.
:

Was eri;Xró*mer,eenig volk , bij.hetwelk deze hoogere,
eigenlijke vaderlandsliefde voedfel kon vinden, dap was
het zeker bij'ons. Dé natuur fchonk hier geene zuidelijke vruchtbaarheid én rijkdom geenen zachten, helderen, hemel":. ftechts moerasfen en duinen, heidegrondenen
fcliorreri, bij een' meest bewolkten hemel én, öngeftadig liichtgeftel, in eeuwigen kamp mét zee en ftropmen »
zjjn, ons ten deel gevallen, en nood, volliarding en nijverheid • alleen hebben zulk eene landftreek bewoonbaar
kunnen , raaien.,: Vanhier mogen Italics ftreken. de ziel
met weelde vervullen, Zwitferlands ftoute bergen met
gevoel 'van het groote en ontzaggelijke: die uitgemalen
meren, ontgonnen heidevelden en bedijkte polders, ftoute. zeedijken en watèiwëringen vwen de vaderlandsliefde
oneindig meer aan , .dan, alle pracht der natuur. Zij to^h
doeiï'.dè, levendige overtuiging, geboren worden, da| de
mensch , bi| wil en infpannïng, niet aljes, maar. veel,
ze'err veel .vermag; dat "hij, dooi- moedig volharden lot
en. drarij^'.mét 'den voet yeifcho.pt: en welk denkbeeld
was opit. verheffender, welk gezïgt kon ooit een'-bezielender indruk .maken op willen en ondernemen, dan deze
menfchêlijke fchepping van land en woonplaats ?
v

Geeft de bloote befchouwing van het land reeds zoo
veel voedfel aan eene edele vaderlandsliefde, onze historie verheft dezelve niet minder. Geene gefchiedenis is
e r , oude of nieuwe, met bedaarden zin., zonder dweepende overfpanning, befchouwd* die hij de onze is te
vergelijken; Liderdaad, het zou dwaas zijn, dft te ontkennen. ï>e oorlogen met Spanje, die tegen het vereenigde Frankrijk m Engeland léveren, wel is waaf ,
voorbeelden van zwakheid., 'tweedragt * eigenbaat, kwade trouw en allerlei rrtenfchelijke gebreken; want menfehen, geene denkbeeldige Wezens, hebben dezelve gevoerd . maar nimmer * in weerwil van die vlekken, zag
Europa , zag de wereld gebeurtenisfen , die meer grootheid , meer voortreffelijkheid in den menscb lieten blijken,
of die het menschdorri zulke lesfen , niel; Voor- het oogenblik, maar voor alle tijden, gaven. Dikwijls heeft men
deri Perzifchèn oorlog der Grieken met défi Spaanfcken
vergeleken; maar ter goeder trouwe, en zonder Vooringenomenheid met de Grieken , als de' eerfte leermeesters
van het overige Europa , en als een volk van fchitterende en verhevene vernuften, kan men de overwinning bij
Salamis * waar de Grieken, gedeeltelijk doór list gedrongen , tegen de Perzen vochten, andere Grieken onder
de fmaldeelen der vijandelijke vloot"ftrederx-y vergelijken
met den doorgaaflderi moed,de goéde trouw* volharding
en eensgezindheid van de oude Nederlanders, in hunnen
vrijheidsoorlog? .Romes ftrengè burgercfeugden, ftöut als
hunne werken-en bedrijven, wat^n groot; maar de verdichte, of ten minde overdrevene, tóenheid eh trouw
hunner SCAEVOLA'S, hunner RÊGOLBSSE'N is
meer dan eens in onze oude gefchiedeni'S verwezenlijkt.
Groot waren zij in den oorlog; maar hunne eerfte oorlogen waren de kamp van een' woestén, berooiden en
oorlogzuchtigen hoop tegen reeds befchaafder en vreedzamer ftammen; later verpletteden zij de volken door de
overmagt hunner legioenen, gehard en'geleerd in onafgebroken oorlog, bezield en aangevuurd door ftaatkunde,
volksgodsdienst en reeds verworven' roem. Hier, daarM m 2
r
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entegen, overwonnen, de gezëtene én vreedzame inwoners
van een klein, afgelegen moeras den magtigften Vorst van
£ut>epe+ \ itt. wJQRSb .uitgebreide •ftatea.de zon niriimer onderging. . - Bij ,g?né werd gekampt; om te heerfchen.; hier
ViQOf gew/eten.;, regr, Vrijheid, en'-wat den'mensch-dierbaar
is.- En iis. het geoorloofd, .dat. een. volk zich verheft op
den invloed, dien het,, onder het hoog beduur ider-God^hetdj. heeft, gehad op - het. lot. vari Vb. et geheele menschdom ,
hoe heerlijk -fchittert dan Neêrldrids" grootheid! Door
Romes invloed moge het grootfté gedeelte der toen bekende westelijke eu noordelijke wereld tot eenheid van
heerfchappij, tot den eerften trap van befchaving zijn gebragt j aan Nederland was het voorbehouden,; door den
Befchikker der menfchelijke lotgevallen, de wereld tot eenen
veel hoogeren trap op te'voeren. Uit de vereenigde provinciën ging de roepftem o p , door haar werd het voorbeeld gegeven, waardoor de volken van het latere Europa tot -nijverheid, vrijheid en verdraagzaamheid zijn gewekt en; opgeroepen; en dè zaden, vóór ruim twee eeuwen van'bier uitgeftrooid, zijn het, die. nu ginds nog
kiemen, daar reeds knoppen en bloefjen; zelfs de boom ,
in. wiens: fchaduw zich de volken van Amerika verheugen , is eene loot, van hier derwaarts verplant ,en NoordAmerikd's vereenigde ftaten waren ih den oorfpróng eene
navolging der oude Unie van Utrecht (*).
Heerlijk en fchoon blijve alzoo immer de oude vaderlandfche naam, en de gefchiedenis 'van de oude Republiek
der vereenigde Nederlanden het fchoonfte gedeelte van
dè algemeene gefchiedenis der ftaten: zij blijve 's volks
roem en glorie: maar het is eene miskenning van de gefchiedenis , eene miskenning vari waarachtige vaderlandsliefde en volksgeest, zoo wij altijd flechts de fchoonfte
partijen van het tafereel befchouwen, e n , gewilligde
;

v

(*) De Independenten of Brownisten , die, herwaarts om
de vervolging des geloofs gevlugt, rusteloos van aard en overdreven in godsdienstijver, naar Amerika weken , bragten dit

denkbeeld over. — N. c. LAM BB.EC H T s E N , Gefchiedenis
va» Nieuw - Nederland.

oogen fluitende voor de- gebréken , onze vaderlandsliefde
eeniglijk doen beftaan in het eindeloos aanheffen van lof
gezangen op het voorgeflacht.
Bij al het fchoone levert
de gefchiedenis van het voormalige Gemeenebest voorbeel
den van verkeerdheden, als zoo vele baken voor volgen
de leeftijden ; baken, die geen volgend geflacht ftraffeloos uit het oog kan verliezen.
Onder deze gebreken fchijnt in de eerfte plaats aandacht
te vorderen eene te ver gedrevene liefde, ten koste van
het geheel, voor eigen g e w e s t , provincialismus.
Door
deze zwakheid, die beperkte vaderlandsliefde, is het op
komen van eene algemeene vaderlandsliefde, van'eenen
publieken g e e s t , fteeds belet, en wordt dezelve nog ver
hinderd. Hoe fchoon, hoe heerlijk onze volksroem fchittere, en hoeveel gronden er alzoo bij ons voor deze deugd
zijn ; door die bekrompenheid is er hier te lande nimmer
eene geestdrift voor ons Nederland geboren, gelijk
die voor zijn Engeland bij den Brit van alle ftanden
heerscht; eene geestdrift ,* die zich duet gevoelen en
krachtdadig werkzaam betoont in onverzettelijke gehecht
heid aan eigene taal en in het geheele leven en hande
len der maatfehappij, en die zelfs in het zoo verfnipperde
Duitschland, in de jongde tijden, zich zoo 'krachtig
ontwikkelde.
Gelijk vele gebreken en verkeerdheden , de meeste verfchijnfels in het leven van menfchen en ftaten, veel meer
het uitwerkfel zijn van de omftandigheden, dan van be
paalden w i l , beraad en o p z e t , zoo lag ook de oorzaak
van deze gewestelijke vaderlandsliefde minder in den wil
der voorvaderen, dan in de toenmalige gefleldheid van
den ftaat— Even als het aloude Griekenland uit verfchei
dene ftaten beftond, door een onbepaald bondgenootfehap
vereenigd, zoo waren ook de zeven provinciën even z o o
vele onafhankelijke ftaten,. die geenen anderen band van
vereeniging hadden , dan de voorloopige Unie van Utrecht,
niet gefloten en bettemd tot eene volledige grondwet, maar
om de generael Unie, by de pacificatie tot Ghendt
gemaekt, te ftereken ; wélke pacificatie, naar de eiggne

woorden van de Unie, weder geen ander doel had, dan
om die Spaengaerden ende anderen vuytheentfche natiën
methaeren aenhang vuyt deze landen te verdryven. Nagenoeg dezelfde oorzaken hadden dezelfde gevolgen: wat
in Griekenland plaats had, werd ook hier, in eenige
opzigten,het geval. Gelijk ddar de twisten tusfchen Athe~
ne en Sparta het onheil van geheel Griekenland veroorzaakten, zoo is het bij ons, in de eerfte plaats, de naijver tusfchen Holland en Zeeland geweest, die verliezen
beeft doen ondergaan, welke door allen werden gevoeld.
Dewijl zeevaart en koophandel de hoofdbronnen waren
van beftaan, en de landbouw op een' lagen trap ftond,
zoo bad het lot der zèeprovinciën den gröotften invloed
o p ' den geheelen ftaat. De oorlog met Spanje duurde
tachtig jaren; maar, gedurende het grootfte gedeelte van
dit tijdvak, was het tooneel des ftrijds ver van de grenzen v
genoemde provinciën. Voor deze was' de oorlog federt lang flechts een geldelijk bezwaac, toen Gelderland, Brabahd en andere landprovinciën nog blootgefteld waren aan al die rampen , die den oorlog plegen
te vergezellen. De zeeprovinciën, daarentegen , vonden ,
reeds van het begin der zeventiende eeuw, hoewel het
toen eerst het tweeëndertigfte van den oorlog w a s , en
al vroeger, in dezen ftrijd zei ven die milde bron van
welvaart, die, rijkelijk ftrooraende , tot heden , in de algemeene masfa van den overgeblevenen nationalen rijkdom , het aanmerkelijkfte beftanddeel uitmaakt. Niet alleen bezaten onze aan zee gelegene gewesten toen, wat
Europa betreft, een fcheepsbouw en zeevaart, welke
die van al de overige volken van dat werelddeel met elkander zoo niet overtrof, zeker evenaarde; maar ook in
de overige werelddeelen begonnen zij hunnen handelen
bezittingen te vestigen. Wat Portugal, toen door Spanje overheerscht, in de Oost bezeten had, viel den Hollanders in handen; en de vruch t van VASCO DIOAMA'S
togt en ALBUQUERQUE'S veroveringen werd geplukt , op ftoute zeetogten, door Amfterdammers en
NoardAolIanderst Intusfchen bepaalde zich de uitbrei*
a n

ding van den,handel en der bezittingen niet tot de-O^JN
indiin ; ook Amerika werd bet tooneel van on zen roem ,
en fcheen eene bron van rijkdom te zullen worden, die
des te duurzamer zou zijn, naarmate -zij aanvankelijk
langzamer vloeide, dan die 'uit den Indifchen Archipel.
Onder de talrijke veroveringen der Westindifche Compagnie behoorde ook Brazilië.
Grootendeels onder de
zuidelijke .gematigde luchtftreek gelegen, breidt zich dit
gawest uit in eene onmetelijke uitgestrektheid van 140,000
vierkante mijlen — 120 maal de oppervlakte van het tegenwoordige Koningrijk der Nederlanden.
Rijk in vele
oosterfche en westerfche voortbrengfels uit het plantenrijk , in diamantgroeven en mctaalmijnen, wordt thans de
jaarlijkfche. opbrengst van deszelfs goudmijnen alleen op
30,000 mark begroot, hoewel het land nog heden grootendeels woest en niet ontgonnen i s , en flechts eene bevolking heeft van zeven millioenen inwoners. Door de onzen ,
onder LOKCK, W I L L E K E N S en p. H E I K op de
Portugezen veroverd, had Graaf MAURITS VAN
NASSAU, bijgenaamd de Amerikaan,
in 1637 derwaarts vertrokken, onze bezittingen langs een groot deel
der kustftreek van St. Salvador tot de Amazonen - rivier
uitgebreid; zeven van de vijftien provinciën , waarin het
land toen verdeeld w a s , waren onderworpen, en alles
deed in Brazilië eene fchoone en bloeijende volkplanting
verwachten. . Drie jaren later herneemt Portugal zijne
onafhankelijkheid van Spanje • de acht niet veroverde
provinciën keeren onder het gezag dier kroon terug, de
zeven andere worden plegtig aan ons afgeftaan. Weldra, echter, poogt Portugal zijne afgedane landen te
heroveren ,, niet door openbaren oorlog, maar langs flinkfche wegen. In het geheim door Portugal aangezet en
onderfteund, ftaan de volkplantingen nu hier, dan daar
op tegen het. Nederlandsch beltuur. Vooral na het vertrek van Graaf MAURITS, die z i c h bij gebrek aan
onderfteumng uit het moederland, te zwak gevoelde',
om zich met roem (taande te houden, gaan onze zaken
fnel achteruit. Te vergeefs wordt er op oridèrltand uit
r

het moederland aangedrongen; te vergeefs, na tién jaren worftelens, kwam, in 1 6 5 3 , M I C H I E L V A N
G 0 c H , een der Raden van Brazilië,
aandringen op
het zenden van h u l p , of fchepen , om de Nederlanders af té halen 1 als voorheen, vergenoegde mén
zich met de eindeloos flepende onderhandelingen voort
fe zetten met Portugal,
d a t , even als voorheen, gedurende de geheele reeks van jaren, alleen tijd zócht te
winnen (*). Eindelijk gaat in het volgende jaar, 1654 ,
de geheele bezitting verloren met het veroveren van het
Recif door eene Portugefche vloot, en Jiet verlies van
twee andere fterkten, die, in weerwil van eene lange
verwaarloozing, tegelijk met eene uitgeftrektheid van
driehonderd mijlen langs de kust, ons nog waren overgebleven. Te laat verklaarde men hierop eerien oorlog
aan Portugal,
dien men flaauwelijk voerde. In 1661
werd aan dat rfjk, bij een traktaat, waarbij zoo wel de
betrekkingen in dé Oost-; als in de West, werden gerégeld, en ieder in het bezit bleef van de landen , van
welke hij toen meester w a s , zonder dat het uitdrukkelijk
werd genoemd, Brazilië afgedaan; en , voor ééne fchadeloosftelling van acht milHoenen, ging eene volkplanting
verloren, uit welke toen reeds, in één faar, ter waarde
van zesentwintig tonnen gouds werd aangebragt ( f ) ;
die later, van 1 6 9 8 — i s i o , berekend wordt 14,000
centenaars goud en 2100 ponden diamant opgeleverd te
hebben, eri waar, in plaats van zeven, eenmaal misfchien
honderd millioenen menfchen ruim levensonderhoud zullen vinden. Geene ootlogsrampen warén de oorzaak van
dit verliesv geene overmagt Van Portugal; bij de toenmalige veerkracht had men, in weerwil van den gelijktijdigen oorlogv bij het begin'der onlusten, met Spanje
en later'(1652) met Engeland, des noods bet altijd
zwakke Portugal zelve tot 'éen wingewest gemaakt;
neen, het verlies dezer kostbare bézitting was het treurige gevolg 'van den partrjdigen geest der gewesten.
;

( * ) WAGEN-AAR, X I I . 38».
(f)

W i ö È N A A R s XI*

37a.

Hieromtrent toch blijft geen twijfel, als wij nagaan,
hoe Amfterdam het zenden van hulp derwaarts belem
merde ( * ) ; hoe Holland zich de teregtftelling van de
bevelhebbers voorbehield, die bij den eerften aanval het
Recif hadden overgegeven ( f ) , en flap was in de ftraf;
hóe , na eene moedwillige verwaarloozing, in den tijd,
dat de provincie Holland bijna oppermagtig w a s , de
afftand op eene bedekte wijze, in algemeene uitdrukkin
gen, gefchiedde (-)-); hoe, eindelijk, de Admiraliteit van
Amfterdam, in den daarop gevolgden oorlog, nog voort
ging met paspoorten voor de vaart op Portugal af te
geven (§). Het was de naijver van Amfterdam, misfchien gewettigd, althans aangevuurd, door den ijverzuchtigen handelgeest der. Zeeuwen, die aan het gemeene
land een verlies veroorzaakte, dat nog heden te betreuren
i s , en eene wezenlijke vlek werpt op het ftaatsbeftuur
van den Raadpenfionaris DE wI T T , indien het geoorloofd
zij, als vlekken in het bedrijf van groote mannen te befchouwen, hetgeen zij, geleid door den geest hunner
eeuw, als wettig en geoorloofd befchouwden. — Oor
zaak en verband liggen te duidelijk voor oogen, om dit
verlies niet aan provincialen naijver toe. te fchrijven, ook
al ware het minder uit de gefchiedenis na te gaan, dan
het werkelijk is. De Oostindifche Compagnie, die in
gene tijden wel eens 80 procent aan hare deelnemers uit
betaalde, was voor de helft ter kamer Amfterdam ge
vestigd; in het geheel behoorde drie vierde van dezelve
aan de provincie Holland.
De Westindifche, daaren
tegen , was meer eene algemeene 'onderneming; zelfs het
toen minder zeehandeldrijvende Groningen had zijne West
indifche kamer; maar Zeeland, Hollands mededinger in
den handel, was voor het grootfté"gedeelte in dezelve
(*) Gedenkfchriften van Jr. ALEXANDER VAN DER CAPRLLEN, II.268. VAN AITZEMA, Zaken van Staet en
Oorlogh, op meer dan ééne plaats. WAGENAAR, X I I . 200.
CERI SIER, V I . 513.
( t ) WAGEN. X I I . 383. ( j ) Art. V I van het Trakt. bij
AITZEMA, X . ( § ) CERISIKR, VI. 513.

betrokken, daar vele veroveringen door Zeeuwen waren
gemaakt, en veler betrekkingen en kapitalen in dezelve
gevestigd. Nu werden, bij het traktaat van 1661, tegelijk de Oost- en Westindifche bezittingen ^.veroveringen
op Portugal, geregeld. Naarmate dat rijk meer belang
Melde in het bezit van Brazilië, was het, door /lezen
afftands, rekkelijker omtrent de veroveringen, die de
öostindifche Compagnie toen ook nog jongst in de Oost
had gemaakt, in welke daarentegen,Holland het meeste
belang ftelde. Zoo moest de West- voor de -Öostindifche Compagnie onderdoen, het belang van de provincie
Zeeland voor dat van Holland; in den grond het duurzaam belang van allen voor het tijdelijk belang „van één.
Be aanzienlijke uitkeer van de bedongene yeertigmaal
honderdduizend crufaden, of acht millioenen, die men
aan . Zeeland, deed, kon het' onregt niet, uitwisfehen , pf
het verlies. hetftellen; een verlies , waarbij geen der
andere., naderhand geleden, noch dat. van Nieuw-Nederland in Noord-Amerika,,
noch dat van Ceilqn, noch
dat van de Kaap de Goede Hoop, op verre na in gewigt
kon halen.
:

Is het verlies van Brazilië een treurig voorbeeld van
de verderfelijke gevolgen van den naijver tusfehen de zeeprovinciën onder elkander, met niet minder bekrompenheid ftonden dikwijls beiden vereenigd, tegen de landprovinciën over, en deze wederkeerig, op hare beurt, tegen
dé «éehandeldrijvende gewesten. Holland en Zeeland,
geheel overgegeven aan handel en zeevaart, tegen vijandelijke legers gedekt, of door eenen voormuur van andere
provinciën, of door de Zeeuwfchc ftroomen, bekommerden zich weinig over de inftandhouding der legers,;
eepe. voltallige zeemagt w a s , voor hun provinciaal belang, genoegzaam; zonder dat zij den krijgsitand bepaaldelijk verachtten, ftohd dezelve, gedurende het beltaan
der oude Republiek, bij deze in weinig aanzien. Van
den ahderep kant meenden Gelderland, en de overige
landprovinciën, dat niet de zeemagt,.maar de Jandmagt
de eerfte zorg vorderde. Ook hier gaf men in dït op-

zigt geen gehoor aan welbegrepen algemeen belang, maar
aan eene te beperkte zucht voor eigen gewest. De landprovinciën lagen het eerst voor eenen vijandelijken inval
bloot; de zonen harer aanzienlijke gedachten zochten
vooral in het leger bevordering, en de talrijke benden
lagen in de land- en grensdeden in bezetting. Zoo werden dikwijls, in Stadhouderlooze tijden, door Hollands
invloed, de legers geheel verwaarloosd, en onder het
bewind der Stadhouders, door den invloed der landprovinciën , de zeemagt aan haar lot overgelaten; niet zelden bleef, door de verdeeldheid, zoo wel de verderking
van het eene als van het andere achter. Vele rampen,
die het voormalig Gemeenebest hebben getroffen , en eindelijk ontbonden, waren regtftreekfche of verwijderde gevolgen van dien heilloozen wedijver omtrent land- en
zeemagt tusfchen de gewesten. Onze geheele gefchiedenis
is hiervan een doorloopend bewijs. Naauwelijks was
het Gemeenebest gevestigd, of de twist over het inftandhouden van een minder of meerder aanzienlijk leger
deed Amflerdam belegeren; eene gebeurtenis, die, naarmate men deze of die partij wilde believen, dikwijls in
een geheel verfchillend licht is voorgedeld; maar die,
na de hitte der tijden op eenen afdand befchouwd, zoo
wel'getuigt tegen de zes gewesten, die, hoewel zij alle
met elkander geene fom opbragten ten algemeenen nutte
gelijk aan die van Holland, echter in dezen wilden bovendrijven, als tegen eene dad, die, toen het verfchtl
omtrent het grooter of kleiner getal der af te danken
benden zeer gering was (*) , tegen genoegzaam bet geheele bondgenootfchap volhield; als , eindelijk , tegen' den
Stadhouder, die tot zulke geweldige maatregelen over*
ging, — ïtt 1 6 7 2 , toen onze vloot aan de vereenigde
magt van Frankrijk en Engeland zegevierend wederftaivd kon bieden, was het geheele leger nog geen twintigduizend man ftevk. Genoegzaam weerloos, vielen die
provinciën in de handen der vijanden; e n , had de gedenkwaardige verdediging van Groningen den voortgang
<*) W A B R N A A R ,
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van den vijand niét gefluit, ware de landing der Engel
fchen niet mislukt, dan had de geheele verovering der
Republiek, w.elligt toen reeds,; een volkomen,, maar
rampzalig eiride gemaakt aan den twist over de vermeer
dering van land- en zeemagt. en de bijzondere provinciale
belangen. — Het volgende tijdperk viel in een: ander
uiterfte. W I L L E M DE I I I , als de toekomst radende,
maakte de beftrtjding van Frankrijk tot het doel van
zijn leven. Door hem, vervolgens door den Raadpenfionaris HEINSIUS, geheel met zijnen geest doordron
gen, werd de Republiek magtig te land; de Hertogen
VAN H O L S T E i t f , de Prins VAN WALDECK, een
drom van uitheemfche Vorften en Heeren dienden in de
legers Van het kleine Gemeenebest; LODE WIJK D E XIV
liet zijnen Minister van buitenlandfche zaken in den
Haag om den vrede bidden: maar onze zeemagt zonk
tot eene diepte, waaruit zij zich nimmer heeft opgebeurd.
Aireede in 1747, toen de goudftroomen van handel en
zeevaart nog in volle breedte vloeiden, en Grootbrittanje
nog; niet was het Grootbrittanje der negentiende eeuw,
vinden wij 's lands zeemagt zoo gering, dat Engelfche
fchepen het eiland Walcheren tegen den inval der FranfcJien moesten dekken. Zoo ver'is eindelijk de geweste
lijke partijgeest gedreven, dat de landprovinciën er een
punt van eer in ftelden, niet in de vermeerdering der
zeemagt te bewilligen, zonder dat ook de landmagt werd
verfterkt. De Amerikaanfbhe oorlog breekt uit; onze
oorlog met Engeland en binnenlandfche beroerten, bo
venal, uit den berooiden toeftand onzer vloot geboren,
volgen; en de Republiek der vereenigde provinciën, ontftaan. onder de baniere van eendragt maakt magt, wordt
eindelijk ontbonden door den partijgeest harer burgers.
Veel van dit alles is te befchouwen als het, ,gevolg
van tijden en omftandigheden.. ; Als afzonderlijke ftaten
waren' de gewesten bij elkander gekomen, en. moesten
zich als zoodanig blijven befchQuwen, of zich verheffen
boven, gene eeuw , die niet uitging van algemeene;,beginfelen, maar van verkregene regten, privilegiën en ver:
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bonden , die hierin historisch, niet wijsgeerig dacht,
noch naar den geest. des tijds denken kon.' Had'rneïl de
verderfelijke gevolgen vooruit kunnen berekenen, de''anders zoo heldere' blik , wijsheid'en goéde trouw'der'mannen van die dagen waarborgt o n s , dat mén één' geheel
anderen weg had' mgeflagen. Intusfchen was hét niét genoeg, dat men zichzélven nadeel toebragt v een volk,
om braafheid* en regtvaardigheid beroemd, dat, ook bij
volle overmagt, nooit eenen onregtvaardigen oorlog begon , alle vreemden en verdrukten fthuilplaats en milde
onderfteuning g a f w a s dikwerf onregtvaardig , door bekrompen , gewestelijk belang verblind, omtrent bijzondere 'perfonen, verdienftelijke mannen. Hollands en Zeeland} mededinging ftaat ook hier weder op den voorgrond: één voorbeeld moge genoegzaam zijn. In 1665
wordt JOHAN EVERTSEN, naar dienstjaren en verdienften, tot Luitenant-Admiraal van Zeeland benoemd.
Maar nu zou misfchien aan Zeelands oppervlootvoogd,
bij afwezigheid van een' Luitenant-Admiraal van Holland, het opperbevel te eeniger tijd toekomen over de
gemeene vloot. Dit liet de naijver van Holland niet toe.
Naauwelijks is zijne benoeming bekend, of Holland begaat de grootfté onregtvaardigheid, die men den grijzen
EVERTSEN, om eigene daden niet minder dan om
zijnen (lam te eerbiedigen, ooit kon aandoen, en benoemt , bij het leven van zijnen eigen' Luitenant-Admiraal, op éénen dag, drie andere bevelhebbers tegelijk
tot die hooge waardigheid, tegen alle voorvaderlijke gebruiken aan (*).
:

::

:

Niet alleen tegen mededingers maakte de gewestelijke
geest onregtvaardig; tegen zwakken, waar aan geen'
wedftrijd te denken w a s , deed men zich eveneens door
dit beginfel gelden. Ook Drenthe had zich met de overige provinciën bij de Unie van Utrecht vereenigd; zoo
had dit gewest onmiskenbaar dezelfde regten in het gemeenfchappelijk bondgenootfchap als de overige, — een

c.

(*) J.
DE JONGE,
CORN. EVËR.TSEN, l 8 ï O .
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regt j , dat het ook metderdaad eenigen tijd genoot •(*).
Intusfchen, hoezeer het door zijne vroege en geheele
hervorming.de zaak der'Unie opregtelijk moest zijn toegedaan , viel het weder in de handen der Spanjaarden,
nadat de Graaf V A N R E N N E N B E R G , toen Stadhouder^ .van - wege de, algemeene ftaten, yan. Groningen»
Ommelanden, Drenthe, Twente, Lingen en Overijsfel,
door verraad, gemelde, ftad onder de gehoorzaamheid des
Konings had teriiggebragt, en Koeverden door, 's ftaten
volk was verlaten. Berst nadat M A. U R I T.8 Koeverden
(.159a) had heroverd, en Groningen (1594) by verdrag
had ingenomen „ werd het gezag der algemeene ftaten in
deze gewesten herfteld. Hoewel de ^ad Groningen ïiooh
de Unie had aangenomen, maar zich aan de Gentfche
bevrediging had willen houden ( f ) , werd zij echter,
zoo als men het uitdrukte, gereunieerd in de Unie der
geünieerde Nederlandfche provinciën; zij zou met die
van de Ommelanden , die op zichzelve, van den beginne
af, in de. Unie waren getreden, vertoonen de ftaten van
Stad en Laride. Drenthe, daarentegen, weigerde men
weder.in de Unie te ontvangen. Vruchteloos vernieuwde
het landfchap zijne aanfpraak, ( 1 6 1 8 , 1 6 3 3 , 1643*1651)
nu eens door Groningen, dan eens door Friesland om
derfteund, of in zijne regten verdedigd. (§) Volkomen
;

1

("*) Hetgeen KOK zégt, Vaderl. Woordenboek , XIII. 6:
„ Zij genoten dit voorregt flechts twee jaren," is eene dier
onnaauwkeurigheden, waarvoor werken van Zulk een' omvang zeer blootfiaan, en van welke KOK in het geheel niet
vrij is. Volgens den authentieken druk der Unie, teekenden,
van wege der Graeffchappe van Drenthe, Jr. JOHAN '.VAN
ECHTEN en HINDR1 K vos VAN STEEN'WYCK eerst den
11 Jprilis 1580; RENNENBERG'S verraad van Groningen is
den 3 Maart van hetzelfde jaar: hiermede is die tweejarige
zitting niet overeen te brengen. Zonder tijdsbepaling, zeggen die van Drenthe, ih eene Memorie óver dit punt, (bij
AITZEMA op 1Ó51) „ dat zij fesfie en ftemme hebben gehad
en genoten."
( f ) Tegenwoordige Slaat van Stad en Lande, I. 465.
( § ) P. PAULUS, Verklaring van de Unie van Utrecht,
I. 86 en verv.

vrij en onafhankelijk in zijn eigen beftuur, en alztjo geheel' vérfchillend van de Generaliteitslanden,
een ^betrekkelijk , hoewel gering, aandeel dragende in de algemeene lasten, en eenig krijgsvolk te zijner repartitie hebbende',, bleef het, gedurende al den tijd van het beftaan
der oude Republiek, uitgefloten uit dè Staten Generaal efl
dè overige hööge Collegién. Staatkunde eh onregtvaaTdige bekrompenheid, uit ijverzucht op'provinciale rbagt',
deden zoo geheel vérfchillend handelen met déze è a d e h
dit landfehap. Het opnemen van Groningen, als vereenigd wordende met de Ommelanden, kon in niéts dè
magt der gewesten verminderen; en het wais van belang,
zulk eene fterke ftad naauw aatt het bondgenootfehap te
verbinden. Hoe wèl men gezien had, toonde het jaar
167a. Het wederaannemen, daarentegen, vari Drenthe,
als achtfte gewest, had de ftemmen in dè Staten generaal , daar men niet hoofdelijk, maar gewestelijk ffémde,
van zeven tot acht gebragt, en het gezag van elk der
andere gewesten betrekkelijk verkleind. Dit was de oorzaak, dat men een regt verkortte, dat zelfs BIJNRERSH 0 E K (*) , de bevoegdfte beoordeelaar in deze zaak ,
als ontegenzeggelijk befchouwde, en geheel gegrond was
op het toenmalig beginfel van ftaatsregt in de Nederlanden. Volgens dit beginfel toch hadden de kleine (temmende fteden, ter ftaatsvergadering van Holland, gelijke
ftem met het magtige Amfterdam; eene ftad, die tegelijk
de kroon en de hartader was van het Gemeenebest;
eene bevolking van toen misfchien driemaal honderdduizend zielen werd op eefien gelijken voet vertegenwoordigd als plaatfen met twee- of drieduizend inwoners : alles rustte op verbonden en overeenkomften, niet
op algemeene beginfelen.
:

;

1

Hoezeer wij in de affchaffing van dezen fcéderativen
grondflag bij dé vertegenwoordiging, en het aannemen
van algemeene beginfelen, den voortgang des tijds moeten
erkennen en danken, lijdt het echter geen twijfel, of
ook deze ongelijke vertegenwoordiging heeft hare nuttige
(*) Quaestiones Juris Publ. Lib. I. Cap. XVI.

zijde,gehad, Het is bekend, boe menfchen., die zk'h
een-aanzienlijk vermogen in onze Jfoppfléden, .hadden," vërworyen,,, zjclj vervolgens Jn deze ,jd^inë.' ^èmb,^è^e'
ftedep$kwijls ne(ferzettede n .ge^reveJti,door 'tfe'.niet yer\verpejijke eerzucht., om daarliet,'a'én''^tbt'ewm^tèn,
te, geraken.. Hierdoor Yerlpr»d^^ich•.;de. .kfjyt^lteQ, en
welvaart., .meer algemeen,, en. dj? . levenskracju' van'den
ftaat bjeef niet pp enkele,pla#tfén bijeengeperst.. Indien
^ « « ^ . . v i i t f l u i t i n g yan.de ;Unie uit dit oogpunt wordt
befchouwd,.wié vermag ifcn.te bepalen,,of het gemeene
bondgenootschap zich niet aanmerkelijk, heeft benadeeld,
door - de inwpning voor ri^e, particulieren van alle aanlokfelen te berooyen, den, geest; van- afzondering aan te
kwèekerj, de zucht en het vermogen tot ondernemingen
teyerlammen, waardoor, een zwak geallieerd landfcjiap.,
in den loop . van twee eeuwen, an eene ;fterke en pntgonnene provincie had kunnen worden veranderd, en, de
al te kleine Républiek inderdaad vergroot, zonder,haar
grondgebied uit te breiden; want waarachtige en duürzamej vermeerdering van de krachten van eenen ftaat zal
fteeds, in de eerfte plaats.,, vermeerdering zijn van morele
kracht, en noch door. verovering), noch door willekeurige
landverdeeling worden gegeven. Van dergelijken aard was
de zwarigheid, die men maakte, ó m , na den noodlottigen oorjpg van 1672, Gelderland, Overijsfel en Utrecht
op nieuw in de Unie op te nemen, nadat zij langen tijd
door den vijand met brandfehattingen waren bezwaard
geweest, en blootgefteld aan alles, wat van het verblijf
van een vijandelijk heir, vooral in die dagen, onaffcheidelijk was. Niets was onregtvaardiger. De vestingen
toch waren door het geheele bondgenootfehap verwaarloosd, het zwakke leger, des bevolen, achter dm Hollandfehen IJsfel teruggetrokken, en genoemde provinciën buiten tegenweer en opengelaten voor magtige legers, aangevoerd door de eerfte veldheeren van Europa^
Alzoo het flagtoffer geworden van de toenmaals algemeene verwaarloozing der landmagt, waaryan de fchuld
hoofdzakelijk bij de zeeprovinciën lag, moest Gelderland
t

;
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hiervoor boeten met bet verlies van eene plaats in. den
Raad van State, Utrecht de fterkten op haren bodem
aan het beheer van Holland overlaten, en Overt)'sfel aan
Vriesland' en Stad en Lande het oppergezag afftaan
over de Ommerfchans en die te Rooveen^ nog. was het
alleen op praeadviis van W I L L E M D E N I I I , dat men
niet verder was gegaan (*).
Eenmaal zullen misfchien, bij eene opzettelijke, uit
voerige en vrije behandeling, van de algemeene gefchiede
nis der vereenigde Nederlanden, de nadeelige gevolgen
van den poovinciajen geest:, die zich in deze weinige
trekken reeds zoo duidelijk doen opmerken, in, het hél
derst licht komen. En hoe wenfchelijk is djl! Niets.,
voorzeker, is onedeler, dan de oude ftaatsr en kerktwis
ten uit onze gefchiedenis op te halen, om dezelve tot
zaden van öieuwe verdeeldheden en partijfchappen tus
fehen burgers en burgers te doen dienen; niets onedeler,
dan de graven der helden, geleerden en ftaatsmannep, on
zer gefchiedenis met eene heiligthennende hand om te
wroeten, om hunne nagedachtenis van de zegening*, waar
zij ts, te berooven, of om zich als te wapenen, met hun
vermolmd gebeente, ten einde den tijdgenoot aan te val
len. Voor eeuwig wijke zulk een geest! Maar de af
dwalingen van een vroeger geflacht te befchouwen niet
de levendige overtniging van de zwakheid en beperktheid
der menfchelijke natuur, die ook de grootfté mannen aan
kleeft; om daaruit de lesfen der ondervinding te halen:
dit maakt de gefchiedenis, naar de fpreuk der oudheid,
tot de leermeesteres des levens,; tot eene fchool, waar
waarachtige kennis en levenswijsheid meer dan elders kan
worden verzameld; dan worden zelfs de misdagen van
eene vroegere eeuw een weldadige en bezielende gloed,
die zich verfpreidt over het leven der volgende gedach
t e n , e n krachtig bijdraagt tot bevordering van algemeen
raenfchelijk geluk en dien waren, wereldburgerlijken geest,
die, ver van te ftrijden met de vaderlandsliefde, door
deze wordt gefchraagd, even gelijk de vaderlandsliefde
(*)

WAGEJSAAR,

MENGELW.

1829.
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zelve'i' 'op 'hare"beurt, fteün .vindt'In dë'Tlüifelijka' betrekkingen der burgers.
'
'<•
Zoo ergens eene gefchiedenis zulk eene -leermeesteres;
des levens' i s , het i s , zoo als wij zagen, die van ons
land. Wélméehèhd'doèt zij zich" Kó*órèa y"w ''-ïfchijnts-te
zeggen:' Geen Nederlander-is e r , die zich niet verheft
op den roem van helden, als de MAUKITSEN, S E
R i i i T k ' R ' s , TRJ'ÓM'PEN en E V I R T S W ; van ftaatsmanpeti, gelijk de^aL D ENB-ARNE VË^L-D'S ,"de VAN
BE y E R N i N C K s ' ;de DE WITTEN , dé-F AGELS ,
enz. 'êhz.; van' dichters, geleerden, vérrJienftelijke mannen, gelrjk de VONDELS, 'de D E GROOTS, de
ö ET\f's T E R H UT ZEN , de BOEKHAA v i s', ide' v AN
HARE'NS, en eene oneindige reeks van anderen, hoewel HIJ niet met gene mannen' uit dezelfde provincie
mogt geboren zijn.' Even 'als allen in hunnen roem ,d'eelen',- ALLEN, in meer- of mindere "mate,"-de voofdeelèrr
genieten, door heil 'aangebragt, dat zoo hét. nationaal
belang dei•Nederlanders méér en-meer dè ptóafls ïnneme
van^proVihcialen geest en provincialen h'aat'j die, naar de
uitfpraak van de onmiskenbare lesfen der ondervinding-,
voor ,éen kort, tijdelijk en plaatfelijk voordeel, verderf
cn duurzaam nadeel over het geheel verfpreidt;' dat een
natibiiaïe Volksgeest ALLEN tot aller heil beziéïé j d a t - Z I J ,
die',' als lot- én togtgenooten,' één volksroemééne taa-ï
deelachtig zijn, ftaan als één rrrani' Zoo' moge'''dan ~éb
herboren Staat, welke 'ftórmeh zich verheffen, nu één -in
vorm', ontdaan van' fiet oude' foïdérairsmüsy' onder; één
Staatshoofd, verheven! boven gewestelijke partijdigheid,
rfiet' veijopgdé léverj>kracht4iereri;'eh'vóor' de ~ wereld "en"
zicfizelven worden, hetgeen, in minguriffi'gé ómffandij*heden, voor die "tijden het oude Gemeenebest, vergeleken
met andere Staten, eenmaal IS geweest; een verblijf van
welvaart en voorfpoed; maar vooral eert land, waar ruime
eh onbekfompene begrippen alle burgers bezielen, waar
de zinfpreuk, weleer op de oude munten gefchroefd^
thans IN aller harten wordt gelezen: Concordia res farVat crescunt.
1

i

;

?
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JVÏen verhaalt, dat de haai zekeren kleinen visch, van
hét geflacht der Gadus, aan zich onderworpen heeft; dat
deze zijnen meester op deszelfs togten - vporultzwemt,
de vischrijkfte plaatfen der zee opzoekt, en juist die
pfóoi opfpoört, waarnaar hij het begeerigfte is •— eri dat
de haai, niettegendaande zijne vraatzucht, uit dankbaarheid voor zöo groote diender!, in goede verftaridhouding
leeft met eenen makker, die hem zoo nuttig 'is; Natuurkundigen, behoedzaam in het aannemen der weieens
overdrevene berigten van reizigers, en de'oorzaak van
zoodanige vergezelling niet kunnende' begrijpen^,' hebben
de'waarheid der zaak zélve '-inVtwfjfê|--gêtroikk!afii.' '.Het
blijkt echter-, dat zij ongelijk' hebben. De'Waarriemingeri.,
die ik gelegenheid heb gehad'te doen, gaan gepaard met
omftandighedeh, welke misfchien door niemand vóór mij
zijn'opgemerkt.
s

In Mei des jaars 1 7 9 8 bevond ik mij aan boord vari
het fregat de Alceste, tusfchen kaap Ben en het eiland
Maltha.
De zee was effen, en de fchepelingeri.verveelden zich wegens de langdurige dike. Een haai, dien
zij het fchip zagen naderen, trok nu hunne opmerkzaamheid. Voor hem uit zwommen zijne geleiders, die zich
op een' vrij regelmatigen afftand van elkander en vart hem
hielden. De twee loodfen kwamen nabij den achterfteven, bezigtigden, als 't ware, het vaartuig van het eene
einde tot het andere, en vervolgden, na zich overtuigd
te hebben , dat er niets w a s , waarvan zij gebruik konden
maken, weder hunnen weg in de vorige rigtfng. Gedurende de verfchillende bewegingen, welke zij maakten,
verloor de haai hen niet uit het gezigt, of liever, hij
volgde hen zoo naauwkeurig, alsof hij door hen wierd
voortgefleept.
Zoodra hij ontdekt was, nam een der matrozen een' grooten haak, waaraan hij een ftuk fpek, tot aas , vastmaakNn 2
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t e ; maar de haai met zijne loodfen had•'zich reeds op
eenigen afftand verwijderdeer de man dit in gereedheid
had; evenwel wierp hij, op goed geluk af, het fpek aan
den haak in zee.- Het geluid, door het vallen in.' het
vKatér,,yeroorzaakt, was op aanmerkelijken afftand hootbW.„, De zwemmende reizigers, door hetzelve getroffen,
vertoefden. De beide Jopdsvisfcheh werden-afgevaardigd,
én keerden terug, om de oorzaak te onderzoeken. Gedurende hunne afwezigheid fpeelde de haai op dé oppervlakte van het water,, en wentelde zich nu op den rug,,
dan weder, op.den buik,,of jduikte dieper, maar verfcheen
telkens, weder op dezelfde plaats. Toen de beide vischjes de
4}feitf..naderden,, kwamen, zij digt bij hgt fpek, en keer
den ^ zoodra- zij hetfyemjarkthadden,,; met, grootere fnelheid, dèp zij gekomen waren, naar den haai terug. Toen
zij hem bereikten vervolgde deze zijnen togt. De, eene
loödsviscb. ter regter, de andere ter linker zijde, ftreefden beidé hem vooruit; waarop zij onmiddellijk:eene wending maakten, en andermaal op den achterfteven aanhielden., De haai volgde hen, als kunnende alleen door hunne
fchranderheid dé voor hem beftemde prooi gewaarworden^ Jytèn .heeft gezegd, dat de haai met een' zeer fijnen reuk begaafd is-. Hetgene er plaats vond, toen bij
het fpek naderde, verdient aljezins ppm erking. Toen bleek
mij, J a t hij hetzelve niet gewaar werd, vóór het oogen»
blik.," dat zijne gjdfèn het hem aanwezen; want met e,ërder..,^egon .hijttnet groptere; fnelheid te z w e m m e n — o f
eïgerd|k déed'hij eenen fprpng., om het te grijpen- Eerst
rukté.tój'.er^.'een.gedeelte yan af, waarin dé haak met
was; "maar bij een'twééden aanval drong, de haak door
dé .linker l i p , ',ëri zoo werd hij aan boord gehéfcheri.
7

?

Reeds twee uren bezig, ge weest zijnde met het ontleden
van den haai, betuigdeifc mijne, fpijt,.dat ik.geen beter
onderzoek had gedaan naar de vischjes,. welke den -haai
zoodanigen dienst doen.
Men verzekerde m i j , dat
zij waarfchijnlijk nog wel te vangen zouden' zijn, daar
zij zeker in de nabijheid/ van het fchip waren verbleven ; en inderdaad, na verloop van eenige minuten,
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bpod men mij een exemplaar aan, hetwelk ik bevond te
behooren tot de Gasterosteus der natuurkundigen. Maar,
wat beweegt-deze viscbjes tot het aangaan van zulle eene
gemeenfehap met den haai? Is misfchien datgene, wat
de haai wegwerpt, hun voedfel ? Of leggen "zij welligt
zichzelven deze moeijelijke dienstbaarheid o p , ten einde
befcherming en veiligheid in de nabijheid van zoo verilindend dier te vinden ?

-

IETS, OVER DE VRIJE OPHEFFING IN DE - LUCHT ,
BIJ KLEINE , DRAADTKEKKENDE SPINNEN.

JEJet fchijnt zeer bezwaarlijk, de fpanning der .draden of
webben der genoemde fpinnen van den oever eener beek
naar den pverkant, of tusfehen vrij • ver vaneenfhyinde
boomen, te verklaren. Men heeft onderfteld , dat de
fpinnen hare kleverige draden daarheen wierpen, opdat
dezelve aan een bepaald punt zich zouden vasthechten;
maar zulk eene onderftelting fchijnt weinig aannemelijk,
bovenal wanneer de afftand eenigzins aanrnerkeli|k. is.
P r . v i R E Y heeft jonge fpinnen van verfchillende /foort
gezien, die, in een gefloten vertrek, en, zonder behulp
yan den w i n d z i c h naar welgevallen konden .verliefFep,
zelfs van op de hand. Zij (tegen naar.boyejj, zpnder pnderfteuning, naar eenige plaats, een' draad achterlatende,
gehecht aan het p u n t , van waar zij opftegen. Hij ver
klaart de opklimmende beweging dezer kleine luchtrei
zigers door de,beweghig van hun .viertal paar pootjes ,
gezamenlijk werkende als roeiriemen of kleine vleugels;
zoodat het,een zwemmen in de,lucht, of eene foort,van
vliegen, zoude zijn. Naar het meest.aangenomen gevoe
l e n , echter, maken de fpinnen, ten einde zich in de
lucht op te houden, gebruik van den ftroom, die zich
in de vrije lucht vormt. Welligt, daar het beestje,.waar
op de Heer . v IRE Y zijne waarneming , grondde, zeer
klein was, beftprrd cr in de lucht van het.vertrek eenir
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ge Aroom, bekwaam om het op te heffen. Diens ondêrftèllïng evenwel gegrond zijnde, zou daardoor èe'n
düister_ punt ïh de zoo bèlaiïg'rijKe natuurlijke historie
dezer Ihfektén opgeklaard zijn. "

IETS OVER ARNOLD MOONEN, BIJZONDER ALS
LATIJNSCH DICHTER.
A R N O L D MOONEN, geboren teZwol.ln 1644, leerling van de beroemde U.t rechtfche Hoogleeraren FRANC.
BURM ANNUS eh JOH. GE ORG. GRAEVIUS, in
1674 Predikant te Hardenberg, en in 1679 te Deventer,
waar hij den i7den yan Wintermaand 1711 overleed,
was een man van'groote verdienften.
* >
Als kanfélrëdenaar was hij riiet onvermaard; zijne uitgegeveöe leerredenen: De lijdende Christus, Paulas te
Athene*, ' Paul us onder de Heidenen ',' enz/leveren de
kennelijkfte proeven van kanfelwelfprekendheid op. Dat
hij..een'."bekwaam taalkenner was, blijkt "oris uit Zijne
Nèdefdiiitfche Spraakkunst, (volg. YPEY, Gefch. der
Ned. Tale, bl. 537) het handboek voor alle taalminnaars,
gedurende meer dan drie vierde der achttiende eeuw.
Eene Kronijk van Deventer, enz. doet hem -ons tevens
als een beoefenaar der Gefchiedenis kennen; en als Dichter werd hij door zijne tijdgenooten zeer hoog gefchat,
verdienende ónder dezen geene geringe plaats.. De door
hem in 1700 uitgegevene Gedichten, en die, welke door
de bezorging van POOT na zijnen dood ih 1730 zijn
uitgekomen, doen ons zien, dat het hem aan echt dichterlijk gevoel niet ontbrak, en hij onder de beste Dichters
van dién tijd behoort gerangfchikt te worden. Dat hij
ook in dé Latijnfche Poëzij niet onbedreven w a s , is bekend. Minder bekend echter is het, dat ook daarvan
meer dan ééne proeve in het licht verfcherien is. -De
Weleerw. Heer p. c . MOLHUYSEN fchreef nog onlangs, in de zoö belangrijke Historifche Aanteekeningen
1

;
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op zijne, den u d e n January 1 8 2 9 , ter gelegenheid van
de viering van den a50.lt.en verjaardag van de ftichting
der Deventcrfche Hervormde Gemeente, gehoudene Leer
rede: „Somtijds behandel le hij" ( M O O N E N nam.)
„ ook de Latijnfche lier, fchoon ik niet weet, dat daar
van iets in druk is uitgegeven." (Zie gen. Leerrede,
bl. 7 5 . ) Intusfchen bellaan er toch werkelijk zulke
proeven, die het onwederfprekelijk bewijzen, dat M O O N E N als Latijnsch Dichter ook wezenlijke verdienften
had. In het Latijnfche werk van E Y N A E U S , onder den
titel: A . B Y N A E I de Morte J. C; te Amfterdam -in
1691 uitgekomen, wordt vooraan eene Elegie van hem
gevonden, met dit opfchrift:
Elegia ad P E T R U M
F R A N C I U M ,
orator urn et poet arum nostri feculi facile
principem , de A N T O N I O B Y N A E O collega deftderatisfimo. En na zijn overlijden is er van hem, een bundel
Latijnfche Gedichten, te Groningen, uitgegeven. Deze
bundel, door aankoop mijn eigendom geworden, is in
klein octavo gedrukt, en heeft ten titel: A R N O L D I
M O O N E N 1 1 Zwollani
verbi divini minis tri dum viveret
Daventrienfis Poëmata Latino. Groningae, apud j 0 H .
A V E L S E N , 1 7 1 6 . En in de Latijnfche Voorrede van
den Drukker wordt berigt, dat deze Gedichten naar het
handfehrift van M O O N E N , den Steinfurtfchen Hoog
leeraar G . F R A N C K E N , een' bloedverwant van den be
roemden man , toebehoorende, en in dezelfde volgorde,
als de overledene dezelve had gerangfehjkt, zijn uitge
geven. Den hoogfehatteren en beminnaren, dei: Latijnfche
dichtkunst geen ondienst vermeenend'e te zullen doen,
met hun dezen, thans zoo zeldzaam voorkomenden,
bundel eenigzins nader te leeren kennen, wil ik hier ter
proeve een paar (hikjes uit denzelven mededeelen:
:

Epitaphium infantis, cui

JOANNI

SECUNDO

EPIGRAMMA.

Infans hoc recubat.tumulo, fublime Secundi,
Qui Belgas docuit Bafia, nomen habeas.

nomen.

548

1KTS OVER ARNOLD MOONEN»

Dixerat augurio Phoebus: Poeriste. Secuudo,
^Ni faltaat vatem fata, Secundus erit.
ÖblHcit *st ctta mors :>Jano n«c'ferre^Secmidttm
Hagenfi Superi-nec potuereiparem.
A, M . 2
Het andere is van kiezen tóhoud:
, In Pacem,inter beltfgerantes\Evropae Precipes ipfo-Solftitio Autumnali anni cioiacxcvn Rysviei \ conpUiatam.
^.SöMHtio pax'laéta rédit; requescitur araris;
Sisteris .&icürfii, GaHice Phoebe, tno.
A. M . Z .

"Meer ftüfcken zoude ik uit.genoemden bundel wél Willen-aanvoeren, en zou hiertoe bijzonder het IXde Gedicht:
D A P H N i s . Ecloga in obitum'Viri NobiL
NICOLAI
H F/1 N-s f i ; ' het XVIIde: Elegia feu 'Prófopopoeia B ,
V I R W I N I'S M A R I'A'E ad j . M A T T H A E u M , de cültu
M A R - I A E refporidcntem; het laatfte óf XXVTIfte: Anacre•óhtièum irvfidiólumV. Cl: I ' S A A C O G R U T E R O natum,
kunnen kiezen; dan om derzelver uitgebreidheid .moet
ik 'dit achterwege laten. Ik wil ook thans niet breedvoeriger zijn, daar mijn oogmerk met deze kleine'bijdrage alleen i s , om M O Ö S E N ' S verdienften als Latijnsch
Dichter • eenigzins, uit zijne wérken zelve, in het licht
te iftellen; terwijl ik welligt op dezelve nog wél eens
nader terugkome,
1

ISAK

Katwijk aan Zee,

VAN HARDERWIJK,
!

Predikant.

21 Julij i'829.

BOUW- EN BEELDHOUWKÜNDIGE GEDENKSTUKKEN VAN HET
OUDE BABYLONlë EN PERZlê.
;

Gfelijk aan de; oevers van -den Nijl in Egypte, 'zoo öok beftond.aan de oevers van den Eaphraat;'reeds'in de vroegile

BOUW- EN BEELDHODWKUNDIGE GEDENKSTUKKEN, ENZ. 549
tijden, Babyloniê oï'Ckaldea, hetwelk de gefchiedenis leert
kennen, als een magtig rijk, en een der pudfte zetels van
befcbaafdheid. Zelfs ook daar zijn nog sporen en overblijffeh zigtbaar van eene heerlijkheid, welke door de oudfte
Gefchiedfchrijvers geprezen, maar reeds vrj'ór meer dan vij£Xien eeuwen verdwenen 'is. Maar, indien deze overbtrjffels
op ver of na niet zoo wèl onderhoudeh en luisterrijk zijn als
de Egyptifche, ligt de oorzaak hiervan niét daarin, dat dè
voortbrengfelen der bouwkunst van "de oude Baby lonten minder reusachtig in derzelver aanleg en minder grootsch in derzelver uitvoering zijn geweest; maar is die alleen te zoeken
in het onderfcheid der bouwftoffen, welke 'den Egyptenaar
ten dienfte ftonden, en die , welke aan den Bdbyloniër door
zijn land werden aangeboden. Daar de Egyptenaar in de
gebergten, welke het Nijldal omringen, 'menigvuldige fteengroeven in zijne nabijheid vond, ontbraken dezelve geheelenal aan den Babyloniër, in de mtgeftrékte vlakten, uit welke
zijn vaderland beftaat, hetwelk daarenboven ook geheel van
bosfchen ontbloot i s , welke hem timmerhout zouden kunnen
opleveren. Het is-waar, de natuur vergoedde dit gemis door
eenen onukputtelijken voorraad van het beste leem, dat, in
de zon gedroogd, of in den oven gebakken, ëene verwonderlijke vastheid en "duurzaamheid verkreeg. Maar zoodanig
eene>bouwftof laat noch eene zoo fijne bewerking toe, als
marmer of eene andere natuurlijke en harde foort van fteen,
noch de-daarvan vervaardigde gebouwen konden zoo zeer als
de Egyptifche het vermogen van den tijd'trotferen. Daarom
beftaan de overblijffelen der gedenkftukken van' het oude
Babyloniê nog flechts uit bouwvallen, zotider eenigen geregelden vorm, van half vergane tigchelfteenen, en lagen van
aardhars, welke, met ftroo of riet vermengd,diende in plaats
van kalk. Wij hebben eene meer naauwkeurige kennis van
deze gedenkftukken te danken aan het eerst vóór korten tijd
in het werk gefteld onderzoek door BEAUCHAMP, RICH,
en voornamelijk door KER PORTER. Vooral zijn belangrijk
de bouwvallen 'van Babyionop den oosteFijken en westelijken
oever van den Ettphraat, waar-de tegenwoordige ftad Hillah
(gewoonlijk Helle genoemd) gelegen i s , welke waarfchijnlijk
binnen den omtrek ^van het onde'Babylon ligt; voorts de door
de Arabieren onder den naam'Bin-Nimrod, d. i. Toren
van NIMROD, aangeduide bouwval, op den westelijken
oever van den Eupkraat, ten zuiden van Helle, volgens een
-
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^Rer waarfcbijhlu% ye,rmQeden e,en 0verb.ujffel.v3n den tqren
yan ,Babel, ;of. van , dep. tempel: van B.E.Lus; eindelijk.de
ruïnen .van Aieriuf,• • doos..dejfr^imw
insgelijks Nimrods,
toren genaamd, op, den. westelijken oever, van, den, Tigris,
tegenover Bagdad.
^
Jïeterdan.de gedenkftukken .van Babyloniêhebben die van het
pude Perzië wederftand kunnen bieden aan de vernielende hand
des tijds„; De bouwvallen van Éirfepolis vertoonen nog zeer
goed .bewaard, geblevene fporen van derzelver voormalige
pracht: .Eenzaam en eenig in. hunne foort, verheffen,zij zich
nog uit de zee der vergankelijkheid, welke alle gedenkftukken
van men/chelijke heerlijkheid rondom en in derzelver nabijr
beid, welke; Sufa en. Babylon reeds lang h.eeft verzwolgen!
Terwijl hunne grijze oudheid en majestueuze grootheid eerbied vorderen, prikkelt hunne, raadfelachtige gedaante de
nieuwsgierigheid zelfs van den oppervlakkigen befcbouwer.
Die zuilen, welke tot geene der bekende bouworden behooren, die raadfelachtige alphabets en opfchriften, die wonderdierengaan den ingang, die menigte van afbeeldingen en gedaanten, .welke derzelver muren bedekken, alles voert ons
terug in dehoogfte oudheid, in dat ver verwijderde tijdvak,
over hetwelk de fchemering der Oo&terfche overlevering flechts
eenen^ flaauwen lichtftraal; doet opgaan. De afbeeldingen en
;

v

befchrijvingen, welke CHARDIN', DE BRUIN, NIEBUHR,
en in onzen leeftijd KER PORTER (de laatfte met grootere
naauwkeurigheid eri volledigheid, dan zijne voorgangers") geleverd hebben, geven ons een levendig denkbeeld van den
omvang en de heerlijkheid van het geheel, waarvan zij eens
heiranddeelen waren. De geheele omftreek van Perfepolis is
met oudbeden bedekt, die, evenwel yan verfchillende tijdvakken, afkomftijf U - Men moet dezelve in drie klasfén verdeden, tusfchen. welke een wezenlijk onderfcheid j s , zoo
wel door den verfchillenden fmaak der afbeeldingen „die. zich
op dezelve bevinden, als, door dat der alphabets en talen
van,derzelver opfchriften. Tot de eerfte, klasfe behporen de
Oud-Perzifche gedenkftukken; de tweede beftaat uit de kunstwerken en opfchriften uit het tijdvak der, Sasfaniden^ of van
het Nieuw-Perzifche rijk, hetwelk in de derde eeuw van onze
jaartelling uit het vroegere Parthifche. ontflpnd; to$ denderde , klasfe , eindelijk, behooren.-de Arabifche en Nieuw-Perzifche opfchriften uit den.ujd van het Kalifaat^ na de zevende eeuw.
Z
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Wij bepalen onze opmerkzaamheid thans tot de oudheden
der 'eerfte foort. Tot dezelve behooren vooral de overblijffels van het Paleis van Perfepolis, door de hedendaagfche

Perzianen Tfchihl-Minar, d. i. de veertig zuilen, genaamd.
Zij zijn duidelijk overbiijffels van een groot en heerlijk ge
bouw, hetwelk reeds door het buitengewone van deszelfs
liggrrig de opmerkzaamheid tot zich trekt. Het ligt juist
daar, waar het Perzifche gebergte ophoudt en de vlakte begint:, zoodat tiet zelfs nog den voet van het gebergte bedekt,
en als uit hetzelve uitkomt. De hooge rotsachtige bergketen,
die uit het fchoonfte grijze marmer beftaat, opent zich hal
vemaanswij z e , en fluit het achterfte gedeelte van het gebouw
nog-binnen deszelfs.hooge armen, terwijl intusfchenhet voorfte gedeelte des gebouws ver vooruitkomt in de vlakte. Door
deszelfs ligging, en naar de gefteldheid van den grond, van
welke de bouwmeester partij heeft getrokken, heeft het ganfche gebouw de gedaante van een amphitheater, daar het.uit
drie verdiepingen beftaat, van welke de eene zich achter de
andere verheft. Het is geheel van dat marmer gebouwd ,
Hetwelk het gebergte zelf verfchafte; en de verbazend groote
blokken fteen zijn, zonder kalk, met zulk eene bewonde
renswaardige kunst te zamen gevoegd, dat men dikwijls,
metde grootfté opmerkzaamheid, de voegen naauwelijks ont
dekken kan. Van het een terras vormende plat der onderfte
verdiepingen geleiden trappen naar de hoogere , die zoo breed
en gemakkelijk zijn, dat tien ruiters op dezelve te gelijk
naast elkander kunnen rijden. De leuningen der trappen,
zoo wel als de muren, welke de inwendige vertrekken van
het Paleis van elkander afzonderden, zijn met eene menigte
van voortbrengfelen der beeldhouwkunst bedekt, die voor
den onderzoeker van het grootfté belang zijn. De leuningen
zelve beftaan uit een aanzienlijk getal menfchelijke figuren,
die eenen plegtigen optogt fchijnen voor te ftellen, en, door
verfchillende kleederdragt en andere eigenfchappen, op
menigerlei wijze van elkander onderfcheiden zijn. Op de
muren en aan de ingangen der achterfte gebouwen zijn ge
deeltelijk perfonen van hoogen rang, met hun gevolg en
eereteekens, gedeeltelijk gevechten van wilde of fabelachtige
dieren, zoo wel onder elkander als met menfehen , afgebeeld.
Hoogstwaarfchijnlijk was Perfepolis de verblijf- en de begraaf
plaats der Koningen van het oude Perzië, het heiligdom
des volks, en de woonplaats van deszelfs Goden; en een
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der beide grafteekens bij TfchJhl-Minar het graf .van o ARIUS HYSTASJIS, hetwelk, naar het varhaal van KTE,8 IA 'door dezen j&aning nog .bij zijn leven gebouwd w a s ,
en 'in rhetwfiik hij navsujnea dpod werkelijk ^begraven.,*?.
Van Safa, in de.Hebreeuwfche .geföhiedboekeua#&^' (0»
de winterrefideade dpr dPeraifebe Koningen, z|jn geene betere
overblrjflelen bewaard gebleven, ;,dan Van B/tbyitin., nameljjk
ongevormdepuinhoopen van cigehelfteenen.en lagen-van aardhars. Want, volgens.de berigten der oude Schavers^-was
Sufa van dezelfde^bouwHoffen als.Babyion gebouwd. Twee
Duitfthe -mijlen ten westen van de hedendaagfehe ftad Despkuly san-de rivier Jéza/, in de provincie Khuzitflian, .vindt
men de bouwvallen van Sufa, op den oQsjelijken oever van
de rivier Kermh, voorheen Chaaspet. Onder de puinhoopen
onderfcheiden er zich-twee door hunne uitgebreidheid en
hoogte, welke de bewoners van deze hindftreck het PaJeis
noemen. Aan den voet van.den,hoogden puinhoop ftaat een
klein gebouw, van. latere dagteekening, met..een' koepel,
onder-hetwelk -men zegt, dat het graf van den Profeet
D A N i ë f zich bevindt. • Tusfehen de puinhoopen liggen eenige
blokken marmer en graniet, Welke gedeeltelik met Hieroglyphen, gedeeltelijk met opfchriften bedekt zijn , heftaande
uit wigvormige karakters, even als die, wejke ook op de
Babylonifche fteenen en op.de muren van'Perfepojis gezien
worden.
5
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HISTORISCH VERHAAL VAN EEN' GRIEK , . BEHOOREJJDE TOT DE
EQUIHAGIE VAN HET TURKSCHE ADMIRAALSCHIP , TIJDENS
DESZELFS VERBRANDING IN DË HAVEN VAN SCIO.
±Jè Tüfkfeke -vloot ,• voer-geenerlei,-gevaar beducht, lag gerustel#k ^geankerd voor'Seio,•'•in -een' fehopnen nacht ,der
maand'Junij:'het was-al-laat; decaan:boord gehouden;.wordende koffijhuizen waren-reeds van» derzelver bezoekers verlaten. De Turken -gaven - zich over aan den flaap, door.ejlkander nederliggende, gelijk lastdieren, op het dek. ,J3e
Kapitein-Pacha had zich opgefloten; in zijne,,prachtige, kajuit,;
èn, naardien -er geene geregeld geordende , nachtwaak aan
bootó van een iTurksck oorlogsfcbip;beftaat, i-MoJgden ,zijoe
Officieren <fiens• Voorbeeld. I k , • benevens,.eenige, Grifikfahe
matrozen, -die nog op de derde brug .waren verbleven,,.VRIJ
:
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vermétkfeh «tf;- 'bg gebrek van béter, mek dén gang vaneen fchip met zwart zeil gade te liaan, hetwelk wij- van de
enandtin- van SpahnaSorezagen opdagen, en, dwars: door het
kanaal, regelrègt,ëp ons aanbonden. Het fpoedde zich zaehfckens voort, en naderde meer én méér. Wij wendden 6r het
oog niet van af, zonder dat het ons eenige vrees inboezemde, tot op het oogenblik, dat wij een ander zeil m het ge»
zijgt kregen. Toen eerst vattedén wij argwaan op, daar het
eerst ontdekte vaartuig ons zoö digtbij was gekomen, dat
hét welhaast aanftuurboordvan onze drie bruggen zich zou
bevinden. Thans haastte ik mij, een' der Turkfche bevelhebbers te gaan Waarfchuwen; maar -deze overlaadde mij mét
Verwènfchingen, dat ik hem in zijnen flaap ftoorde, fchold
mij voor een' domkop, hoonde mij, door mijne móéder voor
eene h . . . uit te maken, zeidë al brommende, dat het zeker
een Smimsch koopvaardijfchip zijn zou, en, zich op de
andere zijde wendende, (liep hij weder in. Intusfchen naderde het verdachte fchip al meer en meer. Ik keerde mij
tót eenige Turkfche foldaten, die mij op dezelfde wijze als
de Officier bejegenden, zich niet weinig verwonderende,- dat
ik mij veroorloofde dé rust te verftoren op zulk een ontijdig
uur. Wat konde ik thans meer uitregten ?
>
Toen ik weder op dé ftuurplécht kwam, was het vaartuig,
dat mij zoo zeer ontrustte, ons van achteren- tot op een
pistooHchÖt genaderd. Het was eéne brik, zwart-gelijk Satan.
Ik ontwaarde geene levende ziel aan boord, behalve hem,
die het roer béftuurdc. Op eigen gezag riep ik hem:toe»
het ruime föp" te kiezen, of dat mén hem in dén grond zou
boren. Men gaf geen antwoord ; ntaar, begunftigd door een
labberkbéltjè; Kwant de btffc ons eindelijk op' het lijf, Somber en zwf&énd ais het graf. Met alle opTettendheid-desZèlfs onverklaarbare bewegingen gadeflaande, zag ik den- man
aan het roer zijnen post Verlaten j na hetzelve aan bakboord
te hebben vastgezet i terftond daarop hoordé ik een geluid
als van roei riemen'; ik ontdekte toen aan den achterfteven
eene floep, ónder den wind van de brik wegfluipende. In
een' oogwenk ftfet nü de brik met geweld op de zijde van
ons fchip, waaïaün zij, ten zelfden tijde y op eene wijze,
welke mij toen onverklaarbaar was, zich vasthechtte, gelijk
eén polijp met duizend takken. Nog eer een derde d«r fnurkendè Turken was ontwaakt, eer een dozijn van hen hunne
pieken en andere véreisebte werktuigen, om ons vanéén'
;
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Zoo' gerfthrHtkeiijken ryijand; te ontflaan. .hadden gegrepen»,
bdrsttg'de brik los.
, j it—. f:;,. <v"~'
: ïÊew' ontzaggelijke . volkaan, braai» ia de, ge weldigfte nicbarftang,-..geeite^ijsfelijker vlammen, of dondert met fchrikbarender gerucht, dan dit zwarte .enr, j u vergelijking, nietige
vaartuig ,! welks ontvlamde» ingewanden hetzelve weldra, in
duizend brokken, ten hemel w i e r p o m vérvolgens,,
een'
digtensVuurregen,. in dé golven, op-,«ns dek en ih ons want
neder te Horten. Aldus'vernielde, het. fchip,, dat.ons den
dood aanbragty. zichzelf ^terwijl het, ^ns vernielde. Npgzagen wij hén, dié op*-o'&^i.t <z$Q!£§dócbtewerktuighadden
afgezónJen 'en-deszelfs'We#ng beituurd:• v)ug.,.en vaardigvloog* Tjaèoe ifloep.oyej ; de oppervlakte heen; maar, wat-ons
betreft',beboefdsn. zij,den g^ng,yan het vaartuig, niet te,.verhaasten v' d e w p &t:Turken, aan-geheel iets anders hadden te
dénken, dan hen te vervolgen,;;. Ons fchip• ftond .reeds in
brands de-vlaymmen-floegen midden in ons want, en wierpen
op hèlzelVe eep akelig fshanfej; zij- braken ,op z o o , vele
plaatfen-; te' gelijk uit, dat het vergierde fcheepsyolk niet
wist.werwaarts zich het eerst te. wenden. De.Kap^einPacbao vloog naar het tiek, als een mensch, die den klank
der jongfte bazuin had gehoord. Hij,verloor (men, moet zulks
erkennen) geenen tijd met onnut; gejammer,- maar deed eene
ongemeene vastheid van: geest blijken»en gaf de dpelmatigfte
bevelen ;;:maar het vuur had zich reeds- te zeer verbreid,» en
de algemeene verwarring was te groot, om iets. vari belang
uit - terigten. Terwijl hij orders gaf, de vlammen te onderfpheppen" die alreeds de mars van den grooten mast aangrepen," riep. men uit het fch'eepsruim, dat het benedenfte
dek, in,vlam ftond: terftond. verliet een deel der manfchap
zijne zijde, en -fprong in zee. Vergeefs liep. .hij heen
en weder;; pogende, - door dreigen en bidden*, orde en eenheid in' de" verrigtingen daar, te ftellen: de matrozen .wisten,
in hunnen doodsangst, niet,- wat zij deden. Vruchteloos liet
hij hun zh'ne goudbeurs zien» en deelde dezelve cnder hen
uit: wat was goud voor: ménfclïen, die wisten, dat een
oogenblik verwijls, bij het vlamvatten der kruidkamer, hen
.onvermijdelijk'zou doen in de lucht vliegen?
Sommige onzer floepen waren verbrand; de andere werden
vlot gemaakt, en de menigte, die zich daarin wierp, deed
ze',- met" hen, ten afgrond zinken. Intusfchen verfpreidde
zich de brand ,meer en meer; elk oogenblik kon dezelve her
:
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ktpj*. b^tftikt: bebben. Het. gefchut pf #bbeV j%b\dej»,,;of
ookvmet fehrpet;;,, begon te gloejjen, Poor de jammen aangegrepen:, vuurde het, b^wsfcheHpoozen, af, met donderenden flag en fchok. Het. woest gefchreeuwy.de, v^Fweu.fchingen, de redelooze handelwijze van fommigen,denftom§e
ongevoeligheid en dë fprakelooze wanhoop van sdezjn..», de
volflagene zorgeloosheid, het ftuipachiig lagchgnen de feuitenfporige razrenij van genen, (want meessc;allen gedroegen
zich. ate zinnelqpzen) djt alles leverde ypqr'hei- oor. een ge.
nicht en voor het oog een tooneel, bij niets, te vergelijken!;
:
, .
•• \
Breed geeft men. op van de onderwerping fes\Muzelmatis en
den verwonderlijken invloed; van de leer des Noodlots opzijn
gemoed. Wat mij betreft, (voor zoo veel onze. veege toeftand
mij tot dusdanige opmerkingen in (laat flelde). ik .heb weinig
gezien van die zoo:hopggewemde. geiiikmoeilighgid yan; ziel,
Van -dat -onwrikbaar; geloof in den Profeet. Schier allen'fchenen mij op dezelfde wij ze gefield te zijn, ais anderen in
gelijke omstandigheden', e n , inderdaad, wanneer ik eenige
weinige aanzienlijke Turken uitzonder, vertoonden de Grieken,
die zoo verachte, flayen, oneindig meer vastheid en, tegenwoordigheid van geest, dan hunne- meesters. Ver het mearendeel der Turken fprong in z e e , zonder te bedenken, of
zij, al zwemmende, eenen togt van twee mijlen konden
doen, noch zelfs, of zij zwemmen konden in 't geheel;
want men begrijpt ligtelijk, dat, op ongeveer ,800 Turken,
een goed deel met zwaarlijvigheid was bezwaard. Geen van
hen-berekende het groot gevaar, dat hen dreigde, zelfs te.
midden- der golven, van de ontzettende lpsbarftingen van hèt
gefchut. Ik wil niet pogen , mijnen eigen' moed te verheffen.
Ik was buiten mijzelven, en het hoofd liep rajj om, even
als de overigen. Ik flond dus op het punt, mij desgelijks in
zee te werpen, toen een Griek, een ftadgenoot van mij, zoo
dapper en bij de hand als een mijner landgenooten maar zijn
kan, mij bij den arm greep, en haastig tot mij zeide: „ H o e
nu! gij even zinneloos als die ftomme Turken? Zoo gij in
zee fpringt, kan het niet misfen, of een dier logge ligchamen hecht zich aan u , en fleept u met zich in den afgrond,
of wel een kanonskogel vermorzelt u den kop. Het fchip
zal nog niet zóó fpoedig in de lucht vliegen. Ziet gij niet,
nu de kabels gekapt zijn, dat de wind ons met gang naar
het land drijft, en dat ieder oogenblik ons nader bij het
>;;
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tm "Wvp tiet fcfiip. Daarvond ik' een-aantal
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<He"zifch san den boegiprfet of aaar deszelfs-want hadden vasiü
géfetead. Wij déden desgetpsV inft-rltfrefl' fchlér zonder
ademhalen- het oögenbük verbeidende van Het losbaPften der
kruidkamer.
Ik,vergat nog te zeggen, dat» vóór ik het dek verliet, ik
den kapitein-Paén» eene poging zag in het wer* tellen-,
om, door middel van'eène floept die flechts ligt befchadïgd
was-, het fchip te verlaten. Zijné ffavén bragten in allerijl
zijne fchatten en kostbaarfte zaken aan boord derzelven en
reeds Mom hij zelf laogfr het fchip netter, toètf een hoop
Tütkèn, door' wanhoop gedreven, zich op- de floep wierp.
Tuttin, gouden ferviezen, atnbèr-pijpen', teeertpe. fhaw4s
ènZï, met af wat dé floep verder inhad'-wefdfoogenbKkkelijk
mét- haar verzwolgen'. Men-< heeft- algemeen gezegd-j dafcd*
Eapitéife-Pacha in de floep zejve gedood werd dwör aden val
van eetf deel der 'fcfceepsttssterff maat ik itan verzèkerenj
«kt hij met het fchip is in de lacht geVtogent Toen ik nuj
voor op het fchip begaf; zag ik hemv te midden.van rook
erf Vlatnmen. Hij ftond, met den mg.' leunende' tegen dè
zellfchans, de armen over dé borst geftagenv en het hoofd
opwaatts geheven naa* den brandende* hemel, die zich over
hem niet ontfermde. Een mijner medgezellan heeft mij be»
rigt, dat men hem in deze houding nog gezien heeft op het
oógeriblik, dat de groote-uitbarfting voorafging.
Niets-anders kan ik? Van' dlei'oittosifting. vermelden, dan
dat dezelve, verfchrikkëlijk was.' Ik vernamf alleen, een?
ijsfelijkén flag, een' fchok, b f niets te vergeMjken,
eétt uitflaan van vlammen, dat, den ganfchen aardbol, als
't ware, met eene geheele ver&randiwg fcheen te; dreigen,
ëenP digten regen van brandendeft-óftan,diai-imzee neder*
ploften rdet het gefis van tienduizend- (langen, te gader. De
fchok wierp nagenoeg ons allen verre-van hec gedeelte des
fchipr, waar wij gevlugt ware»'. Eenigen (dit was het
kleinfte gedeelte) -kwamen om, verplet door den val van
zware (lukken houts; de overigen zwommen: naar den
oever. Mijne' ledematen haddettdie kracht en-vlugheid niet
meer, welke, in mijne jeugd, mij in ftaat (lelden, dm
van Stanehio naar Calymna over te zwenrmenj maai? ï geholpen door eene drijvende plank, welke het mij gelukte
te grijpen, was ik echter een der eerfte Grieken, die den
1
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kleinen vuurtoren, op het vernielde hoofd van Scio nog
overeind flaande, bereikten.
Onze blikken naar het fchip wendende, zagen wij, dat het
voorfchip nog vlot fcheen,en dat de fokkemast nog overeind
ftond; maar weldra werd alles verbrijzeld, en des anderen
daags was er niets meer van het ontzaggelijk fcheepsgevaarte
te zien, dan eene masfa van wrakken, over de oppervlakte
der wateren of op het ftrand des eilands verfpreid. Van
ongeveer negenhonderd perfonen, die zich, aan boord bevonden, ontfnapten drie-en-tachtig aan den dood; ik meen te
mogen verzekeren, dat daaronder niet één enkele Turk was.
Vele ongelukkige Grieken, gevangenen of flaven, vergingen
met bet ü#rip; onder dezen telde men drie jonge kinderen
van Scio.

HANS KOMT DOOR ZIJNE DOMHEID VOORT.

O lepidum caput!
D i t zinrijk en gewigtig fpreekwoord, M. T., heb ik voorgenomen met u te overwegen. Één verzoek heb ik flechts
aan u, dat namelijk niemand uwer mij vrage, of ik de waarheid , in dit fpreekwoord vervat, al of niet èrkenne. Indien
ik volgens mijne overtuiging fprak, zou ik misfchien iets
zeggen tegen mijn belang. Daartoe behoort, in de tegenwoordige wereld, nog al eenig menfchenverftand, om zichzelven altijd te bedoelen, en het aan anderen niet te laten
merken. Wat ik dus geloof omtrent dit fpreekwoord, zeg
ik niet; want waarom zouden wij alle groote en kléine
Hanzen in hunftraatjeopzoeken, en gevaar loopen, om van
derzelver lastig en kwellend gezelfchap nooit ontflagen te
worden ?
Mijne gedachten houd ik thans tolvrij; en dit' voorregt gun
ik ulieden van harte insgelijks, trots alle Grootïnquifiteurs
en die dit willen worden. Als een goed en infchikkelijk
Pleitbezorger wil ik thans- de geldigheid van dit fpreekwoord
ontkennen, en alzoo, indien mijn. krank vermogen mij dit
toelaat, eene zaak goed maken, w e l k e . . . . welke
Doch het is waar, ik wilde mijne gedachten tolvrij houden,
en ik zou mij thans bijna hebben verfproken.
Het fpreekwoord, dat wij thans ter behandeling gekozea
MENGELW. 1829. NO. 12.
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hebben, fchijnt weinige infpanning te verdienen, weinige
moeite ter verklaring te vereifchen; en toch kan ik u, op
mijn woord' van eer, ronduit zeggen, dat hetzelve mij veel
tijd en arbeid heeft gekost, voordat ik aan al mijne geleerde
of, zoo gij dit liever verkiest, gelezene onderzoekingen
eenig dragelijk fatfoen konde geven. .
Om den loffelijken weg der geleerdheid in te flaan, heb
ik mij vele moeite gegeven, om eenige Haridfchriften te
kunnen raadplegen, zonder hierin naar mijnen wensch geflaagd te zijn. Indien het fpreekwoord mindere tegenfpraak leed, of mindere ergernis verwekte, zou ik mij die
vergeeffche moeite hebben getroost. Doch de waarheid van
een fpreekwoord te moeten erkennen, en daardoor zichzelven als fchuldig te moeten aangeven, dat kan, dunkt mij,
van niemand gevergd worden, al is deze ook de grootfte
Hans in zijne foort. Het eerst zocht ik de Handfchriften bij
Grooten en Aanzienlijken, zonder dat ik van derzelver
Hansheid iets liet merken, ik dacht deze zouden mij het
beste kunnen onderrigten, was het niet door het gefchrevene,
dan toch zeker door hetgeen hen tot die grootheid en aanzien
lijkheid gebragt had. Doch hier klopte ik altijd aan eens
dooven mans deur. Hunne Handfchriften, die over dit fpreek
woord handelden,'hadden zij nooit te huis, en zij hadden ook
te weinig tijd gehad, om regt en juist te weten, wat er in
hunne boeken daaromtrent al of niet ftond aangeteekend. Tot
op dit oogenblik weet ik de reden niet, waarom deze men
fchen , die anders zoo voorkomende zijn, en, bij het aanhooren van loftuitingen, zich zelfs boven verwachting ge
duldig betoonen, mij van'confideratie, en advis niet wilden
dienen, en dat juist in een punt, dat hun meer dan raijzelven aanging.
Anderen, die, naar het uiterlijke te oordeelen, volkomene
Hanzen geleken, indien hun voorkomen flechts eenig bewijs
had opgeleverd van hun voortkomen,ftreeldenzich daarmede,,
dat ik hunne zaak zou voorfpreken. In het vertrouwen ge
zegd, mijn oogmerk was in alle eenvoudigheid, met mijne
geleerdheid te rade te gaan, geenszins met de wenfchen van
deze eigenbatige menfchen. Zij mogen met dit fpreekwoord
alle knoopen doorhakken, en zich paaijen, wanneer anderen
voortkomen, met deze fraaije fpreuk, welke hun den flaap
uit de oogen drijft en hun ledige magen en beurzen over
laat. Ik liet mij door hen de geldigheid van het reed» meer

genoemde fpreekwoord niet opdringen. Hen vertrouwde »k
Biet, nmr ik hield hen voor ketters, die opzettelijk dit
fpreekwoord bedorven hebben, opdat zij een kleed zouden
hebben, met welk zij hunne naaktheid konden bedekken.
Dns kort en goed gefproken, bij grooten en kleinen vond ik
niets, wat mij aanftond; er fchoot mij dus niets over, dan
<ie ongefchondenheid van dit fpreekwoord geheel en al te
betwijfelen, zoo als ik dan ben doende mits deze. Hans
kamt door zijne domheid voort i Dat ftfijdt toch zoo geheel
en al tegen alle tnenfehelijke ondervinding, dat ik bijna de
geheele wereld durf uitdagen, om mij flechts éénen hals aan
te wijzen, die immer in het ftraatje van onzen Hans hééft
gewoond. Er valt dus niets te zeggen tegen elke verbetering
(dat is, onder uw welnemen, nog iets meer, dan verandering)
van dit misvormde fpreekwoord. Hét is zeker, het fpreek
woord, zoo als men het ons in de handen heeft geflopt,
kan geene waarheid behelzen. Wie weet toch niet, dat niet
«He Hanzen dom zijn, en dat niet alle dommen Hans heeten ?
Doch gefteld eens, dat niet iedereen dit wist, dan kon men
nader onderzoeken, vooreerst, of allen, die voortkomen ,
domme Hanzen zijn, en ten tweede, of wel alle domme Han
zen voortkomen. Doch deze twee laatfte punten zullen nog
lang, en misfchien wel altijd, in het duistere moeten blij
ven. — Deze gegronde redenering, op welke niets valt uit
te zonderen, dwingt mij tot dit wettig befluit: Het fpreek
woord, zoo als wij thans hetzelve lezen, heeft zijn oud
fatfoen verloren. Wie hiervoor nog nader bewijs verlangt,
geeft van zijn oordeel geen hoog denkbeeld, wij wjjzen hem
op het gevoelen der groote wereld; deze zal niets inbrengen
tegen dit ons befluit.
Het heeft ons, zoo als gij ziet, eenige moeite gekost,
tot de verbetering (indien gij met dit woord tevreden zijt)
van dit fpreekwoord de noodige toeftemming te erlangen,
en wij zullen daarom nu het fpreekwoord eens ter dege wganizeren. Dit vreemde woord moet gewoonlijk beteekenen:
verbeteren.
Indien er nog maar ftond: Hans komt MET zijne domheid
voort, dan zou men dit fpreekwoord zoo veel laten gelden
als het kan. Het is wel ergerlijk: Hans kotttt MET zijne dom
heid voort; maar door... DOOR zijne domheid I Neen, dat
loopt alle maat te buiten. Indien gij u wilt tevreden hou
den met deze verbetering van het fpreekwoord: Hans komt
OO 2

MET zijne domheid voort, dan ben ik ook tevreden, mits
niemand mij de eer eener uitvinding ontroove, welke in de
geleerde wereld nooit dan met eerbied zal worden genoemd.
Voor verftandigen is één woord genoeg, e n , daar ik de eer
heb van tot verftandigen te fpreken, heb ik .flechts één
woordje veranderd. Met of door, zal Iemand zeggen, dat
komt op hetzelfde uit! Doch onder uw welnemen zeg ik ü
dan* „Alle taalgeleerden, of, (om naauwkeuriger in ons ge„ val te fpreken) allé woordgeleerden, mits .doorgeleerd',
„ kennen dit onderfcheid door en door." Doelt het belang
der zaak vordert, dat ik dit met een luisterrijk voorbeeld opheldere. Men zegt b. v.: Een Ezel komt met zijne ooren
of met zijnen ftaart voort; alwie zijne oogen goéd gebruikt,
zalnooit zeggen: De Ezel komt door zijne oorén, door zij,
nen ftaart voort. Wie ziet toch niet, dat de Ezel door zijne
pootén voortkomt, en dat zijne ooren en zijn ftaart hiertoe
zoo veel doen als — niets? Indien uitjiekendheid het eenige
middel ware, om in de wereld voort te komen, ja dan kon
het er door: de Ezel komt DOOR zijne ooren voort; want
behafve-.Ezélsooren is brf dit flag van volkje niets uitjlëkendi
Mén hoüde hier op het o o g , dat het geen verfchil oplevert,
of het ftomme dier op vier, dan op twee beenen loope ( * ) .
-Doch, laat ons van den Ezel tot Hans en zijn belangrijk ge
zelfchap wederkeeren
Voor lien, die in deze fraaije verbetering vati dit fpreek
woord niet willen berusten, heb ik nog eene andere gezocht,
en, tot mijne onüitfprekelijke vreugde, fpoediger, dan ik
denken durfde, gevonden. Als men flechts vier of vijf letters
uitfehrapt, dan is alles in het juiste verband. Die vier of
vijf letters meer of minder zijn toch maar beuzelingen, in
dien "^daardoor een fpreekwoord kernachtiger, of, als ik het
1
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(*) Indien Prof. MosCATI gelijk heeft, zou er misfchien
toch eenig onderfcheid plaats hebben. Doch Ezels zijn zel
den met obftructies gekweld. Volgens BJÖRNSTSHL QReize,
enz. Hde D. bl. 279.) heeft genoemde Hoogleeraar, uit ont
leedkundige gronden, willen bewijzen, dat de mensch op
vier voeten moet gaan, en dat meest alle ziekten, in
zonderheid zwaarmoedigheid, en dergelijken, daarvan komen,
omdat wij op twee beenen gaan. Dit diene, zoo het kan,
als een Reeip* voor Hypochondristen. Probandum, ut fint

prtkatum.

zeggen mag, fatfoeniijker wordt. Het fttfoen der fatfoen.
lijke wereld is niet altijd met het enkel uhfc.hrappen van vier
of vijf letters tevreden of te redden. Neem flechts het woord
zijne weg, en verklaar het maar voor onecht, of hoe gij u
ook het best hier redden kunt, en gij hebt dan het overheer
lijke fpreekwoord : Hans komt door domheid voort. Zoo blijft
altijd de domheid in petto, of als wettig eigendom van Hans,
of van zijne kruijers en voorchelpers. Zoo ontvangt oris
fpreekwoord . meer houding voor de elegante wereld, welke
zich uitnemend van dit alzoo verbeterde fpreekwoord opregtelijk kan bedienen. Die zijne wereld verftaat, moet wel
eens bij beloften en andere aardigheden meer zeggen, dan
hij meent, en bij berisping of veroordeeling minder uitdruk
ken, dan hij bedoelt, Hoe heerlijk kan hij zich dan be
dienen van Hans en de in petto gelatene domheid) Ik voor
zie , dat, indien deze mijne oorfpronkelijke verbetering in
de groote wereld opgang maakt, dan elke Hans in gezel
fchap van domheid ten mintle fatfoenlijk zal behandeld wor
den. Reeds bij voorraad verheugt mij deze gegronde ver
wachting , en vergoedt mij gedeeltelijk het hoofdbreken,
dat mij deze, gelijk ik vertrouw, vernuftige gisfing gekost
heeft.Tot dusverre was ik met mijne gisfingen gekomen, en nog
voornemens, ieder deel van ons fpreekwoord te erganizeren,
toen ik op het onverwachtst iets ontdekte, dat mij Urengelijk verbood , op dezen , mij zoo aangenamen en vermake.
lijken, weg één voetftap verder te gaan. De Gefchiedenis
fpreekt, en daartegen kunnen wij weinig uitregten. De Ge
fchiedenis zegt ons, dat wij lezen moeten: Hans komt door
dommekracht voort. Dit zal niet ik, maar de Gefchiedenis
zelve u verhalen. Mij i s , na het lezen der geheele Gefchie
denis , niet gebleken, of deze dommekracht zelve handen
had, of door handen bewogen werd. Het Woord komt in
mijn Handfchrift altijd voor op het einde Van den regel. Dit
doet het onderfcheid niet genoeg uitkomen tusfchen domme
kracht en domme kracht. Dit tot narigt.

(Het vervolg en jlot hierna.")

DB BEZOLDIGING DER ZONDE,

(JEeh treffend Verhaal, op eene vare Gebeurtenis gegrond,')
vUmringd door al de zegeningen, welke het leven kan aan
bieden,. verfcheen ik op dit tooneel van beftaan met zooda
nige voordeden, als flechts aan weinigen mogen geworden.
Hét is waar, een tijdsverloop van weinige jaren maakte mij
tot een' onnoozelen wees; maar door een' vriendelijken en
zorgvuldigen voogd benevens diens zuster, wélke vrienden
mijner ouders waren, werd hunne plaats op de liefdérijkfte
wijze vervuld, en op zoodanigen broeder, als ik had, kon
den niet velen zich beroemen. Hij was omtrent achttien
maandeh ouder dan ik; en, offchoon in onze neigingen,
imaak en denkwijze een wezenlijk onderfcheid plaats greep,
gevoelden wij echter eene fterke én hartelijke genegenheid
voor elkander. Alleen in de wereld zijnde, ontwaarden wij
wederkeerig eene gehechtheid, hoedanige eeniglijk bij wee
zén in die mate plaats kan hebben. Ik wil, offchoon het mij
bitter fmartelijk valt, eene korte fchets van mijnen broeder
geven.
Meer bedaard, meer bedachtzaam, meer befchaafd en ver
fijnd'dan ik, tot zachte zwaarmoedigheid een weinig over
hellende', de groote waarheden van den godsdienst diep ge
vóelende en in opregtheid behartigende, had hij een belang
rijk-ferakter. Hij betoonde, bij voorkomende gelegenheden,
ongemééne werkzaamheid van geest, doch nam wéinig deel
aan dé'gewone ontmoetingen des levens. Zijne genoegens
warén ftéeds van ernftigen en ftillen aard. Hij fcheen de vro
lijkheid «er te dulden dan te genieten • en aan het gezellige
leven meer deel te nemen uit gevoel van pligt, dan uit ver
langen naar de genoegens der verkeefing met menfehen. De
natuur in hare wildfte en ftoutffe gedaante te befchouwen,—
naar het woeste bulderen der zee te luisteren,' — boven van
eene rots te ftaren op de onftuimige golven, die aan derzel
ver voet fchuimen en breken, —- het toenemen des onweders
op te merken, en naar het flingeren van den gevorkten blikfem uit te zien, — de plegtige ftilte van eenen zomeravond
te genieten, en te peinzen over het uitfpanfel des hemels,
bezet met ontelbare werelden, — de gefteldheid en vermo
gens van den menfchelijken geest na te fporen, en Zich te
1

verdiepen in wetenfehappen, welke den mensch tot zijnen
Schepper opleiden, en hem de grootheid van God en de uit
gebreidheid der Goddelijke Liefde doen gevoelen; — dusda
nige 'dingen waren h e t , waarin hij den meesten fmaak had.
In het najagen derzelven fcheen hij dagelijks nieuw genoegen
te vinden; genoegen, dat nooit vermindert. En , in weerwil
van dien peinzenden ernst en van die afgetrokkenheid,
meestal ongewoon in zoo gelukkige omftandigheden, waren
er weinigen meer algemeen en in waarheid bemind, dan de

jonge Sir WALTER MOYSTON, van Mountsfield.
Ja, ook ik — ach! ik beminde hem. Vrolijk, onbeftendig
en driftig, — alleen in het tegenwoordige belang (tellende,
en om het toekomende mij geenszins bekommerende, — dik
werf meer geleid door de neiging des harten, dan door de
keuze des verftands, — meermalen (lagtoffer van den hartstogt en (laaf van luimen, betoonde ik evenwel onwillekeurig
hulde aan mijns broeders meerderheid. In alle oogenblikken
van moeite en zwarigheid, — in elk uur van beproeving,
zoo dikwijls lusteloosheid, teleurftelling of trouweloosheid
mij het leven onaangenaam maakte, wendde ik mij tot dit
bij uitnemendheid begaafd wezen, om vertroost en bemoe
digd te worden.
Wat zou ik thans niet geven, om dien tijd terug te roe
pen ! Toen was ik gelukkig; want ik was onfchuldig. Wan
neer ik des morgens ontwaakte , kon ik foms weenen van
blijdfehap. De heilige kalmte der natuur, de ftilte, de frischheid, de liefelijke geur doordrong mij de ziel; en dan, ja
dan kon ik mijn hart ten Hemel verheffen; want misdaad had
mij nog niet verwijderd van het vertrouwen op God.
Mijn broeder was twintig jaren oud, en ik had Oxford
juist verlaten , toen Mevrouw DE COURCEY in onze nabuurfchap kwam wonen. Zij was de weduw van een braaf
officier. Wegens de dapperheid van haren man betoonde men
haar oplettendheid. Uit eenen ftaat van overvloed en onaf
hankelijkheid was zij door zijnen dood tot een bekrompen
beftaan vervallen, en moest zich foberlijk behelpen. Deze
omftandigheid maakte het medelijden gaande. Zij was boven
dien van aanzienlijke afkomst en had zeer befchaafde manie
ren. Dit alles wekte eene levendige belangftelling te haren
voordeele, en men behandelde haar algemeen met veel hoffe
lijkheids , toen zij in onze buurt kwam wonen. En evenwel
was zij een koud, eigenbatig, inhalig mensch, volleerd in

ftreken en bedriegelijke kunftenarijen. Met één woord, z#
was eene vrouw naar de wereld, en kon veinzen, wat zij
wilde, om ondeugd als deugd, en kunftenarij als eenvoud te
doen voorkomen. Zij werd vergezeld door hare dochter,
ADELA 'DE C O U R C E Y.
ADELA! — ik zie haar op dit oogenblik voor mij —dat
helder en fraai voorhoofd, dat liefelijk blaauwe oog, dien
ongedwongen, vrijen, vertrouwelijken glimlach, dienluchtigen,
zwevenden gang, die zorgelooze, ja kinderlijke vrolijkheid in
haar voorkomen, welke op zoo aangename wijze zich wist
te verbinden met de dagelijkfche bezigheden des levens,
en rondom haar overal eenen glans van genoegen te verfpreiden.
,
Dit innemend wezen te zien en te beminnen — te bemin
nen zonder hoop en tegen de item der rede — te beminnen
met al de kracht en al het vuur eener eerfte liefde,' was
fpoedig mijn geval. Ik zeg, te beminnen zonder hoop en
tegen de rede; want ik ontdekte maar al te fpoedig, dat
A DE LA'S fchoonheid, hare onfchuld, haar ongeluk en de
blijmoedige gelatenheid, waarmede zij aan den drang der om
ftandigheden zich onderwierp, een* fterken en blijvenden in
druk op het hart mijns broeders gemaakt hadden. Ik zag, dat
ik geene kans had. Nog beantwoordde ADELA de liefde van
haren minnaar ten uiterfte koel en naauw. Zij leefde on
middellijk in zijne nabijheid; zij hoorde dagelijks van zijne
onbeperkte goedwilligheid, van zijne opregte godsvrucht,
van zijne nederigheid, van zijne onbaatzuchtigheid; zij had
achting, eerbied voor hem, maar zij beminde hem niet. Bij
hare moeder, integendeel, waren zijn rijkdom, zijn rang en
zijne edelmoedige, voorkomende geaardheid zoo vele aanbe
velingen , welke zijn aanzoek begunffjgden. Van dat uur af
was mijne broederlijke genegenheid verbroken.
Voor de eerfte maal gevoelde ik nu, dat jk een jonger
broeder (*) was. Voor de eerfte maal zwol mijn hart pp van
nijd en verbittering tegen WAL TER, die niets kwaads ver
moedde. Voor de eerfte maal befchouwde ik, met zeker ge
voel van voldoening, zijne ranke geftalte en min of meer
teringachtig voorkomen. Ik lette op de bedenkelijke kenteekenen van zijn téeder geftel, en ik berekende — ja, ik be
rekende inderdaad, of het niet mogelijk ware, dat ik hem
C ) Het is. bekend, dat in Engeland de oudfte zoon groote
voorregten heeft.

kon overleven; Dan weder fchenen betere gezindheden terug
te keeren, en ik wilde tegen die verderfelijke, maar voorbij
gaande opwellingen met mijne eigene zuiverheid van bedoe
ling en opregtheid des harten mij verzetten. Ik «ragt mijzelvem in bedriegelijken waan. Het was de droom eens
krankzinnigen. Ach! gave God, dat ik vroeger de menfche
lijke zwakheid had leeren kennen ; dat ik de beperktheid van
menfchelijk vermogen had ingezien, er. opgeleid ware tot
bidden om fterkte en onderfteuning van boven! Waarom,
helaas! gewende ik mij niet, mijne-driften te bedwingen en
te onderwerpen aan het gebied der rede! Waarom fmeékte
ik ,niet om Gods hulp tot het beftrijden en onderdrukken van
onbetamelijke neigingen!
Toebereidfelen tot de voltrekking des huwelijks werden er
gemaakt. Bevelen tot het uitvoeren van deze en gene fchikkingen voor het nieuwe huishouden waren er gegeven, Men
had den trouwdag bepaald op den dag der meerderjarigheid
van mijnen broeder. De aandoeningen mijner ziel kwamen
wonderlijk wel overeen met het jaargetijde. Het was laat in
den herfst. De dauw lag.dik op het gras. Het veld was
geheel bedekt met nevel, behalve waar een enkele zonneftraal met den mist fcheen te kampen. De bosfchen zwegen,
en geen teeken van leven "brak de eenzelvigheid des toonee's af, dan waar het donkere groen van een' ouden dennen
boom afftak bij de hangende gladde zaadhuisjes van den ont
bladerden eik.
Het was, alsof natuur haren doodflaap
influimerde.
Mijn broeder noodigde mij uit tot eene wandeling. Dit
gebeurde op eenen nevelachtigen en fomberen morgen, zoo
als i!c er een' befchreven heb. Ik kon mij dus verzekerd
houden, dat de uitnoodiging eenig bijzonder doel had. Mijne
verwachting was niec ongegrond. Hij fprak tot mij dver zijn
voorgenomen huwelijk. Hij deed dit op de meest vertrou
welijke wijze, zonder eenige terughouding, — legde mij al
zijne plannen voor het tegenwoordige, en zijne ontwerpen
voor het toekomende, open,— gaf mij met de meeste kiesch
heid te kennen, welke vermeerdering hij billijk geoordeeld
had bij het erfdeel eens jongeren broeders te voegen; en bo
vendien verzekerde hij mij, dat door tijd of omftandigheden
nooit eenige vermindering in zijne liefde tot mij zou ontftaan.
In ernftig gefprek verdiept, hadden wij eene fteilte bereikt.

De plaats was treurig en eenzaam, maar wild en fchildersèhtrg in groote mate. Klimop bedekte hier en daar de kanteff J eiken en hulstboomen, welker wortels vóedfel in de
iplêtén der rots vonden, weerden elders het daglicht, en verbórgen gedeeltelijk den droom , die beneden rnischte. Treurwilg en droevige cipres hingen over het waters Een weinig
verder benedenwaarts zag men de rivier, nu woelende en
Ichuimende in fnellen loop , dan weder draaijende en rondwentelende in diepen dwarlftroom, zich vereenigen met een
anders traag vlietend-beekje, en zoo vormde zulks een vrij
aanmerkelijke vloed. Aldaar had het water meer dan 15 voet
diépte.
Onachtzaam op den rand der fteilte voortgaande, en over
nieuwe plannen tot verbetering fprekende, ftruikelde mijn
broeder en viel in de rivier. De geringde poging van mijne
zijde zou hem gered hebben. Zonder iets te wagen, zonder
eenig gevaar voor mijzelven, ware zulks voldoende geweest,
om zijnen dood te voorkomen. Daar lag juist een ftruik nevens mij in het gras; had ik hem dien toegereikt, hij ware
gered gewéést. Ik ftond daar onbewogen! Eené vijandige
gezindheid fteeg in mij o p , en kreeg de overhand. Tweemaal
kwam hij T)oven, en worftelde krachtig met den ftroom. Ik
hoorde zijne ftem, mij om hulp aanroepende. Ik zag zijn
gelaat door doodsbenaauwdheid ontfteld — ik zag zijn oog
op mij gevestigd, met de uitdrukking van angst, van fmeeken om hulp, van verwijt en wanhoop, zoo als alleen de
naderende dood kon voortbrengen. Hij gaf een akelig noodgefchreeuw van zich, op een' dieperen, wilderen toon herhaald. Ik hoorde eene laatfte dompelin'g in het water. Daarop was er ftilte rondom mij — het was de ftilte van den
d o o d ! . . . . .
Ik keerde huiswaarts langs een' verren omweg, en maakte
daarop terftond gerucht. Zijn ligchaam werd éen uur daarna
gevonden. Ik aanfchouwde het lijk niet. Men drong mij,
om het te zien; maar ik antwoordde, (en deze waren de
eenige woorden van waarheid, die voor vele jaren van mijne
lippen kwamen) dat mijn gevoel het mij niet toeliet.

{Het vervolg en jlot hierna.)
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NOODIG BESCHEID OP DE ANTIKRITIEK VAN DR. B. F. TDDEMAN, IN DEN RECENSENT OOK DER RECENSENTEN,
NO. V I I , 1829.
R e e d s vóór dat ik die gefchrijf van den Heer TIJD RMAN
onder de oogen kreeg, meldde mij een vriend deszelfs Verfchijning in den Recenfent, met bijvoeging, dat hem nog
nooit zoo iets brutaals en onbefchofts was voorgekomen.
Nu ja, dat zij zoo; maar men moet alles zoo èrg niet nemen.
De oude vrouwen van beiderlei gedacht en allerlei jaren zeggen alles, wat zij weten en niet weten. STERNE zou zekerlijk den Doctor, bij dit zijn gefchrijfc, onder zijne oude
vrouwtjes geteld hebben; en dit doen wij hier 90k mits dezen.
Den 7 April jl. ontving ik eenen brief, die hier volge,
ten bewijze, dat de Doctor niet altijd zoo raast.
„ Weleerwaardig zeer geleerd Heer!
„Ik heb mij ftellig voorgenomen, de eer van EMANÜEL
SWEDENBORG tegen de bedenkingen en uitlatingen, voorkomende in No. VIII. bl. 321 verv. en No. XIV. bl. 604 der
Vadert. Letteroef. 1828, naar mijn beste vermógen te verdedigen. Daar men nu mij van meer dan éénen kant onderrigt heeft, dat gij de Steller dier beide ftükken zijt, waarin
geoordeeld wordt, dat Hij, zijne fchriften en derzelver hoog*
fchatters ten diepfte, niet alleen beklagenswaardig, maar ook
te vernederen zijn, zoo neem ik de vrijheid Uw Eerw. door
dezen in de eerde plaats van mijn voornemen kennis te geven,
opdat gij in een gefchrift, waarin ik mij genoodzaakt z i e ,
zoowel uw oordeel als dat van anderen te moeten misbillijken, uwen naam niet zonder voorafgaande kennisgeving van
den Schrijver, met eenig onaangenaam gevoel of onvoorbereid mogt aantreffen; en tevens, om u nog in de gelegenheid
te nellen, van mij, indien ik kwalijk onderrigt b e n , van die
dwaling met uwe goede gronden te overtuigen, en alzoo mij
voor het plegen van eenige verongelijking te beveiligen.
Maar in de tweede plaats wend ik mij ook tot u , dien ik tot
nog toe voor dien Anti-Swedenborgfchen Steller boude, met
oogmerk om van u eenige opheldering te verzoeken, ten aanzien van eenen volzin in No. VIII. bl. 321 fin., dien ik belijden moet, niet te verftaan. Ik lees daar: „ W § oordeelen
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„alzoo nog over s w ED E NB OR G , zoo lang het niet al
„ zeker is uitgemaakt, wat JE DER, (Gefchiedk. Verfch. bl.
„ 247 volgg.) aangaande twee zijner beroemdfte v'ijioenen,
„ heeft aangeteekend." (*) Mag ik verzoeken, mij te onderrigten, of uwe bedoeling niet is, te zeggen : „ zoo lang
„ het tegendeel niet als zeker is uitgemaakt of bewezen, van
„ hetgeen jEDER daaromtrent berigt heeft?" Immers; zoo
als de woorden daar nu in derzelver verband voorkomen,
fchijnen zij mij toe, in regtftreekfche wederfpraak te ftaan
mét hetgeen overigens uw duidelijk oordeel over SWEDENBORG is. JEDER immers verklaart die beide gevallen voor
fchurkeftreken ? Gij twijfelt immers aan die verklaring in
geenen .deele ? Mede op grond van die verklaring houdt gij
immers SWEDENBORG voor eenen ijlhoofdigen Dweeper en
zijne, fchriften. daarom, voor raaskallerij en droomen behel(*) Het hapert, mijns inziens, aan het doorzigt van den
Doctor, dat hij mij niet verftaat. JEDER verhaalt iets. Zijne
bewijzen zijn mij, nog niet-geldende. Gefchikte en geloofwaardige bronnen noemt hij niet. SWEDENBORG is düs
geen , bedrieger; maar — een bedrogene ?_ Zekerlijk ja. Op
het punt van vjfioenen beftaat er geen derde geval. Hetgeen
de Heer. TUDEMAN bh.,272 beweert nopens die gewaande
vifioenen, wordt uit den mond van, Koningin ULRIKA zelve
duchtig weêrfproken; zie FREDERIK DE GROOTE, zijne
Familie, zijne Vrienden en zijn Hof, door D. THI^BAÜLT,
bl. 278 volgg. Wij noemen SWEDENBORG eenen dweeper,
om hem niet als fchurk te brandmerken. Zie toe,. Heer
Doctor! dat uwe quafi-verdedjging hem niet openlijk aan de
kaak ftellel Voor het overige moogt gij regtmatigen twijfel
aangaande het vifioen van uwen. SWEDENBORG gelijkjrellen
met het gedrag van.den Joodfchen Raad, die de krijgsknechten omkocht, om uit te ftrooijen: De Discipelen zijn des
nachts, gekomen , en hebben hem.ge/lolen, als wij f iepen. Dit
getuigt van. uwe blinde vooringenomenheid voor uwen Heilig.
Mag fp 'g
redeloos zullen wel anderen dit uw oordeel
noemen. Doch wij voor ons protesteren luide tegen de profane vergelijking, welke gij maakt tusfchen de welbewezene
OPSTANDING des Zaligmakers en het gewaande VISIOEN van
awen SWEDENBORG. Op dit punt zult gij, voorwaar!
bij Protestanten, weinig bijval vinden. Uwe duizenden (?)
sullen hier weinig ujtregte». — v. W.
t
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zende? En intusfchen fchijnen uwe woorden in te houden,
dat gij aan JEDER'S oplosfing en verklaring twijfelt, en dat
dezelve bij u nog niet als zeker is uitgemaakt. — Ziedaar
wat mij duister en onverklaarbaar is; en daar ik vertrouw,
dat het u om waarheid te doen is - en ik hoop, dat geene al
te groote vooringenomenheid het u onmogelijk zal maken om
dezelve aan te nemen of met welwillendheid te ontvangen;
wanneer ook een opponent zelfs, mits met redenen voorzien,
dezelve aanbeveelt, zoo durf i k , daar het ook. mij om waar
heid te doen i s , van u antwoord en inlichting vertrouwen
op dezen.
„ Ik heb intusfchen de eer met (door u veroordeelde?)
hoogachting mij te noemen
U. S.
Uw Eerw. zeer gel. dw. Dr.
„ D. 5 April 1829.

B. F. T W D E M A N . "

Zoo als van zelve fprak, was ik ongehouden en ongezind,
op dezen onkiefchen brief te antwoorden. Hetgeen den man
door vrienden in het oor was gezegd, wilde hij op de daken
prediken, maar zeker zijrt van niet mis te tasten. Zelfs de
Redactie van den Recenfent heeft de fchandeüjke openbaar
making van mijnen naam afgekeurd. Doch ik neem hem dit
niet kwalijk. Want ik reken mij vereerd met de openlijke
bekendmaking door Am Doctor, dat ik, B ART US VAN WIL
LES, JEZUS en de Apostelen hooger acht, dan E. SWEDENBORG en diens gewaande vifioenen. In uw gefchrift,
ter verdediging van uwen Heilig beftemd, hoop ik, dat gij
wat minder zult fchelden, wat meer bewijzen, en minder
verguizen hen, die niet als gij met uwe duizenden (waarfchijnlijk wonende aan den overkant) aan den leiband loopen
van SWEDENBORG en dergelijke niet uitlegkundige Heeren.
U betwisten wij het gejioegen niet, deze mannen droomerig
na te fukkelen.
Om niet even zoo te handelen, in dit ons Befcheid, als
Dr. TIJDEMAN, zullen wij niet antwoorden op hetgeen de
Doctor bezijden de waarheid fchrijfc, of, uit liefde voor
zichzelven en SWEDENBORG, verdraaid voorftelt. Alleen
dit had in deze Antikritiek, die dan opgehouden bad eene
quafi-Antikritiek te zijn, gepast, dat aangetoond werd, dat
SWEDENBORG bij de leer van Vader, Zoon en H. Geest niet
heeft gedroomd, en dat het vertaalde ftukje, Opleiding tot
Waarheid en Deugd, geen prul is. Sed hoc opus, hie labor
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Sphejden moet dus vergoedeH, wat aan betoogkracht
ontbreekt. Zoo hande-It men op de vischmarkt, en Doctor
TJ(JB«MAN vojgs denzelfden betoogtrant.
Indien de aan in het vervolg wederom misdruk maakt,
(voor Theologisch misdruk, ft hijgt hij toj nog toe als gefchappn te zjjnj moet hjj ons niet kwalijk nemen, dat wij aan*
wijzen,' waar zijq misdruk te koop is. Ons kon hjj ook deze
pioeite befpaffiu, indien bï bü dergelijk gefchrijf eerlijk zijnen man noemde. Swedeniorgiana xurante B. F, Tydemanno.
Reeds deze titel zou hem overtuigen, dat hij de duizenden
aan gene zijde der zee had te zoeken, maar dat hij die in
po; meer uitlegkundig Nederland niet zal vinden.
Meer willen wij nu niet zeggen. Want de Doctor is tot
peg toe elk bewijs tegen mij fchuldig gebleven. Hij fchrijft
ook flechts aan Do. BERKHOUT in vereeniging met mij.
Mijn vriend BERKHOUT wist nog niet, dat ik zoo dom
was, als hem de Doctor wil beduiden, dat ik ben. Ik antwoordde op den brief niet, en nu kent de man in zijn onveröandjg ijveren geene palen. Wij zullen zien, of hij nader,
baud grondiger fchrijft.

VERTROUWEN OP GOD.
(JPrij gevolgd naar een oud Hoogduitsch Kerklied van)
PAUL GERHARD, gei. in iootf, geft. in. 1676.

G r
zijt een mensch, en 's Hoogden raad
Is voor uw oog verborgen.
Hij, die de wereld gadeflaat,
Wil niet, dat menfehen zorgen.
Waarom gezwoegd op 's levens paan,
Met ijdle zorg en vrees belaan.
Staag, onder ramp en zegen,
Bij eiken tred vertegen?
Gij tobt vergeefs! — Uw mijmerij
Moet uw' gelukftaat deren.
Wat ftervling kan, hoe wijs hij zrj,
Den loop dér dingen keeren ?

VERTROUWEN QJB GQD.
Ach, al die kommer ftrekt daarheen,
Om u, door zorgen, groot en kleen,
In angst en fmart te ftorten,
Die 't veege leven korten.
Ei, werp toch heel uw zorg op Hem ,
Die reeds zoo lang regeerde,
En wiens bewind, vol kracht en klem,
Vaak ramp in heil verkeerde.
Geef, mensch! geheel uw' ftaat en ftand,
Uw doen en laten in Gods hand!
Hij zal wel verder waken,
En 't lot u draaglijk maken.
Toen ge In den teedren moederfchoQt
Als fchepfel laagt verborgen,
En 't aanzijn als een plant genoot,
Waar waren toen uw zorgen ?
Wie heeft reeds toen uw heil bedacht ?
Wie u , als mensch, aan 't licht gebragt,
Ja, ligchaam, ziel en leven
U uit gena gegeven ?
Wie heeft gezorgd, dat niets ontbrak,
Toen ge onder ons kwaamt wonen,
Eer nog uw tong verftaanbaar fprak,
Uw hart zijn' wensch kon toonen?
Wie heeft uw moederborst gevuld ,
En u in warme ftof gehuld ,
Toen 't naakte lijfje u kilde,
En door den luchtftroom trilde.
Hef eenmaal 't aangazigt omhoog !
Hier onder en daar boven
Valt u een magt en liefde in 't oog,
Die wij, naar eisch, nooit loven.
Heeft God niet vaak aan u gedaan,
Wat zelfs uw hoop, hoe driest door waan,
Konde in haar vlugt niet vatten,
Of ooit u waardig fchatten?
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En dezen Vader wildet gij
Uw heil niet aanvertrouwen?
Gij zondt, van zorgen nimmer vrij,
Op deze Rots niet bouwen?
Vertrouw op Hem, en fidder niet!
Wie ftil geloovig op Hem ziet,
Kan, onder donderflagen,
De borst van angst niet jagen.
P. R.
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Nismes is de eerfte groote verzamelplaats

der arme knapen
uit de gure dalen van Piemont en Savoje, die, -naauwelijks
12 a 13 jaar oud, wanneer de lente verfchijnt, uittrekken,
om, met Gods en goede menfchen hulp, zoo veel te ver
dienen , dat zij zichzelven en hunne armoedige oudets kunnen
voeden. Wanneer de Maartfche zon hunne diepedalen befchijnt., waar nog de fneeuw fchittert en de rotfen kaal ftaan,
trekken van 20 tot 30 kinderen uit éen'dal,' niets bij zich
hebbende dan een ftuk kaas en hard brood voor de twee
eerfte dagreizen. Maar men neemt nog al ligt de kleine
zwervers op, en belpont hun gezang en kleine dienden met
een nachtverblijf in de fchuur of den ftal en een ftuk broods,
tot dat zij in de groote fteden van Frankrijk aankomen, en
aldaar, door duizend kleine dienstbetooningen, een kapitaal
van 4 of 5 gulden befpaard hebben, waarmede zij in den
herfst met blijdfchap naar hunne behoeftige ouders terugkeeren. Zelfs kinderen van 7 , ja 6 jaar bevinden zich fomwjjlen
onder deze kleine, pelgrims.

ONWILLEKEURIGE LOFSPRAAK.
Gr A INS BOROUGH fchilderde het portret van GAKRICK; maar het was hem niet mogelijk, de gelijkenis te
treffen, „ Vervl
kerel!" riep hij eindelijk onverdul
dig uit; „ hij neemt de gelijkenis aan yan iedereen, maar
„^heeft niet één' trek van zichzelven!"
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Beproeft alle dingen en behoudt\ hjft gpede.
' PAULUS.

'

B i j het thans, meer in het openbaar, gevoerd; wtor»
denóV gefèhil, tusffehen bekwame Regtsgeleerden, over
de beginfelen, waarop dat gedeelte der Wetgeving, waaraan men gewoon is den naam van Strafregt te geven,
behoort gegrond te zijn, kan hef geenè verwondering
baren, dat het niet regtskundig'gedeelte der.Natie, dezen
ftrijd van gevoelens en grondbeginfelèn aanfchouwende,,
een levendig aandeel neemt in - den voortgang en de ëin-?
delijke beflisfing van het'groote pleitgeding 4 en de vermoedelijke zegepraal, welke, door eene der twee^ftrijdende partijen, ten laatfte zal behaald worden;
Het zou onbillijk zijn, deze belangftelling ten kwade
te duiden aan den burger van den Staat, omdat aan hem
geene regtsgeleerde opleiding was te beurt gérvttllen.' Immers wordt een Strafwetboek voor burgers'i en'niet maar
alleen voor Regtsgeleerden, ontworpen eh ingevoerd; en
het kan en vermag den eérstgéhoefnden • geenszins onverfchillig zijn, onder welk eene «Wetgeving^ hij' «1 dan fliet
leve, zijne pligt en als bürgei-zichvöorgefchrèyen
,'e»
zijne regten gehandhaafd zie.
Dit alles fpreekt, dunkt o n s , zco duidelijk en is zoo
zeer op den aard der zaak gegrond> dat w i j , qffchoop,
niet tot de klasfe der Regtsgeleerden behoorende, ons geregtigd befchouwen, onze denkbeelden , met alle befcheidenheid, in het midden te brengen; geheel overtuigd,
dat de uitfpraken eener grondige Regtsgéleerdheid in' geen
MENGELW. 1809. - 3 '
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geval in flrijd kunnen zijn met de llitfpraken van het gezond vcrfland en den toelland en de ~eneloheictvan den
mensch, als lid e(:ner befchaafde en Christclijke burgermaatfchappij •.
Wij zu11en den (bat des gefchils voordragen met oezeIfde wooroen, waarmecle dczdve, onlan!!s. ooor een
bevoegd Regrsgelecrde zijn opgegeven (*). Zij luiacn aIdus: " Lang geloofden 01 leerden de beocfcnaars dcr
" flaatswetenfchappen. dat het hoofddocl van den Staat
" gelegen is iri de handhaving van orde , rust en veilig" heid, in de waarhorgin!! onzer natuurliike regren,
" welk alles fOllll1ligen onder IH.:t woord zc!.:erhtid be" vatten; en dat de zedeIijke vol making , de vordering
" vnn hefchaving en van nationale welvaart, als onder" gefchikte doclcinden moe ten hefchollwd \VI)rtien.
" Maar, volgens het gcvoelcn van latere wijsgeeren,
., is de VO.hnaking van het menfchclijk genacht, of de
" olltwikkeHng van deszelfs ·:1;~e1i.ike vermogens, het
" hooge of hoofddnc1 der maatfchappij; terwijl de hevei" liging van het kWll, van de bezirtingcn, en de hand" having dl!r regten vap de burgers met betrekking tot
" andere burgers. de he"ordering van welvaart en nijver•. heiLl, de he\'eiliging van dell Staat en deszelfs regten
... tegen andere Staten, tioeleil1,ien zijl1, welke aan dat
" hooge dod moeten ondergerchikt wezen,
" Dit vcrfchil van denkheelden, om trent het hoofddoel
" van den Staat, kan. zeg ik, op de befchouwing van
" het gehcele Strafrcgt den grootflcl1 il1vlOt~d hEbben.
" 'Vam, wanneer men die zedelijke volmaking als het
" hoofddoel der maatfchappij aanneemt, zoo moet dan
" .ook alles aan de bereiking van dat hoofddoel onderge" fchikt woden. En, hoe zcer er dit ni~t noodzakelijk

C·) [(TS over de hegillfelen, U'aarop hel Sfrafwflhoelc, in
1827, 111111 de twude Kamel'der Staten - Generlfl1/ 1'1111 hel Koning"ijlc df'r Nedrrlandl'11 0"("-['(l!e1'fn, rllst: door LJlr. J. R.
DE R R U F. Y s. :;o.glerl'tlllr in de Rf'{ftfn aan de /foogefch{Jf;/ Ie
UtNcll. (Bijdragm 101 ReglsgeleL'rd/ltid en We/gerilll, IVde
D. NO.3. hi. 387 enz.)

„ uit voige, zoo kan men er iigt uk befluiten tot de
„ noodzakelijkheid van het aannemen van dat ftelfel van
„ boete of zedelijke verbetering van gevangenen, hetgeen
„ t h a n s zoo' vele voorttanders vindt.
„ Maar wanneer men het oude ftelfel, als ik dit zoo
„ noemen mag, aankleeft, dan zal men het hoofddoel
„ der ftrafbedreiging , en , in dien zin , ook der ftraffen ,
„ zoeken in de befcherming van de maatfchappij en hare
„ bijzondere leden , daar men de menfehen van het aan„ randen derzelve, of van misdaden, zoekt terug te hou„ den door de vrees voor het kwaad, dat op die aanran„ ding volgen zal; en men zal gevolgelijk, ter bereiking
„ van dit doel, al die ftraffen bepalen, welke men, na
„overweging van alles, wat bij de zaak in aanmerking
„ moet komen , noodig rekent, om op de menfehen dien
„ indruk te maken , dat zij, door de vrees voor de daar„ op gefielde ftraf, van het begaan van misdaden worden
„ teruggehouden of afgefchrikt; en dan mag zich de ze„ delijke verbetering van den misdadiger alleen als een
„ ondergefchikt doel daarbij voegen."
Wanneer wij deze twee verfchillende begrippen, aan
gaande het hoofddoel der ftraffen, door onderlcheidene
beroemde Regtsgeleerden hooren voordragen eh verdedi
gen , en daarbij letten op de refultaten , welke uit die
uiteenloopende denkbeelden worden afgeleid, dan wordt h e t ,
voor den oningewijde in het heiligdom van T H E M I S ,
hoogstmoeijelijk,' om zich, op gronden eener redelijke
overtuiging, ten voordeele van een der hier boven ont
wikkelde gevoelens te verklaren ; gevoelens , ontwikkeld
en voorgedaan door mannen, evenzeer vermaard door
hunne regtsgeleerde kundigheden, als door hunne onpar
tijdigheid en waarheidsliefde, en , gelijk men billijk mag
verwachten, wederzijds even afkeerig, om de belangen
der maatfchappij aan eene kleingeestige ftelfelzucht op te
offeren.
Ondanks deze onzekerheid in het kiezen of verwerpen
van een der voorgedragen e begrippen, dringt zich aan
het gezond verftand de onveranderlijke grondftelling o p ,
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dat de Waarheid eeuwig één is en zijn moet, en dat
men, ronder welke vormen ook, nimmer met haar een
verdrag kan treffen; En n u , aan deze grondftelling de
beide voorgedragene .gevoelens toetfende, komt het ver
moeden .meer en meer tot rijpheid , dat in het eene zoo
wel, als in het andere, waarheid en dwaling tevens ten
grondflag-liggen.
Wij gelooven niet, dat men, met goed regt, dit ons
oordeej partijdig zal noemen. Trouwens, er worden, on
der de. vporftanders van beide (telfels van Strafregt, niet
weinigen gevonden, die, offchoon zij aan het eene of
anderec de voorkeuze geven, een nader onderzoek, om
trent' eene. zoo belangrijke zaak', geenszins als overtollig
befchouwen, maar er op aandringen, „ dat men met
^.bedaardheid onderzoeke., hoore en oordeele, overtuigd
„ dat~dan, en dan alleen, uit den fchok der denkbeel
d e n , de waarheid kan voortkomen." (*)
Het zoogenoemde oude ftelfel beveelt zich, door deze
oudheid en de doorgeftane proef van vele eeuwen -, aan,
en wordt, bij voorkeuze, door den geftrengen Regtsgeleerde verkondigd. Het nieuwe is meer in den geest en
toon van = den Wijsgeer, die de gronden der Regtsgeleerdheid en die der Wijsgeerte gaarne met elkander in onder
ling verband wenschte te brengen. Dit ftelfel mist het
gezag.der oudheid, en de ondervinding zal eerst na een
aanmerkelijk tijdsverloop; kunnen beflisfen," in hoeverre
hetzelve het zegel harer goedkeuring dragen kan. Het
is,'-intusfchen, geenszins raadzaam , eender beide ftelfehv, (ter zake van derzelver onderfcheidende benaming
van' oud of nieuw, te kiezen of te verwerpen: waarheid
alleen 1 behoort hier ons qordeel te leiden.
Beide partijen hebben niet nagelaten, elkander de leem
ten eh gebreken, welke zij in het tegenovergefteld ge
voelen meenden te befpeuren, met den vinger aan te wij
zen; en zoo doende moest men wel, meer en meer, van
elkanders .algemeene denkwijs verfchillen. Minder fcheen
(*)'Zie, als boven, Bijdragen totRegtsgeleerdheid'enWiU
geving, bl. 409.

men het ftelfel, dat men zelf voorftqnd., te onderzoeken,
ten einde, langs dien weg, de overtuiging te verkrijgen,
dat hetzelve geheel te onregte, van eene tegenovergeftelde zijde, was aangevallen en beftreden geworden.
Verkleefdheid aan een eenmaal aangenomen begrip had
wel eens partijdige beoordeeling van eens anders denkwijze
ten gevolge; e n , terwijl de voorftanders van het oude
ftelfel aan de uitfpraken der Wijsgeerte, omtrent de grondbeginfelen der ftrafwetten, geen overwegend gezag-wil
den toekennen, werden z i j , door fommige voorftanders
van het nieuwe gevoelen, van bekrompene begrippen en
eene Middeleeuwfche geftrengheid, foms luide genoeg,
befchuldigd en deswege gegispt.
In zulk een' (land van zaken,.en bij deze uiteenloopende wijze van befchouwing, moet de vriend der waar
heid omzigtig zijn in zijn oordeel; ten einde, door eene
oppervlakkige befchouwing, met het verwerpen van de
dwaling, welke beide ftelfels aankleeft, niet tevens de
zaak der Waarheid, die ook de zaak des Regts i s , ver
worpen worde. En dan baart het hem al aanftonds
verwondering, bij het vastftellen der grondbeginfelen
van ftrafwetten, Regtsgeleerdheid en Wijsgeerte (*)
van elkander gefcheiden te zien. Er beftond eenmaal
een tijd, dat Godsdienst en Wijsgeerte, op gelijke
wijze, van elkander verwijderd werden gehouden; en
thans zien wij den weg geopend, waarop die beide
elkander zusterlijk begroeten. Waarom zou eene gelijke
vereeniging tusfehen Regtsgeleerdheid en Wijsgeerte tot
het gebied der onmogelijkheid behooren ? Men fpreekt
(*) Wanneer wij, hier en vervolgens, van Wijsgeerte
en Wijsgeeren fpreken, willen wij gehouden zijn, aan die
woorden zoodanig eene beteekenis te verbinden ,• als waar
mede dezelve, van s o c RATES af, de tijden docr, door alle
ware Wijzen gebezigd zijn; en gelijk dezelve nog onlangs,

in de Brieven over Hooger Onderwijs, door den Utrechtfchen
Hoogleeraar - VAN HEUSDE uitgegeven, zijn gebezigd en
verklaard geworden. Deze aanwijzing zal, welligt, ter voor
koming van misverftand, niet overtollig wezen.

van eene wijsgeerige beoefening der Regtsgeleerdheid',
maar bevatten deze woorden geen onzin, indien de eene
met de andere zich nimmer vereenigen laat ? Het is z o o :
Rjtgtsgeherdheiè'kan door den Wijsgeer gemist worden,
Zonder dat hij ophoudt Wijsgeer te zijn; maar de Aegtsgcleerde, die nimmer in het heiligdom der Wijsgeerte
is ingeleid, moge een' naam verwerven door zijne kundigheden, de roem, om zich naast de opperpriesters:
van T H E M I S te mogen plaatfen, zal hem wel nimmer te
beurt •Rillen. Men heeft gezegd: „ De Wijsgeerte moet
„ wel invloed hebben op de ftrafwetten; maar wijsgeerige
„ beginfelen zijn, tot het ontwerpen van goede wetten,
»niet voldoende. Men gelooft, dat er een wijsgeerig
„Strafregt i s ; niet in den zin, alsof er buiten de roaat„ fchappïj een zeker aantal van bepaalde itraffen of ftraf„ wetten beftonden; maar in dien z i n , dat er zekere
„ algemeene beginfelen zijn, waarop het Strafregt, in
„ ieder land, moet rusten, doch waarbij men niet kan
„ blijven ftaan." — Gaarne gelooven w i j , dat het aan
ons hapert; maar het denkbeeld , in deze manier van
redenering opgefloten, komt ons voor niet bijzonder duidelijk te zijn. Gereedelijk willen, wij toeftemmen, dat
wijsgeerige beginfelen alleen niet voldoende zijn tot het
ontwerpen van goede ftrafwerten; maar des te meer komt
het oris voor, dat het wenfchelijk blijft, dat, om ons
van de woorden der H . Schrift te bedienen, goedertie~
renheid en •waarheid, geregtigheid en vrede elkander
ontmoeten, (ps. LXXXV: n . ) of, met andere woorden, dat regtvaardigheid en wijsheid elkander de hand
bieden, en beider - beginfelen den grondflag helpen
uitmaken, waarop de ftrafwetten behooren te rusten.
Waarom toch getwist en gehaarkloofd, of de Regtsgeleerdheid, dan. wel de Wijsgeerte, in den raad van wetgeving, het voorzitterfchap zullen vervullen? Men fta
die hooge bediening af aan de Waarheid, en benoeme
Wijsgeerte en Regtsgeleerdheid tot hare bijzitters. Dan
is er h o o p , dat men regtvaardige, maar ook tevens
menfchelijke ftrafwetten bekomen z a l , niet voor Heiden-

rche w l k e n , niet voor Grieken en Romeinen Germanen
en Galliërs, maar voor eene Christisfijke titöfe gëfchtkt
ën berekend.
Wanneer wij van eene weftfchelijke vereeniging dér
Regtsgeleerdheid en Wijsgterte gewagen, dan bedoeïen
wij eene zoodanige- vereeniging, welke aan beide geltfk
gezag en gelijke regten toekent, bij het vastftellen der
grondbeginfelen van het Strafregt en de zatrtenftellingvan
Strafwetboeken: wij fchenken dart aan beide gelijken rang,
zonder aan de eene boven de andere eenige bijzondere vöorregten toe te ftaan, of deze boven gene te verheffen. —•
In de beide opgegevene ftelfels, oud en nieuw, is dit
denkbeeld geheel uit het oog verloren. De voorftanders
van beide fpreken van hooge en hoofdbedoelingen en van
doeleinden, welke daaraan onder gefchikt behooren te
wezen; maar juist hierom ziet de vriend der waarheid
zich gedrongen, de rigtigheid der beide ftelfels te betwijfelen.
Dit gebrekkige is een gevolg van den gevoerden ftrijd
der denkbeelden. Want de voorftanders van het oude
ftelfel, fchrander genoeg om dat hunner partij niet geheel
te wederfpreken, namen deszejfs hoofdbegrip aan , als
een ondergefchikt doeleinde.- Hetzelfde had, omgekeerd,
hij de tegenftanders van het oude gevoelen plaats: men
gaf wederzijds toe, zonder elkander te naderen; want nu
was de ftaat des gefchils flechts vormelijk veranderd, en
de ftrijd moest blijven voortduren. Geen wonder! men
kan nimmer met de waarheid tranfgeren.
Waarom heeft men elkander niet geheel willen verftaan,
en beider hoofdbedoeling niet in één ftelfel vereenigd!
De een ftelde meer den burger, de ander meer den mensch
op den voorgrond. Maar, zijn dan die beiden zoo geheel onvereenigbaar ? Kan men dan voor den burger
niet een Strafwetboek zamenftellen, hetwelk tevens voor
den mensch gefchikt en berekend is? Was dan elk lid
van deri Staat geen mensch, alvorens burger te worden?
En waar beftaat de haarfijne grenslijn, welke de overtredingen van den eerften, met groote naauwkeurigheid,
van die des laatften behoort af te icheiden ?
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Het is Z O O J -men feöjbjerpmet wocn;den fpelen/en
aangenoaiene, verouderde of.nieuwe ftelfete blijven aan
kleven ; deze kan de Jbfchreckungs-, gene de Praevent/ons* theorie; als 'een meesterftnfc van. Regtsgeleerdheid
°i' Wy'igtffte. ve^Mrenjimaar wat is hiermede gewonnen,
wanneer; de theorie ,x3er IrTaffen alleen en. uitfluitend op
een.,der., :beide gevoelens;gegrond wordt? De ftille bur
ger, die fzich evenmin voor Regtsgeleerde, uitgeeft, als
hij; gereedëUjfc deö verheven' naam van Wijsgeer, afftaat,
VKögcbt Rechts onder goede wetten te leven, en begeert
een Strafwetboek, waarin niet flechts alleen de, burger,
afgefcheiden van den mtwch, en .omgekeerd — maar
waarin" burger en mensch, in wederkeerig verband en betrekkieg., • op den voorgrond 'ftaan. Kan deze wensch
immer met Regtsleer of Wijsgeerte onbeftaanbaar geacht
worden?
.
De voorftanders der beide meergenoemde ftelfels hebben
deze vraag reeds, ftilzwijgende, ontkennend beantwoord,
door, wederzijds, een ondergefchikt doel, nevens het
door hen geliefkoosd hoofddoel, als behartigenswaardig
te erkennen. Maar waarom . is men elkander niet geheel
öp den. gulden middelweg genaderd, en is men niet over
eengekomen te zeggen; „ Het doel der ftraffen., bij een
„ Strafwetboek bepaald, is tweeledig :* dezelve behooren
„ t e ftrekken tot handhaving van orde, rust en veilig„ heid, en in de waarborging-onzer natuurlijke régten,
„ en in de zedelijke volmaking van het menfchelijk ge„ Dacht, of de ontwikkeling van deszelfs zedelijke ver„ mogens." In deze bepaling vallen alle hoofd- en neven
bedoelingen weg. Mensch en burger ftaan-er in gelijken
rang geplaatst. Handhaving van het regt en yoorftand
van wifsgeerig begrip vereenigen zich zusterlijk te zamen.
Geftrengheid wordt door zachtheid beftuurd, en de laatfte
door-de eerfte^ gewijzigd. Eindekjk: deze bepaling heeft
tot doelwit het geluk van allen.
En nu vragen wij: zou het een ydel droombeeld zijn,
door deze of dergelijke bepalende-omfchrijving van het
doel der ftraffen, de voorftanders van het oude en die
;
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van het nieuwe ftelfel onderling te willen vereenigen?
De gronden, door beiden voor hunne verfchillende gevoelens opgegeven, zijn toch geene Godfpraken. Wij
eerbiedigen den lof van oude en nieuwere beroemde namen; maar de waarheid is nog eerbiedwaardiger. Een
MICHAÖLIS, een PES TEL , een DE RHOERmogen
al geene mannen zijn, wier denkbeelden en leeringen uit
de Middeleeuwen ontleend zijn; maar niemand zal wel
aan hunne gevoelens het gezag der onfeilbaarheid toekennen. Het waren, in den echten zin des woords, Wijsgeeren, die de waarheid zochten, e n , waar zij haar
vonden, openbaarden; maar geeft dit ons de bevoegdheid , te verzekeren: „ Nu is de waarheid gevonden!
„ Hier ftaat het non plus ultra der Zuilen van HÏRCU„ LES!" Men.vergunne o n s , befcheidenlijk, te twijfelen : want vaar en wanneer zal het opfporen der waarheid
ophouden, de taak van Regtsgeleerde en Wijsgeer te zijn ?
Is de vereeniging der twee uiteenloopende ftelfels, op
de door ons voorgeftelde wijze, niet onder de herfenfchimmen te rangfehikken , maar veeleer in den aard dezer
verfchillende begrippen zelve, wèl befchouwd zijnde,
gegrond, dan beveelt zich dezelve inzonderheid aan door
de groote voordeden, welke daardoor kunnen verkregen
worden, wanneer wij het door ons voorgeflagen ftelfel
toepasfen op dat gedeelte der Wetgeving, hetwelk uitfluitend den naam van Strafregt draagt.
Stemt men toch geheel met de voorftanders van het
oude ftelfel i n , dan loopt men al ligt gevaar, dat de
wettelijke bepalingen zoo zeer aan het hoofddoel zullen
beantwoorden, dat er fchier geene plaats voor het ondergefchikte doeleinde zal gevonden worden; met andere
woorden, dat men het eerfte fchier geheel, ten koste
van het laatfte, ten gronddag leggen zal. Hetzelfde
naded ontfpruit uit de onvoorwaardelijke toetreding tot
het nieuwe ftelfel, maar in eene omgekeerde verhouding:
met grooten ijver naar het hoofddoel ftrevende, zullen de
ondergefchikte bedoelingen minder de aandacht wekken
en aldra geheel uit het oog verloren worden, en de Wet-

geving, van welke der beide beginfelen óók uitgaande
zal, juist hierdoor, hoogst onvolkomen zijn»
Deze nadeden zijn geenszins, althans niet ift'die mate
te vréezen, wanneer het door ons ontwikkeld üe\M tm
grondfl*tg van het Strafwetboek gelegd wordt. W a n t ,
vooreerst, wordt hierdoor het angstvallig onderzoek afgefneden, wat men als hoofd- of nevendoel te befchouWen heb be: niets van elkander fcheidende, maar van één
bepaald punt uitgaande en naar één doelwit ftrevende,
móet er eenheid in alle ftraf bepalingen gevonden worden,
en hierdoor verkrijgen deze vastheid en kracht. Ten tweede,
wordt uit het voorgedragen ftelfel het voordeel geboren,
dat elke wetsbepaling, die de orde, rust'en veiligheid
handhaven moet, ook tevens diene tot meerdere volma
king van den mensch, en de ontwikkeling zijner zede
lijke vermogens; en dat, met inachtneming van het laat
fte, het eerfte in geen geval op den achtergrond geplaatst
worde. (*) Ten derde, zal eene zoodanige wetsbepaling,
Hiet flechts den burger, maar ook te gelijk den mensch
influitende, gelijken tred houden met den voortgang van
den menfchelijken geest in befchaving, kennis en ver
lichting.
Dat eenheid in beginfelen en bedoelingen , op het Straf
regt toegepast, groote voordeelen aanbrengt, zal door
4

(*) Men zegge vrij, dat de voorftanders van het affchrikkingsftelfel zich tevens verpligt hebben gevonden, door alle
gepaste middelen, voor te komen, dat de misdadiger niet
meer en imeer verdorven worde; dat men hem moet pogen te
verbeteren , vooral, en met dubbele zorge, wanneer het jeug
dige misdadigers zijn: maar men vergunne ons te vragen,wat

men, in vroegere jaren, ter verbetering van gevangenen, ou
dere en jongere, in ons Vaderland, gedaan hebbe ? Op eene
enkele plaats moge men al eenige loffelijke pogingen hebben
aangewend, over het geheel en in de meeste gevangenisfen
bleef men geheel werkeloos; ten ware men de wekelijkfche
voorftellen van Gatechizeermeesters en Krankbezoekers als
voldoende mogt willen doen voorkomen. En wat baat het,
itts als pligt te erkennen , wanneer hetzelve niet door daden,
althans over het geheel, worde achtervolgd en nagekomen?

de ftrijdende partijen zelve gereedelijk worden toegeftemd;
en. intusfchen hooren wij beiden van hoofd- en ondergefckikte bedoelingen fpreken. Kunnen zulke önderfcheidingen en wijzigingen immer eene gewenschte eenheid helpen
daarftellen ? Wij twijfelen; e n , naar onze wijze van
befchouwen, beftaat er geen ander middel, om tot een
heid te komen, dan door te verbinden, wat nimmer had
behooren gefcheiden te worden.
Maar, deze vereeniging tot ftand willende brengen,
zorge men tevens , dat de ftrafwetten aan derzelver twee
ledig doel — handhaving der algemeene zekerheid en ze
delijke opleiding en verbetering — geheel kunnen beant
woorden. Barbaarfche, geftrenge en den mensch onwaar
dige ftrafbepalingen fluiten de deur voor alle zedelijke
verbetering; e n , omgekeerd, drukt men te zeer op -dit
laatfte, hoe zal dan de veiligheid van den Staat kunnen
gehandhaafd worden ? Het eerfte moet alzoo nimmer het
laatfte, het laatfte nimmer het eerfte buitensluiten of Hadeelig zijn. Men behoort te ftrafFen, en daarbij tevens
pogen te verbeteren; maar men mag geen middel ter ver
betering vastftellen, hetwelk de ftraf uk de ftraf zou kun
nen wegnemen.
Men heeft Wetboeken, in den geest van bet oude
ftelfel ontworpen , barbaarsch en der Middeleeuwen waar
dig genoemd, en , omgekeerd , de voorftanders van het
nieuwe begrip voor philanthropifche droomers verklaard;
en men heeft daarin billijk noch betamelijk gehandeld.
Beide ftelfels tot één voegende, en naar elkander wijzi
gende , kunnen een fchoon geheel opleveren; maar, op
zichzelve blijvende beftaan, kan de vriend der waarheid
geen van beide goedkeuren.
Neen, een Strafwetboek moet zoo wel voor den bur'
ger als voor den mensch gegeven zijn. Den burger ftraffende, wegens burgerlijke misdrijven , moet men den,
voor verbetering vatbaren, mensch niet voorbijzien; en,
den mensch als mensch behandelende, behoort de zeker
heid van den burger in geen geval Vergeten te worden.
Hoedanig een Strafwetboek, op deze grondftelling rus-

tende, zou behooren zamengefteld te worden, wagen wij
niet, zelfs van verre, te beflisfen; neen, wij vergenoegen ons alleen, met eene en andere opmerking onze korte befchouwing der zaak in gefchil te befluiten. (*)
De voornaamfte voorftanders van het oude ftelfel willen , over het geheel , de veiligheid van den Staat door
ftrenge wetsbepaling gewaarborgd hebben. Maar wij vragen : is dit middel, tot bereiking van het voorgeftelde
doel, altoos genoegzaam bevonden ? Een blik op de alzoo ftreng geftraften overtuigt ons vaak van het tegendeel. De gefchavotteerde en eerloos verklaarde moet toch
eenmaal in de maatfchappij terugkeeren; en hier vindt hij
zich fchier door elk gefchuwd, teruggeftooten en veracht. De natuur fpreekt intusfchen luide in hem, en
vraagt de vervulling harer behoeften, fpijs en drank,
kleeding en huisvesting. Niemand geeft hem het een of
het ander; en de w e g , om het te verkrijgen, is overal
voor hém afgefloten. Wat blijft hem nü over, dan de
keus tusfehen den hongerdood en den terugkeer tot vorig
misdrijf ? Hij kiest het laatfte, en wordt een aanrander
van de bezittingen, ja van het leven van den naasten. —
Ziedaar de korte levensgefchiedenis van een aantal ftreng
geftraften ; en nu vragen vVij: kunnen ftrenge wetsbepalingen de algemeene veiligheid genoegzaam waarborgen;
óf loopt die veiligheid niet te grooter gevaar voor aanranding , naar mate er meer ftreng geftraft. wordt ?
Dan , welligt werkt het voorbeeld weldadig, door an(*•) Wenfchelijk ware het, onzes inziens, evenwel, dat de
blijvende en fteeds aanklevende fchande niet als beftanddeel der
ftraf werd behouden. MONTESQUIEU zegt wel, en te
regt: ^ que la plus grande partie de la peine foic rinfamie
„ de la foüffrir;" maar de misdadiger drage, in den geest
van SIONTES QÜIEU , die infamie* zelf, en gevoelehaar innig en diep, zonder dat hem dezelve, door anderen, onmeêdoogend, en^ let wél, na zijne vrijftelliag, voor de voeten
wo/de geworpen. Of befeft men dan niet, dat men, juist door
deze infamie -theorie, elke tijdelijke ftraf in eene levenslange
verandert ? E'n is dit betamelijk? is dit regtvaardig? is dit
in den geest des Christendoms?

deren yan het kwade af te fchrikken? — Maar de ondervinding levert menig blijk van het tegendeel op; Dikwerf
hoort.men van zware misdrijven, kort na eene geduchte
ftrafoefening; en doorgaans oefent het' rnjsdrijf zijne
handgrepen uit in het gezigt van het fchavot en te midden van het angstgefchrei van geftraft wordende misdadigers. Wij ontkennen hiermede den invloed, van het affchrikkend voorbeeld niet geheel; maar nemen tevens aan, dat,
wanneer er in de praktijk uitzonderingen beftaan e n , uit
eigen aard, beftaan moeten, men zich behoort te wachten , om eene algemeene theorie op alle perfonen en omftandigheden te willen toepasfen.
Het is z o o , men heeft gezien, dat het te pronk ftaan
op een fchavot op den veroordeelde geen' indruk maakte,
dat hij zelf en ook de omftanders daarmede den fpot dreven ; men heeft gezien, dat de veroordeeling tot bloote
gevangenisftraf de misdadigers, na het aanhooren van
hun vorfhis, in een fchaterend lagchen deed uitbarftén: (*)
maar, wilde men, op grond van deze treurige ervaring,
de ftraffen verzwaren , welke ftraftheorie zou men dan
moeten invoeren, wanneer men den booswicht, veroordeeld om levende geradbraakt te worden, alle menfchelijk
gevoel zoodanig heeft zien uitfchudden, dat h i j , bij de
herinnering aan eene vroeger begane gewelddadigheid, in
eene vlaag van lagchen kan losbarden? (f) Of zou hier
ook de waarheid der opmerking bevestigd worden, dat
Tiij, die te veel bewijst, bevonden wordt niets bewezen
te hebben? Wij laten de beantwoording dezer vragen aan
het waarheidsgevoel onzer Lezers over.
(*) Zie, als boven, Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving, bl, 4 0 1 . Dat het te pronk ftaan, bij wezens, die
geene fchaamte gevoelen, den fpotlust opwekt, is niet moeijelijk te verklaren. En zou hèt minachten der bloote gevangenisftraf ook weltigt veel voedfel ontvangen Van de bewustheid, dat van den geftelden termijn, doorgaans, bij een redelijk gedrag, gedurig afflag te bekomen is ?
( f ) Zie VAN HOVF. en TIJ DE MAN, over de zedelijke
verbetering der Misdadigers, bl. 120 enz.
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:&Bn rnfge - ^röorftaröers' van het nieuwe ftelfel; dwalen,
ónz«s 'inziens evenzeer^wanneer zij eene te verre-gëdrfcVaie'zaebtheid in :He ftrafbepaihigen op.den voorgrond
phWtfen. De ftraf, hoé menfchelijk ook uitgedacht,ba»
hMtt nimmer van 'dien aard te- w e z e n d a t zij geen affchrik zoude kunnen inboezemen, of dat de misdadiger
z'eér gereé<lelijk', ten koste van dezelve, den weg der
ongeregtigbeid verkiest. Straf behoort altoos ftraf te blijven, en mag, aan de zijde van den Staat\ nimmer in
een kinderachtig magsbetoon ontaarden, indien men den
boosdoener tuchtigen:,• eri, in hem , een waarfchuwend
en van het kwade affchrikkend voorbeeld (lellen wil. Men
legge zich vrijelijk- toe op de zedelijke verbetering van
den-misdadiger ; maarbedenkedaarbrj, dat het geen vereischie ten verbetering van den" gevangene i s , de o p herh
rnsténde en< welverdiende tuchtiging te verzachten; integendeel wende men die tuchtiging zelve, als middel
ter verbetering i, doeltreffend aan : want eene te verre gedrevene menschlievende, handelwijze zou al ligtelijk in
eene zwakheid pntaarden, geheel ongefchikt om op oude
en verharde booswichten te werken; en de gewone misdadiger z o u , alsdan, zeer fpoedig in den kerker een toevïugtsoord, ter beveiliging voor behoefte en kommer,
wanen té vinden. (*)
Maar, daarenboven, het is niet moeijelijk, eene ware
;
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(*) Geheel in dezen geest is het geftelde in het Jahresbericht der Direction der Straf- und Bèsferungsanftalt zu Naugardt für 1 2 8 , waar wij lezen: „ So verabfcheuungswürdig
„ zwecklofe Graufamkeit gegen den Zuchtling feyn mag, fo
„ grau/am. und vgrhangnisfvoll ist für das friedliche Publikum
„ tine allzugrosfe und zwecklofe Gefindigkeit gegen denfelben.
„ Die Detention im Zuchthaufe verliehrf für ihn allés 4b„ fchreckende, das ohnehin mil\.dem Dunkelder Unbekanntfchaft
und der Ungewisfheit. verlohren geht, und der Beamte legt
„ dadurch den Grund zu RSckfallen, was dem Haufe qm En„ de das Anfehn und den Ruf eines^ Afyles für den Nothfall
„ giebt" , (Zie Jahrbfither der Straf- und Besfentngsanflalten, u. f. w. von Doctor N. H. JU LI u s , 1829,- xtes Heft.
Berlin, bei j . c. F. E N SLI N.)
n
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bekeering., gpveirtódeljjk voor ;te; wejjden., tefl.ejade-hjejrv
door vermindering van ftraf en jammer te kemgep.? 7,aj>hjtheid, te verre gedrevene tRenfehenliöfde wetkjen dit.fjfGad
bedrog,, door den huichelaar geCpflelcl, .niet. wierajg.ki.de
hand; en welk eindig verftand is in ftaat, geesten *e
wegen en harten te doorgronden ? : Hoe vee] gevaar fee?
ftaat er dus niet om bedragen te worden,.wanneer (tien
aan de opwellingen van zachte en menschlievendft,gievüer
lens te veel ingang verfc.haft! Ja zelfs ten aanzien van
hen, die niet beter willen fehijnen dan z i j l i j n , wfifkt
te. groote toegevendheid daarom nadeelig, ötïidat dt veiligheid van bezittingen en eigendommen geen';genoeg»
zamen waarborg kan vinden in kerkers, die van Godi*en Gasthui/.en alleen in naam verfchiliëD. (*).
Wij ontveinzen geenszins het moetjelijke der taak, om
een Strafwetboek te . vervaardigen, waarin de zekerheid
van elks perfoon en bezitting evenzeer wordt gewaarborgd , als de deur ter zedelijke verbetering van den misdadiger opengefteld. Maar, wij vorderen ook geen ideaal
eener , in alles , volmaakte Wetgeving. Men volge flechts
de wenken, die Regtsgeleerdheid en Wijsgeerte, in vereeniging met elkander, aanbieden; men neme proeven van
hetgeen men vermag, en zoeke, meer en meer, op. den
weg der ervaring, de waarheid, en, in haar, het volmaakte , nader te komen; men zij niet flaafs ingenomen
met eigene of anderer begrippen, maar beproeve alle dingen, het goede behoudende! Is de weg der groote geftrengheid even fchadelijk in de gevolgen, als het pad
(*) Iets dergelijks te willen, heeft men den yoorftanderen
van het nieuwe ftelfel wel eens te last gelegd, Maar, waartoe de zaak tot dit uiterfte gedreven ? Of wordt de Gevangenis een Godshuis, wanneer men, doorarbeid, fchoolonderrigt,
godsdienfttg onderwijs , zedelijke lektunr en merischkundige
toefpraak, aan de verbetering van onkundige, onbefchaafde,
verwaarloosde en onzedelijke wezens nuttig poogt te ziin ?
Men kan., met Gods hulp, veel goeds in een' kerker (lichten , zonder dat dezelve daarom eene begeerlijke verblijfplaats
worden zal.

eerier "overdreVenë 'zachtheid;'men kiéze cüui den middelweg, waarop; de geitrênghei^' door zachtheid wordt'getemperd, etf zachtheid van geflrengheid kracht en nadruk
ontkenen kan. Eindelijk, men zie op het algemeene en
groote, minder op het bijzondere en beperkte! Men
moet niet ie veel willen, en zich langzaam hadsten.
Ten flotte. Uit den maalftroom van frrijdige begrippen wordt ten laatfte eenmaal de waarheid geboren. Mogt
dit ftukje hiertoe medé dienstbaar wezen! Wij hebberi
niemand verongelijkt, én geeft begrip in een nadeelig
of befpöttelijk licht zoeken te plaatfen. Zoo beoordeéle
en behandele men óök onzen arbeid! In het gebied der
waarheid kan, niet zelden, een gering fchijnend middel
van een' gewenschten invloed zijn. Mogt onze' poging
mede aan dit groote doelwit ondergefcbikt bevonden worden, en Nederland er de goede vruchten van fmaken;
zoo zou deze onze gebrekkige arbeid niet geheel vruchteloos geweest zijn.
;
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DIERLIJKE NATUURDRIFT.

D e Indifche Ichneumon is een klein diertje, op het
oog ten naastenbij tusfchen Wezel en Eekhoren.) Dezelve is zeer nuttig voor de inboorlingen, wegens
zijne aangeborene vijandfchap tegen de' flangen; die anders eiken' voetftap der reizigers gevaarlijk zouden maken. De blijken van fchranderheid in dit diertje, welke
ik gezien heb, zegt de Heer P E R C I V A I , l e v e r e n een
fchoon bewijs van de wijsheid des Almagtigendie aan.
ieder dier bijzondere eigenfchappen, overeenkomflig deszelfs beftemming, verleende. Als de Ichneumon eene
flang , hoe groot dezelve ook zijn moge, ziet> zal hij
terftond ihel. daarop toefcliieten en die bij. de keel grijpen,
mits hij zich in eene opene plaats bevinde, waar hij weet,
dat, in zeker kruid,een tegengift aanwezig is tegen den
vergiftigen beet, in geval hij er een' mogt ontvangen. Ik
was tegenwoordig bij eene proef, welke men te Columbo
:
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nam, om zich van de waarheid der zaak te overtuigen.
Aan den Ichneumon, welke daartoe moest dieoen, toonde
men eerst eene flang in eene beflotene ruimte. Toen bij
op den grond werd gezet, liet hij niet den minfteh lust
blijken , om zijne vijandin aan te vallen, maar liep in het
vertrek rond, om t e ontdekken, of er niet eenig gat of
opening w a r e , waardoor hij zou kunnen ontfnappen.
Toen hij er geen vond, keerde Mj fchielijk tot zijnen mees
ter terug, en plaatfte zich aan diens boezem. Door gee
nerlei middel kon men hém ijewegen, om van daar te
gaan en der flange het hoofd te bieden. Doch zoodra
hij buiten het huis gebragt en nabij de tegenpartij'in eene
opene plaats nedergezet w a s , viel hij terftond de flang
aan en vernielde die. Intusfchen verdween hij plotfeling
voor eenige oogenblikken , en keerde daarop weder, na
dat hij van zekere plant had gegeten. Deze heilzame na
tuurdrift fpoort het dier aan om tot die plant toevlugt
te nemen, zoo dikwijls hij met eene flang in ftrijd géraakt , hetzij dezelve vergiftig i s , of niet. Die , waar
mede men de proef nam , was van eene onfchadelijke foort.
s

DE ZONMIKROSCOOP.

V an alle werktuigen , door het vernuft uitgevonden ter
ontwikkeling van de geheimen der Natuur, is er geen,
dat meer onderwijs en vermaak verfchaft, dan de Zonmikroscoop. De allerkleinfte voorwerpen dijen, als door tooverkracht, uit tot reusachtige grootte en kolosialen om
vang. Al die kleine ellendelingen, welke beleefdheid ons
verbiedt te onderftellen, op het hoofd of in huis van één'
onzer Lezers zich te bevinden , geplaatst voor dit fchttterend werktuig, vertoonen zich aan ons als kudden oli
fanten. Vloeiftoffen wriemelen, als 't ware, van bevol
king. Leven is werkzaam zelfs in die zelfftandigheden, waar het ongewapend oog geenerlei teeken van
levend beftaan ontdekt. Aarde, lucht en water zijn
vervuld van kleine fchepfekn , en wemelen van infektefl,
MENGELW. 1829. NO. 13.
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van • wie?' tegenwoordig- of afwezigheid het bloote oog
geene kennis! draagt. De gewone levensmiddelen vertöönen'Zich als levende, en de waarnemer ontdekt met
verbazing, dat hij 4 'bij elk maal, veelligt zijne duizenden
verflaag gelijk SIM s o w . ; een fpotvogel voegde er misfchien bjj, met hetzelfde wapen! De vergelijking van den
fijnften fabrijkarbeid met draden als kabeltouw en de fuwfte gewrochten der Natuur, is verre van eene pligtpleging aan menfchelijke wetenfchap of kunst. De bewerktuiging van planten en infekten, alsmede de voortbrengfels der kristallisatie, doen zich aan ons verbgasd gezigt
voor, met eene klaarheid en fierlijkheid, onvergelijkbaar
met eenige andere wijze van tentoon Helling.

BRIEF UIT EN OVER HET OOSTEN.
(Terugreis naar Cairo en togt naar den berg Sinai.")
' Ï V Aboutigé verliet ik de Cangia, en trok, met eenen
gids, over eene bevallige vlakte £n door eenige Arabifche dorpen, in een van welke eene zeer vrolijke kermis
gevierd werd. Deze ongelukkige bevolking wordt door
belastingen zwaar gedrukt (elke dadelboom betaalt jaarlijks eene fchatting van verfcheidene para's);
vóór
de regering van M O H A M M E a ALÏ was zij veel gelukkiger; maar zij heeft door de veelvuldige doortogten
zijner troepen geweldig geleden. Niet verre van daar
béfpeurde ik een gehucht der Kopten, 't welk mij voorkwam, het verblijf der eenvoudigheid en onfchuld te
zijn. De kerk is een o u d , fomber gebouw. De priester
Het- mij het heiligdom binnentreden;- hij wees mij, óp
een' zegepralendën toon, twee Hechte fchflderijen in olieverw, voorftellende de Heilige Maagd, haren Zoon, én
een' hunner Heiligen; vervolgens fprak hij met een' heiligen ijver den zegen over mij uit.
f'.Nadat: i k , te midden van de zandvlakte, een fierlijk
Arabisch kerkhof, en eene. fontein nevens hetzelve, door

eene edelmoedige voorzorg der Oosterlingen aldaar geplaatst, had opgenomen, kwam ik te Si out, eene ftad
bevolkt mét Turken , Arabieren, Nubiêrs en Albanezen.
Mijn gids liet mij een zindelijk vertrek in gereedheid
brengen; e n , den volgenden morgen vroeg, hervatteden
wij onzen togt door de woestijn. Na eenige uren reizens
ontmoetten wij eene karavane; derzelver opperhoofd geleidde mij in zijne tent, en liet mij eenige half naakte
Negerinnen zien, die hij beftemde voor de liefhebbers te
Cairo. Eindelijk kwamen wij in die hoofdftad aan, nadat wij de "ruïnen van Hermopolis, Antinoë en de piraden van Saccarah bezocht hadden, welke laatfte nog
meer in verval zijn dan die van Gizeh, maar wier aanfchouwen bijna even grootsch is.
Ik nam'mijnen intrek bij zekeren Framchman, ANSELIN genaamd, die den Heer CHATEAUBRIAND op
zijne reizen vergezeld en zich te Cairo gevestigd had.
Het is een kundig man, die-zeer afgezonderd leeft, en
wiens lange baard zeer affteekt bij zijne Europefche
kleeding.
Men ontmoet in de ftraten van Cairo eenige Franfche
Mammelukken, die in dienst zijn van den Pacha; zij
trekken een hoog loon. Zij (tonden gedurende veertien
jaren in blakende gunst bij hunnen meester; hebbende
deze alstoen het behoud van zijn leven, bedreigd door
een' opftand zijner troepen, aan hen te danken gehad.
Men ziet, buiten de ftad, op een Turksch kerkhof,
het graf van den beroemden en ongelukkigen BURCKHARDT. Het langdurig verblijf van dien onverfchrokken reiziger onder de Arabieren had hem in gedaante en
gewoonten naar een' Bedoutn doen gelijken. Dezen fpreken nog met eerbied van den Sheik IBRAHIM (dit is
de m a m , waaronder hij bekend was). Men ontmoette
hem dikwijls te paard in de woestijn, met de lans in de
vuist en zijn' voorraad meel op den rug; Hij kwam
fomwijlen bij de Franken een praatje houden en een glas
wijn drinken; maar hij hield zijne woning voor hen véT*
borgen, ten einde, bij het ontvangen hunner bezoeken,
Q q a

den argwaan der Turken en van den Pacha, wiens gunfteling hij was, niet op .té wekken.
Offchoon de kof&jhuizen te Cairo altijd bezet zijn met
menfehen, zoo kan men e r , zoodra een 'verteller het
woord begint te voeren, eene fpeld hooren vallen. De
Arabieren geven, bij hunne verhalen, aan hunne verbeeldingskracht en hun geheugen den vrijen loop. Deze
wondervolle verhalen, welker zedekunde fomtijds voortreffelijk i s , zijn zeer gefchikt, om een onwetend en
ligtgeloovig volk te vermaken. Een Turk z o u , met de
pijp in den mond, den geheelen dag dezelve gaarne aanhooren. Voor het overige hebben die verhalen niets
gemeen' met onze anekdoten. De verbeeldingskracht der
verhalers , zoo rijk en fchilderachtig, z o u , in onze luchtftreken, als bevriezen, en zij zouden er hunne levendige
manier van uitdrukking en hunne veelbeteekenende gebaren geheel verliezen. Men ziet er, dje door het land
reizen; maar de meest -geachten onder hen houden
hun verblijf in de fteden. Somwijlen bepalen zij zich
tot het opfmükken van het een of ander verhaal, ontleend uit de Arabifche Nachtvertellingen
of andere
Oosterfche boeken. Hier waarborgt een buitengewoon
verhaal den roem van deszelfs vèrdichter, gelijk een
goed boek in Europa den naam van een' fchrijver;
het wordt algemeen verfpreid, gaat in alle koffijhuizen
rond, en verfchaft aan de karavanen, wanneer deze hare
halten houden, eene aangename tijdkorting. De vrouwen
mogen dat genoegen niet fmaken; maar, in vergoeding
daarvoor, noodigen zij de Almehs van eene hoogere orde
te harent, om te danfen, te zingen of muzijk te maken;
eene aloude gewoonte, waarvan wij de fporen vinden in
hetgeen wij lezen yan HE ROD IAs,
danfende voor
HERODES.
Ik heb een' zeer genoegeKjken avond doorgebragt bij
den Heer BOCKTÏ, Zv/eedsch zaakgelastigde, een man
van diepe kunde en bijzondere beleefdheid. Het is deteelfde, die eenè zijner dochters, vóór eenige jaren, tusfehen hare moeder en zuster in de ftraten van Cairo
wandelende, door de hand van een' dronken foldaat,

moest zien omkomen. Het fchijnt, dat een groene fluijer,
dien. zij droeg, aanleiding gaf tot deze onmenfchéïijke
daad. Men weet, dat het groen de kleur van den Profeet
i s , en dat den Christenen verboden i s , dezelve te diagett.
Het paleis van den Pacha te Shoubra,. aan de oevers
van den Nijl, bevat, onder anderen , eene uitmuntende
zaal. Prachtige kusfens en tapijten, fonteinen ehzv, door
eene verfrisfchende koelte omgeven, alles noodigt u uit
tot weelderige rust. Achter hetzelve is een bevallige tuin ,
op de Europefche wijze aangelegd, wiens met fijn gras
bewasfen grond en lustboschjes zich flingeren rondom
eene fierlijke kiosk, befchaduwd door digt groen loof.
De Pacha leeft ingetogen en wellustig tevens., Ik heb
eens zijne maitresfen zien uitgaan; zij waren acht in
getal, maar zoo digt gekleed en met ftuijers bedekt, dat
ik mij van hare gelaatstrekken óf houding geen denkbeeld
konde vormen. Gelukkig, i* dit opzigt, de reiziger,
die eenige kennis heeft van de Geneeskunde! het Serail
heeft voor hem niets geheims. De titel van Geneesheer
boezemt den gefnedene eerbied - i n , die zich haast, om
hem naar binnen . te geleiden. De vrouwen leggen alle
bedwang af, zoodra zij hem zien; zij laten hem toe, te
lezen in hare kwijnende oogen, hare hand te; vatten, en
met haar gemeenzaam te praten.
Men ziet, te Cairo , vele pelgrims uit Mecca: zij
zijn de gunften waardig, om welke zij fmeeben; want
die reis mag een proefftuk van geduld en- moed genoemd
worden, vooral ten opzigte vaa dégenenionder hen, die
uit het midden van Afrika komen. De bedevaart der
Christenen naar Jeruzalem i s , daarbij vergeleken, flechts
kjnderfpel. Zij moeten onmetelijke woestijnen doortrekken en zich. allerlei foort yan ontberingen getroosten,
en er wordt eene hooge en fouitenfporige mate van geestdrijverij vereischt,, om hen tegen dusdanige vermoeijenisfgn te harden. De kooplieden, welke dien togt voor
hunne zaken ondernemen, begeven- zich Top. reis met flaven, kameelen en een' goeden leeftogt; maar de arme
Muzelmannen, die de reis te voet doen, ftellen zich aan

de uiterfte bezwaarnisfen Moot. De grijsaard, die zijne
familie verlaat, om dien brandenden zand-oceaan door
te trekken, fielt zich niets anders voor, dan dat hij dezelve nooit zal wederzien;. want maar al te dikwerf gelijkt
de terugtogt van eene karavaan pelgrims naar dieft van een
leger na: het gevecht.
De Oosterlingen beminnen -met geestdrift de warme baden, die zich in zeer groot aantal te Cairo bevinden.
Voor Europeer s zijn dezelve eene zware proef. Gij gaat
eerst geheel naakt in eene badftoof, en blijft er i n , tot
dat het zweet u uit alle'de poriën dringt; daarna brengt
men u in het bad zelf; vervolgens ilrekt men u uit op
eene bank, en wordt gij door een' man derwijze gewreven dat er alle uwe leden van kraken; eindelijk wordt
gij in, een ander kamertje gebragt, waar men u een rustbed , pijpen, koffij en forbet aanbiedt. Wanneer gij eens
aan deze baden gewoon zrjt, ontwaart gij, bij het verlaten derzelven, een gevoel van welbevinden, dat zich
niet laat befchrijven.
Korten tijd na mijne terugkomst te Cairo belloot ik,
den berg Sinaï te bezoeken met een' mijner landslieden,
zijnde een Duitfcher, de Heer W * * * , (*) een zendeling
ter bekeering der Joden. Zijn bediende, mijn getrouwe
M I C H E L , zes Arabieren en acht kameelen maakten
onze- karavane uit.
Wij vertrokken den 29 October des namiddags, als op
flok gezet op onze kameelen, en voorzien van een' voorraad water, kolen, koffij, rijst, meel en eene tertt.
Men ondervindt op den rug van den kameel eene vrij
onaangename gewaarwording; want men wordt door den
draf van het dier op eene ruwe wijze heen en weder
gefchud; echter gewent men zich aan die beweging.
Men legt, op die wijze, drie mijlen binnen het uur af.
Na zonsondergang hielden- wij halte in het midden der
woestijn. Men ftak vuren aan; men maakte den avondmaaltijd gereed. Ongelukkig fcheurde het zeil onzer tent,
(*) Waarfchijnlijk JOSEPH WOLFF, die, vóór eenige
jaren, te Amfterdam zich heeft doen kennen.

en moesten wij in de opene. lucht flapen. Wij lieten het
herflellen; maar het was ons in het vervolg van geen
n u t ; want wij waren des avonds te vermoeid en hadden
te weinig tijds tot flapen, dan dat wij er aan konden
denken om de tent weder op te rigten.
Den 3iften October (taakten wij vroeg onzen togt, om
ons nachtverblijf te betrekken, vermoeid van het beklimmen der hooge duinen. Ik ontwaakte vóór het aanbreken
van den dag, en begaf mij naar onze Arabieren; zij
zaten bij groepen rondom een goed vuur, rookten en
gebruikten koffij, terwijl JOUMA (dit is de naam van
hun opperhoofd) het oog hield op de toebereiding van
een' grooten koek, die gebakken werd. Onze escorte
maakte een gedeelte uit van een' zwervenden (lam, die
gewoonlijk in de nabijheid van den berg Sinaï kampeert.
De woestijn is deszelfs element; maar dezelve heeft volftrekt geen woest voorkomen» De Arabieren doen hunne
togten, met musketten gewapend, en zonder eenigen anderen leeft ogt, dan een' kleinen zak meel. koffij, en den
noodigen toeftel, om een en ander te bakken en te koken.
Men ontdekt geene fporen van vruchtbaarheid, dan
nabij Adjerud, een gering dorpje, hetwelk achter eene
rotsketen, omtrent vier mijlen van Suez, verfcholen ligt.
Wij (laakten des avonds, voor eene poos, aan deze zijde
dier bergen, onze reis. Die (Ireek is zeer onveilig,
uit hoofde van de ftrutkroovers; onze gidfen, die hunhen togt wilden vervolgen, zagen zich genoodzaakt, dien
nacht op de wacht te (laan. De Heer W * * * , die verfcheidene kisten met Bijbels naar den Sinaï voerde, flierf
bijna van angst, dat wij door hen geplunderd zou 'en
worden, en hij aldus het doel van zijnen togt niet zoude
bereiken. Ten gelukke kwamen wij er met den fchrik af.
Des voormiddags kwamen wij te Suez, waar wij
een ongemeen vleijend onthaal vonden bij den Engelfchen
Conful. Vóór het. middagmaal bezag ik de (lad; zij is
zeer klein ^ en omringd van zeer bouwvallige muren.
Te Suez zijn de wateren der Roodez-ee zeer laag en is
de golf zeer naauw; de oevers zijn ter regterzijde zeer
fteil, maar aan den kant van Arabic is eene uitgeftrekte

zandvlakte. Nadat ik aan den maaltijd den Jeruzetr
hmfchen wijn gedronken had, begaven' wij ons naar
onze escorte, die buiten, de ftad was gebleven,. en
wij gebruikten, met visch en koffij, een zoo fmakelijk maal,. alsof wij het in eene zaal hadden genuttigd. Op den volgenden morgen trokken wij de golf
o m , en ontmoetten,, bij den ingang der woestijn,
«enige bronnen, bekend onder den naam van Fonteinen
yan M Q Z Ê S ; offehoon het niet. waarfchijnlijk i s , d a t
M O S J E S , , toen hij Egypte , verliet, zijnen togt tot die
plaats heeft uitgeftrekt, dewijl hij,, volgens de Heilige
Schrift, de Roodezee droogvoets zou zijn doorgegaan.
Het was, uitmuntend fchoon weder; er was volftrektgeene
wolk in de lucht, e n , zoo ver het oog reikte, was er
geen levend fchepfel te zien. Deze, diepe ftilte en die
.zoo onbenevelde dampkring verwekken in de ziel eenen
indruk, die niets fombers |b£vat, en onbefchri|felijk aangename gewaarwordingen bij ons opwekt.,
Den 4den November, dies morgens,, was. onze watervoorraad bijna geheel uitgeput. Eenige uren daarna, bij
den ingang der vallei van Far an, ontdekten wij eene fontein. Offehoon derzelver water eenigzins brak w a s , was
het ons-echter zeer dienftig., om onzen dorst te lesfehen
en koffij gereed te maken> De woestijn had hier een nog
woester, voorkomen; zij beftond, tot dusverre, flechts
uit eene dorre zandvlakte, aan den gezigtdndeivraetkleine
bergen en.rotfen; thans waren het.fteile bergen^ die» de
vallei onregelmatig omzoomende, haar een zeer romanesk
voorkomen gaven..
Aan gene zijde der vallei wordt, de weg meer en meer
rotsachtig. Eene zware bui» die ons overviel,, gaf aan
denzelven een nog foraberder aanzien. Toen het onweder
voorbij was, heklommen w i j , bij maanlicht, de bergen;
en eenige uren daarna ftaakten wij onzen togt, te midden
der zandvlakte, om er den nacht door te brengen. Onze
zwervende leefwijs had, in zekeren zin, hare aantrekkelijkheid. Op den middag bielden wij halte , en meestentijds gebruikten wij eenigé fpy'ze op den rug^ onzer kameelen; bij zonsondergang verpoosden wij, om ons avond-

eten te gebruiken, deden daarop eene wandeling, of hiel
den een praatje roet elkander. Somtijds zetteden wij, na
het avondeten, onzen togt voort tot in den nacht; alsdan
ftak men twee vuren aan, een voor o n s , een ander voor
onze escorte. Wat mij betreft, ik zat gaarne aan den
haard der Arabieren, o m , bij de flikkering der vlam,
het oog te laten weiden op die fchilderachtige en leven
dige groepen. Wij fliepen bij het v u u r , in onze mantels
gewikkeld, en (wacht u wel, onzen toeftand te beklagen!)
de ftilte van den nacht, het verwonderlijk azuur des he
mels, bezaaid met nog fchitterender fterren, dan wij in
onze gewesten zien, wekten eene alleraangenaamfte ge
waarwording bij ons op. Zeer vroeg in den morgen belaad
den wij onze kameelen, en begaven ons op reis. Niets
evenaart de fchoonheid van den opgang der zon in de
woestijn. Men ziet eerst de levendigfte tinten aan den
gezigteinder fchitteren en verdwijnen. Plotfeling komt de
zon in al hare pracht te voorfchijn, en vervult de on
metelijke ruimte. Dit fchouwfpel ziende, kunnen wij het
ons verklaren, dat de Perzen op het denkbeeld kwamen,
om de zon te aanbidden.
Wanneer men in de bergvlakte afdaalt, is het land
doorfneden met enge valleijen, waar men eenige palmboomen ziet. Des anderendaags kwamen wij aan eene
vlakte, omzoomd van zwartachtige bergen, welker hoe
kige fpitfen zich aan den gezigteinder vertoonden. Die
vlakte was als bezaaid met op zichzelve ftaande rotfen
en groene plekken. Wij ontmoetten er eenige reizigers,
die, op hunne kameelen gezeten, ons begroetten met
de woorden: Vrede zij met u. Aan den voet der bergen
zagen wij, des, avonds, de graffteden van eenige Ara
bieren, die in de woestijn geftorven waren. Het waren
wanftakige blokken, i« het zand als weggezonken. Die
foort van verfpreide kerkhoven in de onmetelijke een
zaamheid bevindt zich, over het algemeen, in de fomberfte valleijen en te midden van afgronden. De Ara
bieren , hoewel Muzelmannen, hebben flechts zeer onvol
ledige godsdienftige denkbeelden. Onze escorte, en die,

welke ons gedurende mijne reis vergezeld had, deden*
geene- gebeden. W * * * wendde vergeeffche pogingen
aan, om j o u M A en zijne kameraden te bekeeren; wat
zijn''bediende betreft, hij was katholïjk, eh zeide, met
vrome gebaren, eiken avond de litaniën der H. Maagd
op.' Dé pogingen van zijnen meester, om hem in een'
Protestant té hervormen, leden fchipbreuk op den heiligen
ijver, die den man bezielde voor zijn geloof.
Dés nachts hielden wij halte in eene engte, omringd
door dorre en fteile bergen, welker zijden helder verlicht" waren door de maan. Te midden dier afgronden boden de Arabieren,
in hun zoo fehilderachtig
kostuum , met de kameelen aan hunne zijde liggende, een
zeer romanesk fchouwfpel aan. JOUMA en MICHEL
gingen ons voor,, om onze komst te berigten aan het
klooster van den berg Sinaï. Den volgenden morgen,
vóór het aanbreken van den dag, begaven wij ons weder o p ' r e i s , in onze mantels gewikkeld, en (laakten
onzen togt, ten einde het ontbijt te gebruiken, iri eene
vallei, waar wij, gelukkiglijk, houts genoeg vonden , om
een goed vuur aan te (leken. Het kwam ons van p a s ;
want het was een koude ochtend.
(Het vervolg en flot hiefna.')

HANS KOMT DOOR ZIJNE DOMHEID VOORT.
(Vervolg en flot van bl. 561.")
O n z e Hans heette eigenlijk HANS VAN DER KNOL. Dien
naam 'had hij verkregen door het gebruik, dat hij van de
knollen maakte, om koortfen te verdrijven. Dit gelukte hem
niet altijd, blijkens de fpreekwijze: iefs verknollen, door
afgunftige ambtgenooten van VAN DER KNOL altijd gebruikt, wanneer Hans eenen patiënt verknold'had. Dit zij
ten zekeren bewijze, dat er eens, doch waar weten wij

niet, een HANS VAN DER KNOL geleefd heeft.

Hiermede

wordt niets benomen aan den roem van VAN DER KNOL,
en van de wijze, op welke hij de koorts gewoon was zege-

vierend te beurijden. Hans was intusfchen eenbejludeerd
man-, dit i s , als ik het zeggen mag, wel 20 pet. meer
waardig dan gefiudeerd o f geleerd. Het is mij om h e t even,
en het doet ook-in onze zaak niets af, zoo min als bij die
Heeren, die dezen naam bezitten, of men deze hoogdra
vende titels als bedrijvige of lijdelijke deelwoorden voorne
mens is te verklaren. Hij was dan een befludeerd man, en
ten bewijze hiervan ftrekt zijn geleerdelijk veranderde naam,
J O H A N N E S
K N O L L i u s , onder welken hij, in de geleerde
wereld, tot op dit oogenblik, met grooten roem bekend is,
In de woonplaats van K N O L L I U S woonde ook een kleerma
ker. Den naam van dezen man meldt ons het gefchiedboek
niet. Er zijn fommige geleerden geweest, die hier aan J A N
V A N L E Y D E N
dachten; maar deze geleerden zouden beter
hebben gedaan, indien zij, zonder te veel te willen bepalen,
nu en dan hunne geleerdheid met e e n Jan van Leyden had
den laten afloopen. Doch die J A N V A N L E Y D E N , dien zij
nu een plaatsje gunden in hunne geleerde zotternijen, is
voor die eer gevoelig, maar wil van dezelve geen gebruik
maken. Want als kleermaker had J A N V A N L E Y D E N geenen
naam; zijne broodwinning kon hem dien niet bezorgen, en
daarom befloot hij Koning te worden; toen e e r s t ontving hij
zijnen naam, t o e n hij Koning van Munfler werd; en Ko
ningven, dit weet men , hebben altijd een' naam gehad, t. w.
in de Gefchiedenis.
Doch de vriend van o n z e n K N O L L I U S was geen Koning,
maar een eenvoudig burgerkleermaker. Daarom kon hem zijn
ongeluk, dat ftraks zal gemeld worden, het verdiende plaatsje
in de korte kronijk achter den Almanak niet eens bezorgen.
De Gefchiedenis, v o o r a l wanneer die prachtig wordt uitge
voerd en met eene heerlijke opdragt voorzien i s , geeft
naauwkeurig verflag van Koningen, al waren en bleven zij
kleermakers en fnijders tot aan het graff Wien dit gelust,
moge nieuwe en oude Gefchiedenisfen doorfnuffelen; en,
indien hij naauwlettende i s , zal hij eene menigte vinden van
kleermakerachtige Koningen, of koningachtige kleermakers,
dat toch inderdaad flechts weinig verfchilt. Wat hiervan de
reden i s , z u l t gij bij de uitvinders dier Gefchiedenisfen nooit
ontdekken. Ook zijn de n a m e n van behoorlijk gepaten
t e e r d e kleermakers (zoodanig e e n was de vriend van onzen
K N O L L I U S )
van te weinig belang, om de aandacht van
den •Gefchiedfchrijver, die uit en voor belang zjjn werk ver»

rigt, zelfs ééne minuut bezig te houden. Dan eerst komen
hunne namen in gefchrift, wanneer zij zich hebben onderfcheiden; dat i s , wanneer zij den naam en den roem hebben
verdiend of verkregen, dat zij niet alleen burgers, maar ook
Vorften en Koningen en Keizers ,hebben in de kieeren geftoken.
Dezen misdag der Gefchiedenis moeten wij ons getroosten.
Het is een geluk voor ons, dat, al verzwijgt de Gefchie
denis den naam van onzen kleermaker, wij tiet genoodzaakt
kunnen worden tot het geloof, dat KNOLLIUS geen vriend
heeft gehad, die kleermaker was. Want federt onheugehjke
tijden maken de kleederen den man.. j het dan niet natuur
lijk, ja geloofelijk, zelfs zeer noodzakelijk, dat er overal
en altijd, dus ook in de woonplaats van onzen KT* OL LI u s ,
een kleermaker is aanwezig geweest ? De ftadgenooten van
den kleermaker miskenden eenigermate de verdienden van
dezen belangrijken man. Door zijne bekwaamheid kwamen
toch onderfcheidene groote mannen te voorfchijn. Ondank
baar is het gehandeld door dit geflacht, hetwelk aan den
kleermaker .niet eens zijrt wettig eigendom, zijnen naam,
gegeven heeft. Misfchien had dat geflacht die fraaije kleeder,en minder noodig dan volgende tijden, welke aan den
kleermaker, volftrekt alles te danken. hebben, die daarom ook
hem als patroon diep veréeren, en hem, boven zijnen een
voudigen naam, nog andere uit Frankrijk en Engeland mede
brengen, welke de kleermaker flechts met veel moeite en
niet zonder hulp weet thuis te brengen.
Deze bekwame, maar vergeten man had dan eens foep
gegeten „. e n , .het zij. met of zonder opzet, een beentje in.
gaflokt, dat onbeleefd genoeg was,, om in zijne keel onbe
wegelijk post te vatten. Zoedra was niet deze ramp ter
ooren gekomen, van de bevolking, zijner woonplaats , of ge
heel de ftadwelke, volgens eigene overtuiging,, den dienst
des..kleermskers volftrekt niet. misfen kon, beftormde het huis
van den armen KNOLLIUS, hem vreesfelijk bedreigende, in
dien hij den kleermaker niet fpoedig op de been (ik w,il zeg
gen , op: de tafel) hielp. Onze KNOLLIUS had tot dusverre
een' gelnkügen oorlog gevoerd tegen koortfen, en hij ge
voelde het pijnlijke van zijnen toeftand, toen hij geroepen
w«rd, om dan kleermaker te genezen. Oogenblikkelijk herftalde bij zich, nadat de menigte zijn huis had verlaten.
Zijne knollen konden hem niet baten, dit zag hij duidelijk,
s

maar wel de dommekracht en het windas van den timmer
man. Aan het huis van dezen had hij 's voormiddags nog
tegen koortfen geageerd; toen waren hem deze werktuigen
bijzonder in het oog gevallen , en daarom befloot hij, die werk
tuigen voor eenige oogenblikken ter leen te vragen. Met deze
inftrumenten gewapend, zou hij een' geheelen os uit de keel
des kleermakers gehaald hebben j wel te verdaan, indien er
een os in gezeten had. De onmogelijkheid hiervan was aan
KNOLLIUS nog niet gebleken. Want dat hing af, of van
de grootte van den o s , of van de ruimte van 's kleermakers
keel, of van beide te gelijk. KNOLLIUS had geftudeerd,
en hij wist daarom ook, uit de Gefchiedenis, dat MILO van
Krotona wel eenen vierjarigen ftier op de fchouders naar
huis heeft gedragen zonder rusten, en dat hij denzelven op
éénen dag heeft opgegeten. Juist dit geval van MILO deed
hem wijsfelijk befluiten, dat welligt de os in de keel zat,
daar hij als Kantiaansch wijsgeer befloten had, aan tijd noch
ruimte ooit te zullen denken. Hans had zijne maatregelen
ook zoo goed genomen, dat hij, des noods, den kleermaker,

met al deszelfs ap- en dependentiën, binnen het minuut in
eene geheel andere provincie of wereld (dat komt hier op
hetzelfde neder) had kunnen overtrekken. KNOLLIUS, die
anders zeer menschlievtnd was, (want zonder menfchen had
hij immers geen praktijk?) begreep evenwel, dat het beentje
niet in zijne eigene keel z a t , maar in die des kleermakers;
en hij zond daarom, hoe bedenkelijk ook hem het geval
voorkwam, geen koren van dén molen. Meester Vink werd
dan door KNOLLIUS aanftonds overal betast, behalve waar
hem de fchoen wrong; ik wil zeggen, behalve in zijne keel.
KNOLLIUS, die met blijdfchap de begeerde werktuigen
vernam, verzocht den kleermaker, dat hij den mond zou
opendoen; en deze, om den gevaarlijken buurman te beter
te doen befpieden , deed, ten einde den mond te wijder te
kunnen opfpalken , de oogen toe. In deze houding bleef de
kleermaker eenigen tijd, en 'hij geloofde in allen ernst, dat
de oogen van KNOLLIUS te beter zagen, hoe vaster hij de
zijnen toedrukte. Doch KNOLLIUS had thans zijne aandacht
°P gewigtiger voorwerpen gevestigd. Hij had vast befloten,
de keel des kleermakers, ten koste van alles, ruim te maken.
Terftond legt hij in het kabeltouw een' vervaarlijk grooten
knoop, om het beentje des te beter uit het naauwe keelgat
in de wijde wereld te helpen. Hierop, plaatst hij windas en
dommekracht, opdat zoo zijne kuur zeker en onfeilbaar zou

gelukken. Het geftommel van KNOLLIUS., die met deze
wigtige inftrumenten niet dagelijks omging, brak de doodfche
ftilte af3 met welke iedereen de uitkomst dezer voorgenomene operatie afwachtte, maar deed intusfchen bij den kleer
maker eene .groote nieuwsgierigheid ontbranden naar hetgeen
in zijne nabijheid omging. Zonder dat anderen het zagen,
deed hij de oogen open, en hij ontdekte nu het eerst KNOL
LIUS, in het zweet van zijn aanfchijn, zich'met de
dommekracht voorbereidende tot een' heftigen aanval op het
beentje. Dit gezigt, door de bedenkelijke houding van
KNOLLIUS nog belangrijker geworden, deed den kleerma
ker op eens in zulk. verfchrikkelijk lagchen uitbarften, dat
allen van ontfteltenis opvlogen, en ieder dit lagchen befchouwde als de laatfte ftuip van den armen foepëter. KNOLLIUS ftond hierbij onbewegelijk, met een beklemd hart,met
een bedrukt gelaat, zonder tong of fpraak, door de omftanders, tot zijn Aeluk, niet opgenomen, maar voorbijgezien.
Op eens vliegt rem iets in het aangezigt. Het foepbeentje ,
namelijk, had, uit vreeze voor het kabeltouw,.de ingenomene politie gewillig ontruimd, maar, uit weerwraak, een'
geduchten uitval gedsan tegen den neus van KNOLLIUS.
Hoe pijnlijk ook deze' uitval was voorden operateur, zoo
wasj dit geval toch van zeer veel belang voor zijnen roem en
zijne beurs. Volgens het genie van KNOLLIUS, was hij de
eerfte , die de ontruiming der keel van den beenflikker aan
kondigde ; en het laat zich begrijpen, dat hij nu liet blij
ken , op deze retraite van het beangftigde foepbeentje gere
kend te bebben. Kon deze man wel door domheid voort
komen, die zijne flimheid zoo heerlijk openbaarde? Die
KNOLLIUS, die was eerst,een man! Zijn vernuft, dit zag
men klaar, had hem geholpen.- Van dit oogenblik had nie
mand de eer van ziek te zijn geweest, die niet door KNOL
LIUS gecureerd was. Een aantal van zieke en gezonde
patiënten gaf hem praktijk en geld en een rijtuig met twee
paarden, zoodat hij nu over viermaal meer pooten , dan te
voren, disponeren kon, óm voort te komen. Dat rijtuig
bragt hem dan ook in de ftadsregering, in adellijke familiën,
en zoo al verder — zoo verre, als twee paarden voor een
ligt en fraai rijtuig loopen kunnen. Doch de juiste bepaling
hiervan behoort tot de diepe geleerdheid der Roskammers.
Door de dommekracht, niet door domheid, kwam KNOL
LIUS in de wereld voort, en wel fpoedig en zeer gemak
kelijk , zonder hoofdi of halsbreken.
r

Er blijven mij twee oogpunten overig, uit welke dit ons
gewigtig fpreekwoord nog kan, en had moeten, befchouwd
worden. Ik bedoel een aardrijkskundig en een onoordeelkun
dig oogpunt, hetwelk met' het oordeelkundige en gefchiedkundige een fchoon geheel zou hebben opgeleverd» — Doch
het is beter wat, dan niefmetal; en daarom kon ik nu ein
digen met de fchoone belofte, dat wij bij nadere gelegen
heid Hans of zijnen Ezel wel eens weder bij de ooren zullen
trekken. Gij zijt evenwel, denk i k , nieuwsgierig, om te
weten, hoe het fpreekwoord b. v. aardrijkskundig of onoor
deelkundig kan worden behandeld. Dit zal ik u met weinige
woorden zeggen, en het blijft voor uwe rekening, indien gij
mij niet begrijpt.
Aardrijkskundig kan men dit fpreekwoord van Hans behan
delen , door met hem de geheele wereld rond te reizen , en
zorgvuldig op te merken, hoe Hans het maakt met zijn
graauwtje, b. v. in Spanje, Frankrijk, Italië, Duitschland,
buiten Europa. Gelijk kleederen en gewoonten verfchillen,
zoo verfchilf ook Hans, naar mate'gij hem onder verfchillen
de luchtftreken opmerkt en gadeflaat. Want er is geen fchepfel, dat meer van, den invloed der winden te vreezen heeft,
dan Hans, die, zoo hij ergens in zijn Jigchaam daartoe een
plaatsje heeft, van top tot teen letterlijk een windzak M.
Zoo zult gij dan nu eenigzins begrijpen, wat eene aardrijks
kundige behandeling van ons fpreekwoord zeggen wil. Waar
gij doolt of reist, dit zal u duidelijk blijken, overal komt
Hans door zijne domheid voort; zoodat geen Haijs het vader
lijk erfgoed behoeft, die de meer winstgevende domheid be
zit , en daarom geld en goed voor zich kan ontberen. Maar
in ons Nederland zal hij Hans met-zijne domheid overal het
laatfte plaatsje, dat overig is, weltevreden zien innemen.
Zoo weinig hansheid kleeft Nederlanders aan, dat alle Hanfen de plaatfen verdienen, welke zij bekleeden. Dat zal ie
der gelooven, en moeten gelooven, wel te verflaan zoo lang
Hans alleen het woord mag voeren.
Het is hier de vraag niet, of domheid niet fomtijds nuttig
kan zijn. Dit valt niet te betwijfelen, en er w a s , en er is
nog, eene heilige onkunde. Maar de domheid van hen, die
zich dom houden , opdat gekken, die de kaart hebben, in
hunne eigene oogen wijs zijn, is grooter kunst, dan de dom
heid ex profesfo te beoefenen. Of deze voorgewende dom
heid ook zedekundig kan worden goed gemaakt, even zoo

gemakkelijk als die (taalkundig voor en door (taalkundigen
reeds meermalen gefchied i s , laat ik onbeflist. Maar dit weet
ik , dat deze (taalkundigen, die van geven en nemen weten,
alleen dom zijn bij zulken, die nog hooger verheren zijn,
dan huifne naamgeriooten op fchoorfteerien; en dat zij meer
aan Plutus of Mammon denken,, dan aan de zedekunde, bij
welke ook hunne averegtïche domheid of flimheid niet bekend i s , dan onder ingeflokene waren of verbodene goeder e n . — Dit .flechts in het voorbijgaan.
Wat hu aangaat het onoordeelkundige der behandeling van
ons onderwerp, daarover laat zich niet veel met weinige woorden zeggen. Het zweeft voor mijnen geest als iets duisters en
geheimzinnigs. Daarom is alles misfchien nog eeaigzitis gewlgtig; even als de duisternis der Egyptifche Hieroglyphen
belang inboezemt aan geleerden, die zich misfchien fchamen
zouden over tijdverlies <ter opheldering van aardigheden, d i e ,
aan bet daglicht gebragt, als beuzelarijen zouden worden
veracht* Zoo ïets kan men wel nagaan; als men iets weet
van dien geleerde, die bijna twee jaren zich had afgepijnigd,
om een opfchrift te ontcijferen;' die aanftonds JÜLIUS CEtAR bij het hoofd had, en naderhand, tot zijne fpijt, ontdekte , dat het. zoo fraaije opfchrift geene Latijnfcbe, maar
Frainfche geboorte had, en zeggen wilde: Hier is de weg
der Ezels naar de ftad. Zoo vele ezels vonden dien weg
vóór hem, en onze geleerde, zelfs op het fpoor der ezels,
niet. Dit nu'was'onoordeelkundige oordeelkunde. Hij is de
laatfte werkman nog niet geweest in dat gild Zoodat ik maar
zeggen w i l , dat er ook geleerden zijn, d i e , juist door hunne geleerdheid, al zeer dom zijn. Dit dient tot narigt.
Duidelijker kan ik u vooralsnog de zaak niet maken. Mis.
fchien zullen u die genen te regt kunnen helpen, die hunne
oogen, ooren en herfenen fparen, en daarom alle devotie
toonen alleen met wijden mond. Z o o n i e t , dan wensch ik
u allen toe, dat aferakadabraïfche taal nooit uwe herfenen of
ooren vermoeije, en dat allen, om het even van welk gild,
die abrakadabra en zulke verheven wijsheid uitkramen of verkoópen, emeritus mogen worden verklaard, fine jlipendio et
falvo'konore; dat is : dat zij worden op ftal gezet, o m , daar
zij geen cent ooit verdiénd hebben, nu enkel van de eer en
dpn wind te leven, waaraan zij voor zich zelden gebrek heb-
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ben. Mutato nomine eet.

DE BEZOLDIGING DER ZONDE.
(Vervolg en (lot van bl. 566.)
Binnen twee jaren was A DEL A de mijne.
Nu was het onftuimigst verlangen van mijn hart voldaan.
Maar ik had zonde bedreven — zware en verfchrikkelijke
zonde. Ik had derzelver bezoldiging ingeoogst — in vollen
nadruk ingeoogst Ik bezat rijkdom. Ik bezat rang. Het voor
werp, dat ik zoo lang, zoo lang hopeloos had bemind, was
het mijne. Niemand ter wereld kon mijnen wil mij betwisten of
mijne wenfchen dwarsboomen. Misfchien zal men vragen, of
ik nu gelukkig was? — Gelukkig! Ach! federt den dag des
doods van mijnen broeder kende ik de beteekenis dezes
woords niet meer. Spoedig, zeer fpoedig trof mij vergelding.
De Almagtige bezocht mij fpoedig met zijne tuchtigingen. Ik
hield ongemeen veel van kinderen. Ik bemerkte bij dezelven
eene reinheid en onfchuld , welke mij toefchenen van eene
andere wereld te zijn. Gaarne was ik in gezelfchap van die
lieve kleinen. Hunne hartelijke vrolijkheid, hun lustig fpel e n , hunne onnoozele eenvoudigheid en hun innemend lagchen zouden mij, meende ik, ook in mijne fomberfte uren,
nog eenigermate aan mijzelven onttrekken. Ik fmeekte God —
want ik verftoutte mij, te bidden! — om mij zoodanigen
zegen te fchenken. Er waren nog andere redenen, die mij
vurig en dringend naar kinderen deden verlangen. Ik was de
laatfte van mijnen ftam. De naam van MOYSION, een ge
flacht van zoo treffelijke afkomst, een adel van zoo hooge
oudheid, zoude met mij uitfterven. De uitgeftrekte landgoe
deren zouden in dit geval eene familie verrijken , die zich
reeds te onzen koste groot had gemaakt, en welke te noe
men zelfs mij hatelijk was. Om deze redenen, behalve mijne
natuurlijke genegenheid voor kinderen, had ik een boven alle
befchrijving onrustig verlangen naar eigen kroost. Jaren gin-»
gen voorbij — ik was kinderloos.
Het geweten hernam allengs zijne regten en deed zich gel
den. De gedaante van mijnen broeder vervolgde mij dreigend,
gelijk eene fchim. Nacht en. dag, in buis en daar buiten, in
gezelfchap en in de eenzaamheid, was zijn beeld voor mij.
Mijne gezondheid begon zigtbaar af te nemen. Tot genees
kundige hulp werd toevlugt genomen. Mijn arts verklaarde
mij zenuwzwak en miltzuchtig, ried mij verandering van
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lucht en plaats aan, deed-mij van het eene verblijf naar het
andere, naar Brighton, naar Cheltenham fnellen, en fchreef
mij verfterkende middelen en voedzame fpijzen voor.
Het was vruchteloos-. Ik walgde van de.geleerdheid der
geneeskundigen. Met verfmading lachte ik om de zelfvoldoening hunner onkunde, — om het vertrouwen, waarmede
zij van hunne bekwaamheid fpraken. Mijne zïekte was boven
het bereik.hunner kunst; dit wist ik. Mijne kwaal was een
knagend geweten. Mijn lijden kwam van de benaauwdheid
eener inwendige wroeging. Mijne koortfige dagen en rustelooze nachten werden veroorzaakt door een pijnlijk gevoel
van bitter- zelfverwijt, hetwelk, even als de gier de lever
van.p R ÓMETHEÜS , geftadig mijn inwendig leven aantastte, en-maar al te zeer in waarheid een beeld'wis" Van 'den
vorm , die nooit fiérft.
Na -een treurig verblijf te Malvern , Harrowgale, Buxton
eri op verfcheidene andere, aan dwaasheid en kostbare vermaken gewijde plaatfen, keerde ik naar Mountsfield terug met
kennelijk verergerde öngefteidheid. Deze was hn tor zoodanige hoogte gèftegen, dat ik'niemand meer onder de oogen
durfde komen. Met de hevigheid eens 'ijlhoofdigen drong ik
er op aan, dat zelfs geen dér dienstboden zich moest verftoüten , mij te naderen. Wat zij ook te zeggen mógten hebben, of hoe noodzakelijk de boodfcbap ware , onder bedreiging, van hen «ogenblikkelijk weg te jagen, gebood ik hun
telkens, ,op ftaanden voet terug te ke'eren. Mijne Vrouw rédeneerde , betoogdev'fihéékté.' Vergeefs. Ik' 'begon mijnen
geneesheer na-te-praten en 'de fchiild op de geheele Verwarring yan mijn zenuwgëftel té léggen. Doctor WARREN — hij
is nu in zijn graf
Vilde mij behoedzame voorzorg aanbevelen. Behoedzaamheidhf — voorzorg.' Zelfs den blik der huisbedienden, welke mij omringden, kon en durfde ik niet ohu
moeten. Ik fchföomdé, ik vermoedde, zij zonden de geheime fchuld lezea'in de akelige vertwijfeling van mfjn angftig
voojkomen. Ik werd gehoorzaamd — zelfs letterlijk gehoorzaamd: ik kon naar mijne verkiezing over het landgoed
wandelen, zonder eenig menfchelijk wezen te ontmoeten. Ik
kon dé lange galerij- van Mountsfield doorloöpen, boven- én
beneden, heen en-weder in dé prachtige, maar eenzame vertrekken gaan, ëffy niét geftoord door de tegenwoordigheid' pf
hét -geluid van- éénïg levend getuige, mijmeren over mijnen
fteads toenemendeir angst, wroeging en wanhoop.
v
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De (hap verliet mij. Die minzame, aandoenlijke ftem klonk
(leeds in mijne ooren — boven bet razen van den huilenden
ftorm — bovenide golven der zee, wanneer zij met. verfchrikkelijk geweld bp het ftrand braken — in de ftilte van den
middernacht en op den helderen middag bij. zang en dans—
overal', waar ik mogt gaan, klonk mij, tot.mijne gedurige
befchuldiging;,<tie ftevn in de ooren: HENDRIS 1 lieve HENDRIK! red mij'^ red mij!
Ik poogde aan mijn wroegend gewisfe eenige verzachting
toe te brengen door de meest uitgebreide milddadigheid. Ik
zou: gaarne den Regtvaardige hebben willen omkoopen door
een leven, geheel aan het beftaan van hulpbehoevenden toegewijd. Aan armen lijdenden , ouden en zwakken, deelde ik
van mijnen overvloed rijkelijk mede. Helaas f bet fcheen bijkans, alsof ar .een vloek op rustte. De voorwerpen mijner
goedheid toonden, onwaardigen, ondankbaren, bedriegers te
zijn, die op eene lastige wijze zich indrongen.; Weinigen,
zeer weinigen bleken, bij onderzoek, die hulp te- verdienen,
of werkelijk gebrek te lijden. Etv de-zegetiingao ^ welke déze
mij toewenschtèn\, fchenen mijy in mijne ontftelde verbeelding, zoo véle uitdrukkingen van de bitterftö fpotternij te
zijn; en bij de hafctelijke uitboezemingen, die -zij -deden dat
ik nooit ellende mogt kennen, wis het'mij-;-alsof een vijand
tergende mét mfn ongeluk den fpot dreef en om mijne wanhoop lachte.
. Maanden achter elkander had ik in dezen koortsachtigen
toeftand doorgebragt, toen er iets; voorvieïdab. aanijden loop
mijner gedachten, eene andere rigting gaf. Op eene mijner
eenzame omzwervingen door het liosch vófld ik eeii klein
jongsken,. koudhcmgerig en b*jna zonde* kleeding, weeaentfe bij eene; dervende moeder. Zij was de rwouw^van eenen
fóldaat. Zij hadi haten ma» verloren. Zij keerde naar de
plaats harer geboorte' 'terug. Ziekte en gebrek hadden haar
belet, verder te komen. Zij naderde haar levenseinde.' Haar
kleine medgezel — ik mag wel zeggen, haar vertrooster —
was een knaapje yan vijf jaren, met een open oog,en een
gelaat, vol van de frasifte, zachtfte, liefeHikfte uitdrukking»
H# zat aan hare zijde, in kinderlijke onfchuld, in hulpelooaen kommer. De toon, waarop hij met eene zachte fteragedurig zeide : „ Schrei niet, moeder! fchrel niet," terwijl, hij
het doodzweet haar van het voorhoofd veegde, trof mijn
hart, hoe koud, woest en ongevoelig het thans ook ware.
j
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De vrouw werd, onder behoorlijke verzorging, naar huis
gebragt.; Men beproefde aan haar de middelen der kunst, eft
deed aan haar, wat rijkdom vermogt, tót verligting van haar
lijden. Het baatte flechts weinig. De dood wjlde zijne prooi
piet laten varen. Van uur tot uur werd zijne aannadering
meer merkbaar. De treurende knaap bleef met kommervolle
oogen en bevende lippen haar oppasfen, terwijl,zij afnam;hij
zat uren mét zijne kleine hand in de haren geklemd,en toen
de laatfte worfteling kwam, en wij hem noodzaakten de-ka
mer .te.verlaten , pjaatfte-biy zien ap den. trap.voor'de deut,
vroeg ftamelende ieder, die binnentrad of het vertrek verliet,
en,daar telkens de antwoorden meer hopeloos werden, ween
de hij in ftilte. Toen wij hem den dood zijner arme moeder
aankondigden, weigerde hij voedfel. Met geene lekkernijen
konden wij zijnen eetlust opwekken. Hij zat bij de doodkist
in kinderlijke droefheid, en treurde, als iemand, dieniet
vertrooste wil worden.
Daar was in deze hulde van het-kinderlijke hart iets, dat
mij bijzondere belangftelling inboezemde. Ik wil hem houden ,
dacht ik, hem opvoeden en verzorgen. Hij ten. minfte zal
mij liefhebben. In de borst., waarin, zoo veel liefde voor de
moeder was, zal ook,dankbaarheid'huisvesten ;'en op hem,
aan mij verbonden door de banden van ontelbare verpligtingen, zullen de luidruchtige vermaken der wereld geenen In
vloed hebben.
De prikkel van het ©ogenblik verloor weldra zijne kracht.
Nadat mijne ziel zich bezig had. gehouden met de verzorging
van den kleinen wees, en de noodige fchikkingen tpt diens
opvoeding gemaakt waren, namen mijne gedachten- allengs
weder .den vorigen loqp, en deigerfflgtte aanleiding, was toe
reikend , om mijne vroegere piekte met vernieuwd geweld te
doen terugkeeren. Het duurde niet lang, of dit gebeurde. Ik
had genoegen in het kerkgaan gevonden. J a , hoe onwaar
schijnlijk dit welligt aan anderen Voorkome, mijne gelukkigfte uren waren die, welke ik in de kerk doorbragt. Ik kon
bidden, en ik bad. Ik begon den weldadigen invloed van den
godsdienst te gevoelen; en had ik. ook. een oogenblik:, vrg
van knagend zelfverwijt, het was, wanneer ik mij.in bet
Huis des Heeren bevond. Getroffen door eenige plaats der
Heilige Schrift, door de eene of andere toefpeling op mijnen
gemoedstoeftand — tot kalmte gebragt door de plegtige ftilte
in het heiligdom, of geroerd door de hartelijke prediking van

den goeden grijsaard, welke het Evangelie verkondigde, heb
ik -geweend , dikwijls bitter geweend, als ik dacht aan dien
Hemel, uit welken ik mijzelven had buitengefloten. Ik weende, wanneer ik dacht aan den verfchrikkelijken toeftand,
waarin ik zonder mededoogen mijnen edelaardigen broeder
hulpeloos had gelaten. Ja, ik weende, zoo dikwerf ik over
peinsde , wat ik had kunnen zijn, en wat ik was! Evenwel
waren het eigenlijk geene tranen van berouw. Wat een ver
broken hart i s , wist ik niet. Mijn hoogmoedig verftand had
afkeer van alles, wat naar belijdenis van zonde en fmeeken
om vergiffenis geleek. Het befluit,waartoe ik telkens kwam,

was: Foor mij geene erbarming.' Daar beftaat geen menfckelijk wezen, waaraan ik mijn geheim zou willen mededeelen.
De kanker mijner ziel, welke mij verteert, moge voortknagen
aan mijn hart — ik wil dit geheim met mij in het graf nemen.
Ik heb gezegd, dat mijne gelukkigfte uren waren, die ik
bij de openbare godsdsdienstoefening doorbragt. Doch , het
duurde niet lang, dat ik deze kalmere oogenblikken mogt
genieten. Op Paaschzondag meende ik te bemerken, dat
Do. AL LEY NE het oog op mij gevestigd hield, terwijl hij
langzaam , op zijnen diepen, deftigen toon , las: Gij zult niet
doodftaan. Dit ging mij als door merg en been. Ik verbeeldde
mij, in zijnen toon iets ongewoons te hooren, en in zijn'
doordringenden blik eene bijzondere uitdrukking, in zijne an
ders liefderijke en zachte uitfpraak zekere fcherpheid en ftrengheid te ontdekken. Zoude hij mij verdenken ? Zoude hij dat
durven doen? Ik wilde hem trotferen. Ik kon niet. Ik was
voor de laatfte mail ter kerke geweest.
Mijne ziekte keerde nu met tiendubbel geweld terug. Ik
was wederom niet in ftaat, de tegenwoordigheid mijner eige
ne bedienden te verdragen. Ik vorderde, dat zij nooit zich
zouden vermeten, mij aan te zien, wanneer zij de tafel be
dienden; hunne oogen mogten de mijnen niet ontmoeten. „ Ik
wil," zeide ik met toon en houding van een' krankzinnige,
„ door dienstboden niet begluurd worden in mjjn eigen huis."
Mijne goede vrouw nam het woord: „ Maar, mijn waarde!
neem in aanmerking, wat de lieden toch wel van zoodanig
bevel zullen denken," Met toenemende drift hernam ik: „ H e t
doet niets af; ik wil gehoorzaamd worden." A DE LA'S lief
derijk antwoord was: „ Goed, H END RIK! goed. Uw w i l ,
gij weet het, is altijd de mijne. Onderftel dan, dat wij ons
geheel niet meer door hen laten oppasfen; ik zelve," zeide
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zij met den haar eigenen Heven lach , „ zal u bedienen. .Wilt
gij mö als uwen fchenker aannemen ?" Het voorftel behaagde
mij. Ik ftemde er in toe. Maar, na verloop van eenigèn
tijd , ontwaarde ik:tot mijn verdriet, dat de tegenwoordigheid van ADELA voor mij een-pijnlijke dwang was; Ik deed
haar den voorffag, om alleen te eten. Slechts met tranen verzette zij er zich tegen, en — berustte.
Ik heb evenwel den moed niet, om alleen te flapen. Bij
mijn ontwaken bevind ik mij telkens in doodsbenaauwdheid.
De dille en fombere plaats der wandeling is fteeds voor mij. Ik
hoor het ruifchen van denftroomop eenigen afftand —het laatfte
ploffen in het water,.toén mijn broeder voor altijd wegzonk.
Ik zie de benaauwdheid op zijn fmeekend gelaat, toen hij
met den dood worftelde. Nog is het mij , alsof ik hem, in
den jongden nood, voor de laatfte maal helpt hoor roepen,
en de luchtbellen, die uit zijne longen kwamen en op het
water daan bleven, kan tellen. Kortom, ik ben ellendig,—
ellendig boven mate en verbeelding, — ellendig zonder hope
in dit en in het toekomende leven! Want er ftaat gefchre;

ven : De bezoldiging der zonde is de dood.

CETAL DER JODEN IN VERSCHILLENDE AARDSTREKEN.
(HASSEL, in de Geogr. Ephemeriden ,1825. Vol. XVI. p. 385.)
M en berekende in 1825 het getal van Joden ;op nagenoeg
3,165,800 zielen, behalve 15,000 Samaritanen en 500 fsmaëliten. Het getal der in Europa wonende Jaden wordt op
1,918,053 gefchat, waarvan er 80,000 in de Nederlanden lev e n , terwijl Frankrijk er 6b,obo, Engeland 12,000, en Zweden flechts 450 telt.

IETS, OVER DE ENGELSCHE MODE - ROMANS.
E e n Engelsch fchrijvér heeft gezegd, dat eene der aangenaamfte gewaarwordingen, welke eèn mensch kan ondervinden , die is', welke yoor hem ontfpringt uit den galop van
een vierfpan, dat zijne berline op éen' w.eIonderhóuden weg
doet voortvliegen. Wat mij betreft, ik houd het daarvoor,
dat de meest comfortable van alle gewaarwordingen die zijn,
welke ons bevangen, wanneer 'wij, onachtzaam op eene fofa
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uitgeftrekt, <ligt bij een goed vuur en eene lamp, die het
vertrek fombèr laat, om voor u haar licht onverdeeld te doen
fchijnen, een' vermakelijken roman lezen; maar dan moet die
roman noch al te- hartstogtelijk, noch al te vol avonturen
zijn, opdat deze zoete gefteldheid niet verftoord worde door
aandoening des harten of der verbeelding. Men heeft in Engeland eene nieuwe foort van romans uitgedacht, opgefteld
om in de boven befchrevene oogenblikken te worden gelezen.
Zij zijn kort en vlugtig. Hunne tafereelen ontleenende uit
den hoogeren leeftrant, kunnen zij alleen aan de groote wereld behagen. Men vindt dezelve op de piano's, op de toiletten. Gij loopt ze door, terwijl ge op het rijtuig wacht,
dat u naar het bal moet brengen. Daarom ook noemt men
deze nieuwe romanfoort fashionable publications. Om geacht
en gelezen te worden, moet zij door eene aanzienlijke pen
gefchreven zijn. Men verneemt terftond naar de afkomst des
fchrijvers, en zijn geflachtboom moet even zuiver zijn als
zijn ftijl. Met den tijd zal het aanfpraak geven.op adeldom,
een' dezer romans gefchreven te hebben; e n , in den loop
der eeuwen, zal er even veel eere mede verbonden zijn,
een' dezer elegante fchrijvers tot voorvader gehad te hebben,
als tegenwoordig een' der ftrijders te Hastings onder zijne
voorouders te mogen tellen. Zoo is de zuster van den Hertog van Argyle, Lady CHARLOTTA BURY, fchrfjffter van
den roman, Alia Giornata; Lord BLE$SINGTON fchreef de

Favafon; Lord NORMANBY, Matilda; Lord RIBBIES.
DALE, Granby, enz."

ACH, WARE HET BIJ DE FRANSCHEN ALLEEN ZOO GESTELD !
„ H a l f vier," zeide mijn vriend tot mij; „'f is tijd."
En wij begaven ons op weg.
De ftraten van de Chausfée - d'Antin hadden haar gewone
aanzien, — rijkdom , zorgeloosheid en vermaak alomme;
naauwelijks konde men, te midden van. het geraas, ginds en
elders den kreet der vonnis - uitroepers onderfcheiden, en in
meer dan een van &s fchitterende hotels der wijk wist men
zelfs niet eens, dat de maatfchappij op dezen dag zich ftönd
te wreken (gelijk de makers van wetten dat noemen); dat
is te zeggen, een' barer leden dooden.
Maar, naar gelange wij de gemeene - volksbuurten nader-
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den, ontmoetten ons vele mannen, kinderen, en zelfs vronwen, met haastigen tred naar hetzelfde punt zich fpoedende.
Wij kwamen op de place de Grève, fjhet plein der teregtftelling.) Daar was het afzigtigfte, walgelijkfte en haveloosfte
graauw bijeen, dat zien ooit aan mijn oog vertoonde. Het
was van dat uitvaagfel, dat zich de verbeelding voorftelt,
gevangenen aan de deur der kerkers moordende, rondom de
fchavotten danfende, en de ftraten doortrekkende, met bloedende menfchenhoofden op pieken, bij wijze, van banieren.
Afgrijfelp was bet voorkomen der mannen, met hunmorfig
aangezigt, zwarten baard, gele kleur, en dat ijzingwekkend
mengfel van ellende en woestheid. En de vrouwen, goede
HemelI hoe fchrikbarend zagen zij er uit; even gelijk die
van 1793, met hare doffe oogen, gore lompen, loodkleurig
aangezigt!
Dat graauw vermaakte zich, in verwachting, met wreede
aardigheden; het was daar als in den fchouwBurg, in het
parterre (den bak) van de guillotine; woordfpelingen op den
ter dood veroordeelden'; op zijne ftraf, op zijn beroep; voorfpellingen, rakende zijne houding in de jongfte oogenblikken;
verhandelingen, als 't ware, over het fchavot en den beul;
verklaringen over den aard en den duur der ftraf, door lieden, bedreven in dat onderwerp; ouders, hunnen gretig luisterende kinderen de zamenftelling der guillotine verklarende.
Men telde en berekende elke minuut; elke opgemerkte beweging van den uurwijzer deed het gepeupel trillen van ongeduld
en verlangen naar de verfchijning van den lijder!
Op de kaai, in de ftraten, op het plein verdrong zich de
fchare; van tijd tot tijd noodzaakte zij de Gendarmes tot wijken, en alsdan tuimelde en verftrooide zij zich in den ontruimden kring, zich fpoedende naar, en onder het fchavot
door. Op de plaats zelve, op de borstwering, op den eerften rang, bevond zich een troep foldaten van allerlei wapen,
die aan hunne uniform zoo wel, als aan de wellevendheid
der Gendarmes, deze bevoorregte plaats verfchuldigd waren,
om alles zoo regt van nabij te aanfchouwen!
Hellevegen, ware Megera's, doorliepen de menigte, en
ventten plaatfen uit aan venfters en balkons.
Zoo verliep een kwartieruurs, onder lagchen, gekfcheren,
babbelen, drinken, dringen en vechten.
Toen nü het uurwerk van het ftadhuis vier doeg, verhief
zich een algemeene kreet van onbefefbaar wreed en barbaarsch
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vermaak; een dier kreten, die het hart breken, en'de ziel
verfcheurenl Elk verhief zich op de teenen, en de mannen
hunne vrouwen, en de kinderen beliegen kolommen en muren.
Daar fteeg eene wolk van ftof omhoog: de Gendarmes inet
gele fjerpen vërfcbenen, daarop de kar, vervolgens de beul,
de'priester, de veroordeelde. En er was een oogenblik van
groote ftilte, zoodat fchier elke ademtogt fcheen opgefchort.
En de lijder befteeg de trappen, die naar de eeuwigheid ge
leiden, e n — alles was'voorbij!
De volksmasfa verftrooide zich. Eenigen, nog gretiger naar
Üsfelijkheden, wilden het treurfpel ten einde toe aanfchouweni
Zij bleven het fchavot omringen, en volgden daarop de kar,
die de roode mand naar Clamart overbrengt.
En toen ik dat alles had gezien, en, huiswaarts keerende,
mannen en vrouwen elkander heel bedaard hoordé onderhou
den over hetgeen gebeurd was, ftond mij klaar voor oogen
al de barbaarscbhetd, welke nog blijft heerfchen, temidden
der zoo hoog opgevijzelde befchaving van Frankrijk, waar
onder de fchavot- en doodftraf den eerften rang bekleedt.

MUN

LAATSTE

VRIEND.

(Uit het Fransch.")
't I s mij gelukt, de geneesheeren te logenftrafFen, die be
weren, dat het zamenftel der dieren hun het genot van het
fpraakvermogen ontzegt. Dat die geleerden, tot Having dier
bewering, vrij een aantal bewijzen bijbrengen, ontleend van
het maakfel der luchtpijp en des kakebeens bij de beesten;
dat de w#sgeeren aan wezens, onderworpen aan fchier alle
onze wetten, vrij eene ziel, verftand, redenering enz. ont
nemen : ik wil hen laten praten, maar vorder tevens, zoo zij
al niet naar mij willen luisteren, dat z i j , op mn'ne beurt,
mij laten keuvelen.
Der wereld moede, een' afkeer gevoelende van derzelver
gewaande vermaken, befloot ik ten laatfte, geheel afgefcheiden te leven van mijns gelijken-, en betrok alzoo eene een
zame landelijke woning, welker toegang voer elk menfchelijk
wezen gefloten bleef. Daar onderfcheidde ik, te midden der
gedierten, met welke ik mijne eenzaamheid vervrolijkte, het
aardigfte Ezeltje, dat zich met oogen zien laat: de uitdruk-

king van zijn gelaat, zijne naïve vrolijkheid, de vriendfchap,
welke .hij mij betoonde,. alles werkte zamen, om mij hem
lief te doen krijgen,-eri Veldra wérd hij mijn begunftigde
medgezel. Hóe jammer, riep ik uit op zekeren tijd,'dat zijn
blik zich met meer dan gewone welfprekendheid op mij vestigde; hoe jammer,, dar dit wezen:mijne minzame toefpraak
niet dan door balken en liefkozingen kan beantwoorden! Hoe
gaarne zoude ik met hem pratenJ -i- Terftond werd ik, met
behulp mijner ligt ontvlamde verbeelding ,'zöo warm op dit
punt, dat ik zwoer, niét te'Zullen rusten ,'Voordat 'ik• geflaagd ware, dit mij zoo belangrijk'geworden beest te doen
fpreken. ,.-._..'•»;:> J.V.
r;
Inderdaad was mij Je volvóering"êener' ioOveHvoiHlerlijke.
taak voorbehouden: mijne zorgen ^^hafpóringen,<proeven én
geduld werden met het geiokkigst'gevolg bekroond; en, na
veel tijds befteed te hebben aan 'het volmaken "Zijner taal,
fprak het Ezeltje in het einde beter Fransch, «ton -'veler hédendaagfcbe fchrijvers. Ik zal mijne'lezers niet lastig' vallen
met het-vermelden van de middeltftV''dóórmij gebezigd,; om
tot deze dusverre ongehoorde daadzaak te geraken; maar mij
vergenoegen met hun het gevolg derzelve mede te deelen.
De vatbaarheid mijns, geliefden kweekelings grensde aan
het wonderbare; zijne'vorderingen 'warén alzoo verbazend,
en dusdanig werd weldra de kracht zijner bewijsredenen, dat
meer dan een onzer rédekündigen buiten ftaat zou geweest
zijn, .dezelve te. wederleggen. Nooit zal,ik dén vriendfchippeirjken. redetwist vergeten, dien, wij: te.zamen voerden op
een' fchoonen herfstavond, terwijl wij gezeten waren ónder
een' digten eikenboom. -Mijn lieve E z e l , zeide ik tpt hem,
zeg .mij eens, hóe het bijkome, dat de.menfehen zich z ó ó
zeer, omtrent, uwe natuur misgrepen.hehben, dat zij aan uw
geilacbti.de veiftahdeljjke: hoedanigheden ontzeggen,' op wier
bezit zij. zelve zoo fier. «zijn. ^ - Wat zal ik !zeggën#.:aatwoordde hij, de fchouders optrekkende; uwé natuurkundigen
en geleerden zijn alleen in ftaat, om over de oppervlakte; der
dingen té oordeelen; zij verbeelde» zich, alles te doorgronden jjwat vreemd is aan. hun wezen,'terwijl zrj; ziehzelven
onderzoekende, omtrent hunne eigene natnur niet dan twijfelingen koesteren, welke<zjj hun best doen, aan huns-gelijken
op te dringen, als erkende "waarheden. Nooit, dat ik w e e t ,
is het bun ingevallen,: rons gewaarwordingen te weigeren,
vermaak en fmart hebben wij, naar hunne erkentenismet u
;

gemeen. Wat is dus ongerijmder, dan ons verftand en denk
vermogen te ontzeggen, daar zij verkondigen,- dat het de
gewaarwordingen zijn, die de denkbeelden opwekken? Ik
weet, dat zij door het onbepaalde woord inftinct de beweeg
oorzaak aanduiden , welke ons doet handelen; maar ik maak
mij fterk, om, onder vier oogen, een' uwer geleerden te
bewijzëri, dat aflee bij den mensch inftinct is. — Ondertusfchen, viel ik hem in de rede, zult gij mij toeftemmen, dat
uw geflacht zich nooit tot de hoogte van het onze zal ver
heffen in het ftuk Van kunften en wetenfehappen. —- Kunften
en wetenfehappen! hernam hij met een' verachtenden glim
lach ; gij bedriegt u grovelijk, bijaldien gij onze ver waarloozing in dezen aan iets anders toéfchfijft, dari aan eene
wijsgeerige onverfchilligheid. Wat betreft de Schilderkunst:
waartoe zou ons de fchets of het portret, van ons gelijken
dienen, terwijl wij de oorfpronkelijken'voor oogen hebben?
Js het daarenboven niet oneindig aangenamer, zijtie blikken
te laten weiden in de levende bekoorlijkheden eener fchoone,
dan dezelve te vestigen op een onbezield mengfel van kleu
ren? Spreekt gij van muzijk: wat dwaasheid zou het voor
ons zijn, onzen tijd te verkwisten in het voortbrengen, door
middel van inftrumenten, van toonen, welke nooit kunnen
halen bij die, welke wij aan de Natuur verfchuldigd zijn!
En erkent gij zelf niet, dat de menfchelijke ftem het fchoonfte inftrument is? Wel nu, wij zijn het op dit punt met u
eens: wij befchouwen onze ftem als de liefelijkfte harmonie;
maar wij blijven onszelven meer gelijk, naardien wij de in
ftrumenten verwerpen. Ongetwijfeld hebt gij daarom van de
danskunst gezwegen, dewijl zij inderdaad de. zotfte is van
alle uwe kunften. En wat zal ik zeggen van uwé weten
fehappen? Is de geneeskunde onfeilbaar? Helaas! Sterven
er niet duizendmaal meer wezens van uwe foort aan ziekten,
dan van de mijne? Hebben uwe ontdekkingen in de natuuren fcheikunde u gélukkiger gemaakt? Verre vandaar! Gij
hebt aan dezelve flechts nieuwe twijfelingen en nieuwe be
hoeften te danken. Hetzelfde kan men zeggen van alle de
wetenfchappelijke herfenfehimmen, welke u bezig houden ,
en van welke gij zoo veel ophefs maakt. — Maar, mijn
lieve Ezel, wij hebben een wetboek van zedekunde
—
Fraaije zedekunde inderdaad! Wanneer ik uw geflacht gadefla, weet ik zelf niet, of het gevoel van verontwaardiging
dan van medelijden bij mij de overhand heeft. Gij zijt lekker

en gulzig, wij zijn fober en matig; gij zijt boovaardig, wij
verfmaden de kinderachtige onderfcheiding van rang én ftandj
ij zijt gierig, wij verachten een metaal, zóó, nutteloos, dat
e Natuur zelve hef voorzigtiglijk in de ingewanden der aarde
hield bedolven-;*gij verbeëstelijkt u in den fchoot dér losbandigheid en jaagt fcharjdelijke vermaken na, terwijl w i j , wan.
neer wij onze hulde aan de fchoonheid brengén, alleen aan
eene natuurlijke aandrift: gehoorzamen, die niets ongeoorloofds of onbetamelijks met zieh brengt, Misfchien zult gij,
overtuigd van de nietigheid der voorrégten, op welke gij u
verheft, -ée fehrijfkunst, het uitfluitend eigendom van den
mensch, ons hoog aanrekenen. Wel, wie zou ons beletten
de pen op, te, vatten,.zoo wij daarvan de nutteloosheid niet
hadden ingezien f Inderdaad , de waarheid is één; elk draagt
haar in zijnen boezem, eh uwe gefchriften krielen van drogredenen:, wonderfpreukén en dwalingen, die in het einde bij
ü de IchrijfkunSt onmisbaar hebben gemaakt, oïri dé ketterijen
te wederleggen, die fommigen uwer ter bane hebben gebragt;
Waartoe heeft de Natuur óns het geheugen gefchonken, indien, niet om de herinnering te bewaren van hetgene wij nooi
dig'ïèbben 'te weten; é n , dit zoo zijnde, waartoe dienen,
dan 'de boeken? Ik voorfpel het u , dus voer mijn wijsgeerige
Ezel voort, wanneer de mensch zal gekomen zijn tot Het
toppunt der kennisfe, waartoe het hem gegeven is op te
Hijgen; wanneer hij de zwakheid en het misbruik der ftudiën
zal hebben ingezien, welke zijpen geest en zijn oordeel bederven, .alsdan zal hij alle die fchitterende beuzelarijen verzaken, en zich van lieverlede verheffen tot < den ftaat der
rede, der wijsheid, der Natuur in 't kort, in welken wjr
leven, en van welken hif zich nimmer had behooren te verwijderen.
Deze laatfte woorden, op den toon en in de houding der
geestverrukking uitgefproken,, maakten op mij eenen indruk,
dién ik niét in ftaat ben te uiten. Helaas! herwas het
laatfte onderhoud,''t welk ik met mijnen eenigen, oordeelkundigen, diepdenkenden vriend had: eenige dagendaarna
was bij niet meer.

f

WELDADIGE

KATTENTROUW.

u i e n arme Ter (en dezulken telt men bij duizendtallen!) vervoegde zich aan het Armenbeftuur van Manchester om eenigen
onderftand. Bij het uiten van eenigen twijfel, of hij op de
verlangde liefdadigheid wel genoegzame aanfpraak konde maken, antwoordde de man: „ A c h , Mijnheeren! reeds voorlang
„ ware ik van honger geftorven zonder mijne kat." — „ Zonder
„ wat, zegt gij ?" vroeg men verwonderd. — „ Zonder mijne
„ kat," herhaalde hij zeer ernflig: „ 't is wel waar, wat ik
„ zeg; ik heb haar reeds elfmaal verkocht, telkens voor zes
„duivers, en telkens is zij eerder weer thuis als ikzelf*"
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De
H. Schrift is de eenige grondregel van geloof en
leven. Dit beginfel, door eerwaardige vaders der Chris
telijke kerk verdedigd, door de vroegfte beftrijders van
het Pausdom weder uit de vergetelheid opgehaald, werd
door de Hérvormers van de zestiende eeuw, met onbe
zweken ftandvastigheid verkondigd. Duizenden onttrok
ken zich toen aan de heerfchappij der Roómfche kerk,
o m , vrij van gewetensdwang en menfchelijke dwalingen,
hunne leer alleen te bouwen op de fchriften des N . Verbonds. Hunne navolgers, fchoon zij dit beginfel in de
toepasfing niet altijd getrouw bleven , hielden echter nooit
o p , deszelfs groote waarde te erkennen. Men kan dus
in zekeren zin vastftellen, dat de H. Schrift de eenige
toetsfteen i s , waaraan de Protestanten de zuiverheid der
leeringen van hunne verfchillende genootfchappen moeten
beproeven. Indien de mensch niet bloot ftond voor dwa
lingen , vooroordeelen en ingenomenheid met de begrip
pen zijner vaderen , of van anderen, die aanfpraak mo
gen maken op zijne hoogachting; indien dit, en wat dies
meer z i j , geeqen aanmerkelijken invloed oefende op zijn
oordeel over de leer des N . Verbonds; — men zou nooit
eenig ander hulpmiddel behoeven, bij het onderzoek van
de uiteenloopende gevoelens der Protestanten. Doch de
gefchiedenis en onze eigene ervaring kunnen ons leeren,
hoe moeijelijk het zij, deze beletfelen uit den weg te
MENGELW.
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ruimen, en zonder ingenomenheid met onze gevoelens,
d è ' H . Schrift tèjeien en te^onderzóèkerW Dat heiden
menscïi mogelijk zoude zijn, om alle vooroordeelen én
dwalingen ter zijde te ftellen, durven wij niet beweren.
Dit echter is zeker, dat er vele hulpmiddelen beftaan,
welke ons zulk een onderzoek gemakkelijker kunnen maken. De voornaamfte daarvan vinden wij in de beoefening van de gefchiedenis der Christelijke kerk. Zij toch
maakt ons bekend met den oorfprong, den voortgang en
de latere wijzigingen der godsdienstgefchillen. Zij doet
ons letten op den invloed der wijsbegeerte, van den afkeer tegen de Roómfche kerk, van den geest des tijds,
het karakter en ;de omftandigheden der Hervormers en
der. voornaamfte leeraren, ja zelfs van flaatkundige- gebeurteiiisfén. Hiëidöör leert 'men het regte ffaridpunt: tónen waarop men ~zich plaatfen móét, om té kunnen ondericheiden, welke leeringen haar beftaan verfchuldigd
zSjn aan de medewerking vari h> en uitwendige oorzaken
"bij deceiver eerfte belijders, wejke daarentegen gehouden
Tmnneh' worden öp het gezag der H . Schrift te rusten.
Hieruit volgt tevens, dat de oorfprong en lotgevallen van
eenig bijzonder kerkgenootfchap geenszins oriverfchillig
kunnen zijn voor deszelfs leden. Immers, fchoon de
waarheid van eenig; kerkelijk ftelfel nooit onmiddellijk afhangt vari de gefchiedenis vari deszelfs belijders, deze
gefchiedenis kan'toch veeltijds' dienen, öm dê waarde van
zulk een ftelfel juist te beoordeelen. De beoefening dus
van de gefchiedenis der Christelijke k e r k , en vari die van
liet bijzonder genootfchap, waartoe men behoort, is
Heeds van zeer veel nut voor allen, die zich meer bijzonder toewijden aan het onderzoek van godsdienftige
waarheden.
r.
'
Het is de overweging hiervan, die mij aanfpobrt, om
in deze 'proeve beknoptehjk- aan te toonen, welke redenering'voorkomen te pleiten voor het gevoelen, dat het
Doopsgezind genootfchap af kam fig is yah die Christenen, welke reeds lang vóór de zestiende eeuw onder den
naam van Waldenzen békend waren. De beperktheid
van mijn bellek duldt geene volledige ontwikkeling van
T

?

;

?

alle bewijzen, die hiervoor bijgebragt kunnen worden,
en de ilrekking van deze proeve brengt het ook niét me
de. Doch ter zake. Ik zal, in de eerfte plaats, als
ter voorbereiding, kortelijk fpreken over de ongegrond
heid van twee gewone gevoelens, rakende den oorfprong
van het Doopsgezinde kerkgenootfchap; vervolgens uit
de gefchiedenis zoeken aan te toonen, dat de leerin
gen der Waldenzen in de zestiende eeuw in ons vader
land waren doorgedrongen; tea derde de overeenkomst
tusfchen de leer der Waldenzen en die der Doopsge
zinden trachten te ftaven; en eindelijk uit het gezegde
een befluit opmaken tot de hooge waaricbijnlpheid der
meergenoemde ftelling, en dezelve nader bevestügen door
de getuigenisfen van eenige beroemde mannen buiten het
Doopsgezinde kerkgenootfchap.
I. Het is eene zeer algemeene dwaling, dat de Doops
gezinden van onze dagen hun beftaan aanMENNO SIMONS te danken hebben. Zij is waarfchijnlnk toe te
fchrijven aan den naam Mennonieteni> waarmede men
hen, vooral in vroegere dagen, beftempelde, en dien de
zoogenaamde Vlamingers gaarne plagten te dragen; ter
wijl echter dé Waterlanders,
die meer afweken van
de gevoelens van MENNO, liever Doopsgezinden ge
noemd werden. Het zou dwaasheid zijn, deze dwa
ling in het breede te wederleggen; want zij rust. op
onervarenheid in de gefchiedenis der Christelijke kerk.
Het is eene uitgemaakte zaak onder de beste gefchiedfchrijyers, dat MENNO, verre van de ftichter van
het genootfehap der Doopsgezinden te zijn, zich ge
voegd heeft bij hen, die, reeds langen tijd vóór dat
hij het Pausdom, verliet, die leeringen omhelsden, welke
naderhand hem en zijne geioofsgenooten van de ove
rige Protestanten onderfcheidden. Men zou dit, zöo het
noodig ware, uit 's mans'eigene .woorden kunnen beves
tigen (*). Doch dit neemt niet weg , dat hij voor een'
der voornaamfte voorgangers der Doopsgezinden moet ge(*) Zie de Godgeleerde Werken van M E N N O S I M O N S ,
fol. Amft. 1681 , bl. 258.
Ss 2
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bonden,worden,' en,-zöo om zijne leeringen en .onbezweken; ftandyastighèid» alfe om zijne godsvrucht, eene bijzóndere; aanfpraak heeft: bp. hunne hoogachting.
Andere»' zijn e r ^ r d i e wel toeftémmen,'dat er vóór
M E N N . t » Doopsgezinden geweest zijn, maar hen allen,
zöo weiais-hunne n a v o l g e r s m é t den naam v#s\Wedercköpefs beftempelen. Zij • geven echter van deze benaming,yverfchiHendec redenen.; Sommigen doelen door dezelve 'op .de gewoonte', ier oude Vlamingers ± om bok
diegene»; weder met -den Doop ,te bedienen ^ die uit de
eene gemeente to'ti-deJandere overgingen; of op het algemeen aaögenoracn-.gebruik onder allé Doopsgezinden.,
om bok d i e , welke dm:Ehiderdqopt hebben ondergaan,
weder-te ,'doopen.; wanneer zij, 'tot jaren van onderfcheid
zijn gekomen ( * ) . Het zoüdé'Overbodig zijn, :o»s hiermede /langer op te %<Mdeü'i HfaHJmlks rfleer eèh léérftell i g d a « eai'gefehfeffl«H^tlig onderzoek 'Zöu vereiicliën.
Wij voegen ihiér alleetffoijv daf>~dè eerét aangevoerde redeïii voor zóö ver'öhs bekend i s , in onze dagen grödtfehdeeïs fiarelcraeSt^eriorén heeftV ,
-"Eené meer algemeene reden, waarom de Doopsgezinden"-, fyöorar ül vïoegere -tijden, Wederdoopers genoemd
w'eïdffi; i s d e z e , dat-ntêfa hunnen oorfprong afleidde van
d€"^eröehte fékte vatf dien Daam-, 'welke in de zestiende
eeuw f-door vtemgaandeorigteregèldHeden, zich den haat
vött'Rol^è^^'KDWtooniSeh- gelijkelijk berokkendei Dè
gefchiedenis van itez% oproerntakérs is bekend ^ f ) i Zij
vertoonden zich voornamelijk in Duitschland, onder aanvöerülg van r H o - l t As ' M U N Z É R , ' M A R K U S ' S Ï ' U B N é v i ' éö N i Kol/'A'Ais S T O R C K , en in ons vader;

:

,

:

(?) Zie M o s H.£i M , Kerk. Gefchied. 2de Druk, Amfl.
177&. jj, VII, 16de Eeuw, lilde Afd., Ilde D..H. I I I ,
bh. '22^, in de Noot, waar het gezegde gevoelen door dien
geléérden fchrjjver verdédigd. wórdt,
^ t V z i é M 0 sitEÏM^ u ia.';p. bl. 238 eny. Ö. s c f t i j N ,
(Ufime^déi M^-fyèk. door o. MAATSCHOEN, Amft.
1743. Br ï , bl. 216 e M BRANDT, Historie der Reformatie, Amfl. 1671. D. I , bl» 109 env. enz'.
1

land onder JAN M A T T H IJ S Z 0 ON, J A N B 0 K E LS*
ZOON, anders JAN VAN LEIDEN genoemd, en vele
anderen. Munjler was bovenal het tooneel- hunner gruwelen; en ook de jaarboeken van ons vaderland kunnen
getuigen, hoeveel onrust z i j , voornamelijk' m'Amfterdam
en in Vriesland, geftookt hebben. Zij waren méést meh fchen uit de heffe des volks, die voorgaven 'Goddelijke
openbaringen te ontvangen, allen , die tot hunnen aanhang overgingen, herdoopten, een nieuw Israel wilden
oprigten, aan de wereldlijke overheden alle gehoorzaamheid opzeiden, en de ongehoordftè dwaasheden en gruwelijkfte euveldaden begingen. Sommigen verdedigden
zelfs de veelwijverij. JAN VAN L E I D E N , nadat hij
zich tot Koning van Munjler had opgeworpen;, koos
zich vijftien vrouwen, waarvan hij' er zelf naderhand
ééne onthoofdde, omdat zij twijfelde aan de regtmatigheid zijner aanflagen. Anderen liepen naakt door dé liraten van Amfterdam , onder het gefchreeuw van: ,, Wéé!
wee ! wee! de wrake Gods \ de wrake Góds l de wrake
G o d s ! " — Men moet zeker veel van hunne ongeregeldheden toefchrijven aan den invloed van eene fpoorlooze
dweepzucht; maar het valt niet te ontkennen, dat ook
bij anderen kwaadwilligheid en bedorvenheid van hart
hiertoe aanleiding gegeven hebben. Het behoeft bijna geene melding, dat deze verdoolden, in eene eeuw van algemeene vervolging, overal de geestelijke en wereldlijke
overheden gereed vonden, om hunne pogingen en verderen aanwas met vuur en zwaard te keer te gaan. Zij gaven zeiven te veel aanleiding tot regtmatige befchuldigingën , dan dat zij konden verwachten, het waakzaam oog
der Roomschgezinden te ontvlugten. Doch dit niet alleen , zij berokkenden zich ook den haat van allen , die
de Roómfche kerk hadden verlaten, en die om hunnentwille vele verdrukkingen moesten lijden, omdat de misdaden van eenigen aan alle Protestanten werden toegerekend.
Bovenal moesten voor hunne dwaasheden boeten die
weerlooze Christenen , die, fchoon afkeerig van de on1

geregeldheden dezer geestdry vers, echter , omdat ook zij
den Doop der bejaarden voorftonden, met dezelven werden verward. Er is een tijd geweest, dat alle voorftafi<jeirs van den bejaarden D o o p , zoo door Roomfchen als
Protestanten, in: ééne.klasfe werden gerangfchikt. Dit
was eene dwaling, wejke honderden met hun leven hebben moeten bezuren. Uit partijdigheid en onberadenheid
voortgefprotcn, werd zij door kwaadwilligen als een
voorwendfel gebruikt, om ftroomen onfchuldig bloed te
vergieten. De tijd, echter, heeft de vooroordeelen doen
ophouden en de waarheid in een'helder licht gefield.
Langzamerhand werden e r , ook buiten het Doopsgezinde
genpottchap, mannen gevonden, die de oude Doopsgezinden
van de gemeenfchap met deze dweepers hebben vrijgefproken ( ? ) . Reeds vroeg hebben de beiiuurders van ons
vaderland de vredelievende Doopsgezinden in hunne befeherming genomen; 'en in onze dagen komen de meest
geachte gefchiedfchrijvèrs hierin overeen, dat men de Wederdoopers van de Doopsgezinden zorgvuldig hebbe te
ondèrfcheiden. Inderdaad, men kan zich kwalijk twee fekten
voorftellen, die zoo veel in. bedoeling en handelwijze
verfchilden. De Wederdoopers rekenden zich ontflagen
van alle gehoorzaamheid aan wereldlijke overheden, en
gaven zich over aan oproerigheid en losbandige driften.
De Doopsgezinden predikten onderdanigheid aan de burgerlijke regering; zrj waren ftille en vredelievende burgers , en, fchoon zelve huiverig voor het aannemen van
wereldlijke,magt, leerden z i j , op gezag van P A U L U S ,
dat de overheden van God zijn ingefteld. De Wederdoopers grepen met dolle drift naar het zwaard, om alle
banden der maatfchappij te verfcheuren. De Doopsge-

-

;

( * ) B . v. FE R i c m u s , Hist, der Reform, door M. L UTHB'R, Delft 1708, lilde D. en aldaar in de gouden en zilveren Eergedachtenis van LUTHER, bl. 304. BRANDT,
t. a. p. bl. 124, 176 en Aant. 3 0 , 31. MOSHEIM, t. a.
p. bl. f43 env. IJPEIT, beknopt Overzigt van de Gefchiedenis der Hervorming der Christelijke Kerk in de \6de Eeuw,
Gron. 1817, bl. 9 8 , 99 enz. j

zinden onthielden zich van de wapenen, en wilden lie
ver onregt verdragen, dan zich met geweld verdedigen.
Waren het niet deze deugden, die veroorzaakten, dat
ftedelijke overheden dikwijls niet, dan met grooten tegen
zin, de bloedige plakkaten tegen hen in werking bragten, — dat zelfs andersdenkenden morden over het onregt
hun aangedaan, en dat zij door den Eerden W I L L E M
krachtdadig tegen de lagen en vervolgingen hunner vijan
den werden befchermd? (*) Men herinnere zich, hoe
M E N N O meermalen zich openlijk heeft beklaagd over de
vermenging van zijne geloofsgenooten met de Wederdoo
pers te Munjler; hoe hij fteeds zijnen afkeer van hunne
leeringen te kennen geeft ( f ) . Men zou zich ook kun
nen beroepen op de herhaalde betuigingen van's mans medeflanders, om zich van de blaam van gemeenfchap met
deze geestdrijvers te zuiveren. Doch wenscht men getuigenisfen van andersdenkenden, verwerpt men het hun
n e , als de vrucht van eigenbelang en de zucht om zich te
onttrekken aan de verdrukkingen; E R A S M U S alleen
(*)

BRANDT,

t.

a.

p. bl.

587

en

609.

( f ) Zoo b. v. fpreekt hij in I'^TLZ Werken, fol. 148: „Mun
jler en heb ick van myn leefdage niet gefien, in haer gemeynfchap niet geweest. Verhope oock, door des Heeren
genade, met' foodanigen (foo daer noch eenige fyn moch
ten) noch te eten, noch te drinken, gelyck my de Schrift
leert, het fy dan faeck, dat fy haren grouwel van herten be
kennen , rechtfchapen ende oprechte vruchten der boete doen,
ende die waerheyt, ende dat Euangelium in rechter wyfe na
komen." En een weinig verder: „ Alle degene, die dat
kruice Christi van haer ftooten, (gelyck die van Munjler
deden) des Heeren woordt den rugge ende de hacken bieden,
die wereltlycke liefde (hoewel in eenen goeden fchyn) we
derom aangrypen, den valfchen Godsdienst wederom toe(laen, ende daer gemeynfchap mee hebben, in alle pronckerye ende hooveerdigheyt wandelen, volfuypen, wederom op
den ruymen padt ende wegh treden ende gaen, (foo fy alle
fchoon gedoopt waren , nadien fy in des Heeren woordt niet
en blyven) fo en kennen wy ze niet, oft en zyn fy onze
medegenoocen en broeders niet." Zie ook bl. 497.

moge bier ( p r e k e n o n d e r zoo velen van M E N N O ' S
trjdgenooten en nakomeljngen. Het gezag van hem, die
door geleerdheid en godsvrucht zoo heerlijk uitblonk onder de Hervormers, wien de ongeregeldheden der Wederdoopers zoo veel fmart verwekten, Zal hier meer dan
voldoende, zijn. Volgens de gewoonte van zijnen tijd
alle voorftanders van den bejaarden Doop onder den, naam
Van Wederdoopers begrijpende, laat hij zich dus,over
hen uit ( ? ) : „ S y ( t e weten diè van Zurich j dringen daer
„dapper o p , dat men geen ketters magh dopden, daer
„ fy felfs de Wederdoopers aen den hals ftraffen, luyden ,
„ d i e ih veel minder artykelen fyn veroordeelt, en daer
„ men van feit, dat in hun gefelfchap feer yeele fyn,
,, die fich van het booste tot het beste leven bekeert heb„ ben; en al is 't,,,dat f y i n fommige opiniendwaesfelijk
„ dooien, nochtans heb oen fy nooit kerken of fteden ing e n o m e n , noch fich met geen verbintenisfen fterk ge„ maekt tegens de magt der overheden, nochte iemand
„ uit fyn gebied of goederen verdreven." En in zijnen
brief aan A L P H O N S U S F O N S E C A , Aartsbisfchop
van Toledo: ( f ) „ De Wederdoopers, fchoon zy overal
„ i n menigte zich opdoen hebben echter nergens eene
„ eigene kerke in bezlttinge. Deeze zyn boven alle an„ deren pryswaerdig wegens hunne -onfchuldige*"lévensi
„ w y z e ; maer zy worden ' ook van alle overige gczin„ tens, en niet alleen van de Rechtzimigen
(^óomsth„ gezinden) onderdrukt."
;

?

Uit het gezegde volgt, dat alleen overeenkomst in gevoelen omtrent den Doop geenszins kan pleiten voor de
C*) Volgens de vertaling van BRANDT, t. a. p. bl. 104:
de woorden zijn genomen uit eenen brief aan de Broederen
in Beneden-Duitschland en-Oostyrltsland. Men kan het oorfpronkelijke lezen 'm de Epistólaê ER AS MI, 1MEI.AMCHTHON i S f / MORI, Lond. 1642. Lib. uit. Epist. 59.
( t ) Volgens de vertaling van s c H IJ N , D. I , bl. 336.
Lees het oorfpronkelijke in de Opera ERA S'MI,Lugd. Batav.
1703. Tom. III. Pars altera, fol. 1175. Zie ook Tom. III.
P. I. p n . II. 1139. 1186. 1500 et 1512.

verwantfchap der Doopsgezinden en Wederdoopers. Ik
zwijg van het zeggen van ibmmigen, dat de Wederdoop
ook bij Roomsehgezinden en Lutherfchen is in gebruik
geweest, als ook van dat van anderen, dat ZWINGLIUS en OECOLAMPADIUS zich tegen den Kinder
doop hebben verklaard (*). Dat velen der Wederdoopers
uit het midden dar Doopsgezinden zijn voortgekomen, doet
weinig.ter zake. Het bewijst niets meer, dan dat ook leden
van een achtingwaardig genootfchap tot dwalingen kun
nen vervallen. Daarenboven zou men dit met even veel
regt aan de Roomsehgezinden en Lutherfchen kunnen te
genwerpen; want onder de eerften wonnen deze geest
drijvers talrijke aanhangers, en de laatften zagen tot
hunne fmart, dat een hunner leeraren te Munfter dit
voorbeeld volgde ( f ) ; terwijl tevens, hetgeen vooral
onze opmerking verdient, THOMAS MUNZER en
NIKOLAAS STORCK voorheen leerlingen van r„uT H E R waren geweest.
Het blijkt derhalve, naar mijn inzien, ten duidelijkfte,
dat de Doopsgezinden van onze dagen niet van de op
roerige Wederdoopers afftammen. Doch, welke is dan
hun oorfprong ? Dit willen wij thans nader onderzoeken.
II. Het gevoelen van vele geleerden in en buiten het
Doopsgezinde kerkgenootfchap komt hierop neder, dat der
zelver voorvaderen in de zestiende eeuw onmiddellijk.af
ftammen van de oude Waldenzen. Dit gevoelen komt
mij voor, op vaste gronden te fteunen, gelijk ik thans
wil aantoonen, door vooreerst uit de gefchiedenis der
Waldenzen te bewijzen , dat hunne leeringen toen ter tijd
in ons vaderland waren doorgedrongen.
Het laat zich niet gemakkelijk bepalen, tot welk tijd
vak der Christelijke kerk men het begin der Waldenzen
moet brengen. De gefchiedfehrijvers verfchillen ten dezen
aanzien meer, dan tien geheele eeuwen. Velen meenen,
dat'PETRUS WAL DUS van Lyon in den jare 1160
de ftichter van deze fekte zou geweest zijn. Anderen be(*)

SCHIJN',

( f )

M o s i i E i M ,

Ü.

I. 234.
t.

a.

p.

D
bl.

II.
304.

27.

weren, dat dezelve reeds in de eerfte, of ten minfte in
de tweede eeuw heeft beftaan. Het eerfte gevoelen is
blijkbaar van allen grond ontbloot; het laatfte, fchoon
niet geheel verwerpelijk, i s , naar mijn oordeel, nog niet
genoegzaam bewezen, en het is zeer twijfelachtig, of
men hieromtrent ooit tot volkómene zekerheid zal gera
ken. De afgezonderde woonplaatfen der Waldenzen, het
gebrek aan gemeenfchap met de Roómfche kerk, en de
vernieling hunner gefchriften gedurende dikwijls herhaal
de vervolgingen, doen alle hoop op de volkómene beflisfing van dit gefchil verloren gaan. Het is echter op
merkelijk , dat velen hunner eerfte vijanden hunne berigten rakende de oudheid van hunnen aanhang wel opge
geven, maar nooit wederfproken hebben. In één woord,
uit allés, wat een naarftig onderzoek omtrent dit onder
werp doet opfporen, mag het als genoegzaam zeker
geacht worden, dat de Waldenzen reeds in de achtfte
eeuw hebben beftaan (*). Zij bewoonden de valleijen
van Piemont, en hielden zich daar langen tijd fchuil,
vrij van de heerfchappij der kerk te Rome. De hemelhooge Alpen, die hen omringden, maakten den toe
gang tot hunne verblijfplaatfenl zeer bezwaarlijk; en dit
was de reden, waarom zij zoo lang onopgemerkt in ftille rust konden voortleven. De ftreken, door hen be
woond , waren vruchtbaar genoeg, om eene groote me
nigte menfehen te voeden, die met onvermoeide arbeid
zaamheid eene eenvoudige leefwijze paarden. Af keerig(*) Zie over de oudheid der Waldenzen vooral LEGER,
Hiitoire generale des Eglifes Evangeliques de Piemont ou Vaudoifes. Leyde, 1669, Livre I. Chap.20—29.Voorts BRANDT,
t. a. p. bl. 17 env. VEN KM A , D. VI. Hist. Eccles.% 119.
pag. 138. S. L u c i i Hist. Eccles. Magdeb. fol. Bas. 1624,
Tom. XII. Cap. 8. pag. 547. M o s HEIM , D- IV. Eeuw
XII, Afd. I I , Hoofdft. V, bl. 387 env. J, F. MARTINET ,
Kerk. Gefch. der Waldenzen, ade Druk, Jm/l. 1775' 3<te
Hoofdft. bl. 23. MARTEN scHAGEN, Hist, der Christe
nen, die men gemeenlijk Waldenzen noemt. Amft. 1732. LIM
BO R c H , Hist. Inqutftt. fol. 30. Cap. 8. J. A. T H U A N I
Histor. fui temporis, Lib. VI. enz, enz.

heid van vele misbruiken, doch bovenal van de dwinge
landij der Roomfche kerk, noodzaakte hen ook, om al het
noodige en verkwikkelijke des levens binnen eigene gren
zen te zoeken. Hun afgezonderd leven en de doelmatige
tucht, welke in hunne kerk heerschte, gevoegd bij opregtheid des harten en belangftelling in de zuivere leer
des Evangelies, wapenden hen tegen de overmagt der
dwalingen en verkeerdheden, welke zich toen over ge
heel Europa hadden verfpreid. Het licht fchijnt in de
duisternis, was hunne fpreuk; en er zijn geene woor
den , welke de kerk der Waldenzen krachtiger en eigen
aardiger kunnen affchilderen. Moet men zich, bij het
naflaan der gefchiedboeken van die eeuwen, bedroeven
over de verbastering , in alle deelen der Roomfche kerk
doorgedrongen ; evenzeer vindt men ftoffe tot blijdfchap,
wanneer men zijne aandacht vestigt op de Christenen in
de valleijen, die ftandvastig den goeden weg bleven be
wandelen. Weinige bijzonderheden zijn er omtrent hunne
lotgevallen tot in de elfde eeuw bekend geworden. Zij
hielden zich meerendeels bezig met het overwegen der H.
Boeken, het behartigen van de werkzaamheden, waar
mede zij zich het noodige levensonderhoud moesten verfchaffen,en het getrouw nakomen van deEvangelifchege
boden. Slechts weinigen van de hoofden hunner gemeen
ten fchijnen zich met het befchrijven hunner gefchiedenis
te hebben bezig gehouden; e n , zoo er al dergelijke
fchriften hebben beftaan, niets daarvan heeft onze tijden
bereikt. Het weinige, dat wij van hen weten, moeten
wij opmaken uit de werken der Roomsehgezinden, die
tegen hen gefchreven hebben. Deze doen dan ook hulde
aan hunne godsvrucht en voorbeeldige zeden , hoe fterk
zij fomtijds mogen uitvaren tegen hunne ongehoorzaam
heid aan de Algemeene Kerk. Zoo lang ook de Walden
zen binnen hunne valleijen befloten bleven, en flechts
zelden met andersdenkenden in aanraking kwamen, was
er geene of weinige aanleiding, om hunne gefchiedenis
te befchrijven, of hunne gevoelens te ontwikkelen, te

meer daar zij de H . Schrift aanzagen als de eenige bron ,
waaruit zij hunne godsdienstkenöis konden putten.
In de twaalfde eeuw nam hun toeftand eene geheel an
dere wending. Zij werden meer en meer bekend in de
naburige [gewesten; hunne gevoelens begonnen zich on
der de Roomsehgezinden té verfpreiden, wonnen vele
aanhangers, en werden welras door het grootfte deel
van Europa alom bekend. Hoe kon het ook anders,
zöodra men in ftaat was, een vergelijkend oordeel* te
vellen tusfchen de navolgers van den Paus en die dér
Waldenzen ? Ontdekte men bij de eerften overal heerschzucht, gouddorst, bijgeloof, onkunde, gehechtheid aan
uiterlijke plegtigheden, en verbastering van 'zeden; bij
de laatften droeg alles blijken van broederlijke eensge
zindheid, hulpvaardigheid, helder doorzigt, opgeklaarde
godsdienstkennis, hartelijke godsvrucht, en zuiverheid
van zeden. N u echter werd ook de rust der Waldenzen
geftoord. Zij zagen zich genoodzaakt, hunne leeringen
te verdedigen, en (telden vele belijdenisfen en andere- ge
fchriften op. Vele dezer fchriften zijn door vervolgin
gen , verwoestingen en oorlogen verloren geraakt; doch
andere zijn hier en daar bewaard gebleven, en naderhand
door geleerde mannen bijeenverzameld. Veel hebben wij
ten dezen aanzien te danken aan den onvermoeiden ijver
van den vromen LEGER, die,eerst leeraar bij de Wal
denzen , naderhand de vreesfehjke vervolgingen, in den
jare 1655 begonnen, is ontvlugt, en in ons vaderland
eene veilige fchuilplaats gevonden heeft (*).
In deze eeuw had de verbastering der Roomfche kerk
haar toppunt bereikt. De magt van den Paus was door
aanmatiging en 11 uwe ftaatkunde zoo verre uitgebreid, dat
alles voor dezelve moest bukken. Doch flechts een'
korten tijd hield zij zich op deze onnatuurlijke hoogte
ftaande. Het tijdperk van haren hoogften bloei was te
vens het begin van hare verzwakking. Nog heerschten
de Pausfen over de Vorften; maar later werden zij van
( * ) LEGER, Hist. gen. des Eglifes Vaudoifes, Liv. I.
Chap. 3 — 17.

r

dezen' alleen ontzien, wanneer flaatkunde gebood, zich
van den bijftand des Algemeenen Vaders te;verzekeren.
Tot nog tóe hadden wel enkelen.aan de magt der Kerke
getwijfeld; maar thans begonnen zich honderden aan deze
magt te onttrekken. Bovenal begon men-in Frankrijk
de kluisters van gewetensdwang te verbrijzelen. De Waldenzen zonden derwaarts hunne leeraren, en met geen
ongelukkig gevolg. Men ftaat verbaasd, wanneer ons de
gefchiedenis leert, hoe vele honderden, ja duizenden zich
reeds: in de twaalfde eeuw tegen 'de misbruiken i n d e
Roómfche kerk durfden verklaren. Menig eèn godvruchtig en heldhaftig leeraar blonk'onder dezelVen u i t , dien
de Waldenzen vol vreugde onder hunne geioófsgenooten
opnamen, op wien zij zich-nog öa verloop van eeuwen
bleven beroemen. P E T R U S D E B R U I S wederfprak,
in het begin dier eeuw, openlijk het gè&ag van den
P a u s , en predikte Vele leeringen ' ftrijdrg niet die der
Algemeene Kerk. H E N D R I K V A N T O U L O U S E , A R N O L D
V A N B R E S C I A ,
en diens leerling E S P E R . O N ( * ) , volgden zijn voorbeeld; en zij allen vonden talrijke aanhangers, die eene broederlijke gemeenfchap onderhielden met de Waldenzen. • Ook T A N O H E L I J N - in Vlaanderen ging de ongebondenheid der
geestelijken en de heerschzucht van het Roómfche hof te
keer ( f ) . Een gewelddadige dood was de vrucht zijner
ftoutmoedigheid.
Zijne vijanden hebben gepoogd, zijn
karakter in een affchuwelijk licht te ftellen, en hierin
zoo zeer aan hunne woede bot gevierd, dat hunne befchuldigingën de kennelijke blijken dragen van gekwetfte
eigenliefde en vuigen laster.
Eindelijk trad er in het laatfte gedeelte der twaalfde
9

(*) Men kan meer van deze mannen vinden bij MOSH.
D. IV. bl. 381 , 3 8 2 , 386. LEGER, Liv. I . p a g . 153—155
enz. Vanhier, dat de Waldenzen bij fommigen met denamen

van Petrobruspanen, Henricianen, Arnoldisten en Esperonisten
beftempeld werden.

( t ) BRANDT, bl 16. MOSH. D. IV. bl. 384. LEGER,
Liv.

I.

pag. 154.

eeuw een man te voorfchijnwiens naam de Waldenten
fteedsi met /eerbied noemden, wieh zij onder dé voortreffeljpftep''hupner vborgangereh hebben gerarigfcöikt.-- Het
was P E T R U S w A L D U S van< Lyon, die dèri fchöot
des overvloeds' verliet, aflland'deed van~2ijne rijkdommen, en de rust zijns levens opofferde, om het woord
der- waarheid te prediken.: Eene Franfche vertaling des
Nieuwen Verbonds was de eerfteivrucht van zijnen ijver,
en later hebben eene menigte aanhangers in Frankrijk
en ook in Eohemen van denzei ven getuigd (*). Zeer aanzienlijk was reeds xmn ter. tijd, in Frankrijk va. de naburige landen, het getal van hen* die weigerden den
Paus te .gehoorzamen. De gefchjedboeken geven hiervan
onwederfprekelüke bewijzen. Paus A L i a x A N D E R H l
oordeelde het- meer -dan.tijd t, qm 'den voortgang dezer
fekte door geweldige en algemeene maatregelen te fluiten.
Hij riep te Tours eene kerkvergadering bijeen, .waar
vele befluiten. werden genomen, om de • zoogenoemde
ketters te verdelgen, en vele regelen vastgefteld, naar
welke hunne vervolgers zich hadden 'te gedragen ( f ) .
Velen der Waldenzen in Frankrijk zochten het zwaard
hunner vijanden in de valleijen te ontvlugten; W A L D O S
volgde hen derwaarts. Velen namen ook de wijk in
het zuidelijk gedeelte onzes vaderlands, waar z i j , in de
gemeene volkstaal, Turlupijns en Piphlês werden genoemd- ( | ) . Hierin, géUjk ook in hetgeen rakende T A N c H E L IJ N is aangemerkt, vinden wij een bewijs , dat
de gevoelens der Waldenzen reeds in de twaalfde .eeuw
in ons vaderland niet onbekend waren. W A L D U S zelf
is naderhand naar Vlaanderen vertrokken, heeft zich
5

:

( * ) LEGER, Liv. I . pag. 12 et 156 etc. en voorts alle
fchrijvers, in deze afdeeling aangehaald.
( f / Z i e over deze kerkvergadering en hare beflulten LE-

GER, Liv. II. Chap. 1. pag. 4. CAESARIS BARONU
Annates Ecclefiastici, Tom. XII, ad Ann. 1176 et 1178.
L u c n //. E. Magd. Cent. XII. Cap. 5. §344, ad Ann.1183.
( 4 ) BRANDT, bl. 19. LEGER, Liv. II. pag. 339.

dm, eenigen, tijd,opgehpuden, misAoot
Ficarfl^m^
'fy'iemen gereisd^ waar, h f ia- vrecie geftpsyenj i§. Ifet is
waar,, het verblijf van. J W , A L D U S in ons, vaderland = ïjust
aileeii op het getuigenis van T U U A N U S
»oY#» Mlien
anderen het hebben overgeqpmen-,} maar hje£gez$g van
dien gefQhiedfthrijver is ZOO' zeer gevestigd, d~at men
zijn zeggen niet ïigtelijk kan in,twijfel trekken,;vooral
daar hjet ftilzwijgen.der pverigen zich; wel kat verklaren
uit de kortheid,. waarmede zij over de lotgevallen van
w A I D U S gehandeld hebben.
De vervolgingen, tegen de
Waldenzen ::Z&o'inde
valleijen, als in de overige landen van Europa, ondernomen, zijn van de. dertiende tot de zestiende eeuw gedurig voortgezet, terwijl, men hun flechts bij tusfchenppozen eenige y«rademing gunde. De ; Koningen van
verfchillende gewesten leenden hiertoe hunne troepBA*
het zij uit bijgeloovige onderwerping aan den P a u s , het
zij om door diens gunst gelegenheid te krijgen ter .bereiking van onderfcheidene oogmerken ( f ) . - Mijn beftek
verbiedt mij, van dit alles te fpreken.
Tot dusverre
was ik iets breedvoeriger, om, zoo doende,,den regten
toeftand der zaken des te beter té ontvouwen, en omdat,
haar mijn oordeel, de gefchiedenis van het Doopsgezinde
kerkgenootfchap met die der Waldenzen in een onaffcheidelijk verband ftaat. Thans kan ik beknopter zijn, en
mij alleen bij fa Waldenzen in ons vaderland nog kortelijk bepalen.
r

:

:f

:

}

(*) THÜANUJ, 1. c.
( f ) Zie over de vervolging der Waldenzen van de 12—15de
eeuw, behalve vele anderen, VEN EM A , Tom VI. 5 u i . 253.

460. Martelaersfpiegel der werehofe Christenen. Haer1.1631.
Inl. bl. 50 env. BRANDT, bl. 19. 20. S c HUN, D . I. bl.
194enz. LEGE.R, Liv.II. Chap. 1 et 2. Hist.Eccl.ex AB RAH.
B t o v 11 Pokni aliorumque virorum illust. Ecclefiasticis hist»r.
monum. auctore j . F. MARÏENESIO ad Ann. 1208—1213
in Tom. II. Hist. Ecclef. ex illustrisf. CAES. BARONII annalibus aliorumque virorum illustr. monumefitis, auctore ABR.
B z o v 1 0 Polono.

Reeds omtrent derijarè n 8 a ondervonden zij in Vlaanderen, dat men in-een'- tijd vari HjgeiooFien gewetensdwang-dè waarheid niet kan Verkondigen, dan ten koste
van zijne;rust, ja zélfs "van zfjn-leferi.
W I L L E M ,
AarisMsüHop van RAeims, zette den Gjraaf p H I L I P S
V A N D ' E N' E t z A s aan, om de toenemende ketterij door
hfandïlapèls tè beteugelen. De Vorst jjjif aan déze aaömanin|_'gehoor j hét'zij omdat hij dén magiigen Prelaat,
die tegelijk 'Kardinaal lm- en;geató yari 'daTEaus, niet
durfde wederftaan, het zij üft verkeerden ijver voor de
leer zijner* kerke. Een groot'getal Waldenzen wérd toen
levend verbrand. In het begih van de dertiende eeuw
deden H Ë N D R I K I I én t O D ' E W I T K I I I , Koningen van
Engelandf en Frankrijk, ten ^believe van Paus ' 1 N N ocftNTJius I I I , de Waldenzen1 eenen hevige» óörlbg^aan,
welke men verzekert, dat aan zevenduizend van dezelvén hét leven kostte, terwijl anderen bij-geheele fcnaren
naar ons vaderland én andere gewesten de vlugt namen.
Hét Ifchijiit, dat de Waldenzen in Vlaanderen toén geene
OpzëtteHjke vervolging hébben ondergaan. .' Doch in den
jare 1236—1238 was hun toeftand des te meer te beklagen. Paus- C R E G O R I U S IX ftelde een Domihikaner
monnik, R O B R E C H T of ook wel B ü t G A R ü s genoemd, in die ftreKen, tot Inquiiiteur aan (*). Déze
monnik had te voren onder de Wdldenzenbehoord, maar
nam thans de gelegenheid waar, om hun zóó vele wreedheden aan te doen, dat men derzelver verhaal niet zonder fiddering kan lezen. Zoo zeer misbruikte hij zijne
magt, dat de Paus.hem zelfs afzettede en tot eené eeuwige gevangenis verwees. _ Vérder heb ik van eene algemeene vervolging tegen de Waldenzen in ons vaderland
niets kunnen ontdekken tot aan het jaar 1460. Hetfchijnt
echter, dat enkelen hunner den haat der Roomsehgezinden ondervonden hebben. Met eenige zekerheid weet
men dit van M A T T H E U S L O L L A R D , wiens lijk in
;

:

1

v

5

1

(*) Zie, over dezen BÜLGARUS, LIMB. Eist. Inquis.
pag. 55.

den jare 1383 te Utrecht voor het Bisfchoppelijk paleis
is verbrand. Doch in het jaar 1460 werden de Walden
zen in Vlaanderen blootgefteld aan de woede der Inquifitie. Velen liuriner werden gevangen genomen, gepijnigd
en naar den brandftapel gefleurd, terwijl zij in het mid
den der vlammen,God bleven verheerlijken (*).. Deze
vervolging heeft tot aan het jaar 1475 bij tusfchenpoozen, nu eens met meerdere, dan met mindere hevig
heid, voortgeduurd.
Het is dus buiten allen twijfel, dat er gedurende
het laatfte gedeelte der vijftiende eeuw zeer vele Wal
denzen in ons vaderland werden gevonden. Men mag
met regt vastftellen, dat hun getal in de veertig volgende
jaren niet zal zijn verminderd, maar, bij de fteeds toe
nemende rijpheid der volken voor eene geheele hervor
ming in het godsdienftige, veeleer zal zijn aangewasfen.
Wij maken derhalve deze ftelling uit het verhandelde o p :
dat er ten tijde van L Ü T H E R een zeer. aanzienlijk getal
van Waldenzen in ons vaderland beftond, en dat het dus
zeer mogelijk is , dat de Doopsgezinden van de zestiende
eeuw óf in naauwe betrekking ftonden t o t , óf dezelfde
waren als deze Waldenzen. Dat zulks niet alleen zeer mo
gelijk , maar ook hoogstwaarfchijnlijk, ja bijna zeker i s ,
zal jk thans trachten te bewijzen , door, op gezag van
geloofwaardige gefchiedfchrijvers, aan te toonen, dat de
kenmerkende gevoelens der latere Doopsgezinden ook al
gemeen of gedeeltelijk door de oude Waldenzeri werden
beleden.
(*) LiMB. Hist. Inquifit. pag.76. VENEMA, D. VI. § 460.
{Het vervolg en /lot hierna.)

I E T S OVER H E T POLSVOELEN.

H e t volgende geval, in St. Thomas-Hospitaal, te Lon
den, waargenomen, bewijst de noodzakelijkheid, van
den pols in beide gewrichten te raadplegen.
MENGELW.
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IETS OVER HET POLSVOELEN.

De patiënt, van het mannelijk geflacht,Tiad eene zware
kneuzing aan de linker zijde van den onderbuik ont
vangen. De Heelmeester, den pols van het linker gewricht
zoo klein en flap vindende, dat dezelve naauwelijks
voelbaar was, onderftelde, dat eene inwendige bloeding had
plaats gegrepen, en hartfterkende middelen werden dien
volgens in ruime mate toegediend, om de levenswerkzaam
heid te onderfteunen. Des anderen daags was de linker
pols in denzelfden toeftand; en, verfchijnfels opmerkende,
welke eene toenemende werking van hét hoofd en volheid
in het bloedftelfel aanwezen, onderzocht hij den pols
in het regter gewricht, welken hij vol bevond en met zulk
eene kracht flaande, dat hij oogenblikkelijk eene ruime
aderlating te Werk ftelde. De linker pols weri door het
bloedverlies niet aangedaan , en bleef zeer flap , toen de
lijder reeds nagenoeg herfteld was.

WAARSCHUWING RAKENDE MINNEN.
H e t aanbelang van matigheid in Minnen wordt door
Dr. NORTH, in diens Waarnemingen nopens de Stui
pen bij Kinderen, ten fterkfte aangedrongen. Eene voorbefchiktheid tot ftuipachtige aandoeningen bij kinderen
kan, zegt hij, oorfpronkelijk worden voortgebragt door
het zuigen aan eene M i n , die aan den drank verflaafd
is- Onderfcheidene malen heb ik kinderen behandeld,
lijdende aan herhaalde hevige toevallen en ftuipen, terwijl
zij gezoogd werden door eene M i n , overgegeven aan
het drinken van jenever, én die weldra herftelden door
het verwisfelen Van zoogfter.

BRIEF UIT EN OVER HET OOSTEN.
(Vervolg en /lot van bl. 598.)
E e n i g e uren daarna kregen wij de bergen, die den Si

nat omringen, in ' t g e z i g t ; zij maken eene keten u i t ,
die zich uitftrekt van dien gewijden berg tot Tor. Derzelver woeste naaktheid, zwarte fpitfen en gefpletene
zijden verwekken een heilig ontzag; men zoude zeggen,
dat zij nog rooken van den blikfem van J E H O V A !
De maan begon zich reeds aan den gezigteinder te vertoonen , toen wij aan een' hollen weg kwamen, die naar
het klooster van den berg Sinaï geleidt, en waar onze
gidfen ons van onze kameelen deden afftijgen. Die engte
heeft in het begin eene zachte helling, en verandert van
gedaante, hoe verder men voorttreedt. Zij is niet meer
dan tweehonderd roeden breed, en vormt den bodem van
een' vervaarlijken afgrond, met (teil opftaande (lukken
rots van den berg, dwars door welken de Arabieren
een voetpad hebben gemaakt.. Waar is de berg SinaïP
vroegen wij aan elkander met een angftig gevoel. De
Arabieren trachtten o n s , bij hun antwoord, den top van
Gabel Moufa, of den berg van M O Z E S , te doen opmerken: echter zetteden wij (leeds onzen togt voort,
ondanks al het affchrikwekkende eener woeste natuur.
Waarom zoude z i j , trouwens, op deze verfchrikkelijke
plaats, hare bekoorlijkheden ten toon fpreiden? Zoodanig
moest de gefteldheid zijn van het wonderland, waar de
Allerhoogfte zijne wetten afkondigde onder onweder en
blikfemftralen, en 't welk door het geluid der hemelfche
bazuinen tot in deszelfs grondvesten gefchud werd.
Eindelijk verbreedt zich de vallei en valt uw oog vlak
op den Sinaï, even woest, maar minder hoog, dan
eenige hem omringende bergen. Zijn voet is omgeven van
een' hoogen muur, die hém befchermt tegen de invallen
der Arabieren.
Tegen dien muur ligt het' klooster St.
Catharina , ' t welk geenen ingang heeft, dan op den berg.
J 0 u M A (liep buiten dat gebouw, welks ingang hem verboden was;' M I C H E L was er ontvangen geworden. Wij
riepen hem met luider ftemme, en dadelijk opende men
een kruisraam, dat boven in den muur gemaakt w a s ;
men wierp ons een touw toe, welks einde ons tot gordel
diende, en heesch o n s , den een' na den ander', tot het
T t 2

verifier o p ; hetzelfde deed men met onze pakkaadje;
vervolgens bragten de monniken ons in onze cellen.
M I C H E L , die het nieüw-Grieksch zeer goed fpreekt,
en die onze eenige tolk bij deze kluizenaars w a s , had er
eene voor C * * * en voor mij, en eene andere voor
W-*** en deszelfs bediende verkregen. Deze cellen wa
ren zeer klein, den vloer op de Oosterfche wijze in
gelegd , voorzien met tapijten en kusfens, en verlicht
door éene lamp, die aan de zoldering hing. Men oordeele over het genoegen, 't welk dit eenvoudig verblijf
ons verfcbafte. Het geluk fpruit voornamelijk voort uit
het kontrast van gefteldheid. Deze waarheid wordt op
eene-treffende wijze in het Oosten ondervonden. Eene
bevallige vlakte, eene lagchende vallei zijn een Éden,
wenneer men uit eene doodfche woestijn komt; en, wan
neer de reiziger zijne krachten heeft uitgeput door het
beklimmen der rotfen, is het verblijf, waar hij eene
rustplaats vindt, om zich door den flaap te verkwikken,
even aantrekkelijk als al de heerlijkheid onzer fteden.
De monniken van het St. Catharina-Moostei zijn
twintig in getal; zij zijn, voor het grootfte gedeelte,
zeer bejaard, en behooren tot de Griekfche kerk. Dit
klooster werd gefticht door Keizer JUS.TINIANUS;
het is tamelijk ruim, en zeer goed onderhouden. Men zette
ons een matig fouper en een' gegisten drank v o o r , uit
dadels bereid; daarop bezigtigden wij eene buitengalerij,
vanwaar w i j , boven onze hoofden, den bogtigen loop
van den Sinai opmerkten.
Des morgens zeer vroeg ontwaakten wij door de godsdienftige gezangen der monniken, en wij ontbeten met
hen ten negen u r e : dit is de eenige maaltijd, dien zij
gebruiken gedurende den loop van den dag; alleenlijk is
het hun vergund, afzonderlijk eenig voedfel in hunne
cel te gebruiken, bij zonsondergang. De maaltijd beftaat
uit wittebrood, een' fchotel met groente, of eene gerftebrood-foep, radijs , dadelwijn, waarvan ik reeds gefproken h e b ; maar nooit eten zij vleesch. De eetzaal is
een lang vierkant, op welks muren het paradijs en de

hel gefchilderd zijn j men ziet er de veroordeelden in de
koddigfte gedaanten, en de regtvaardigen in zinsverruk
king aan den rand van het eeuwige vuur. Nabij de deur
is een leerftoel, waarin een der monniken zich plaatst
om de Heilige Schrift te lezen; van tijd tot tijd houdt hij
o p , en de monniken met eten, om zich aan overdenkin
gen over te geven. Toen er niets meer overig w a s ,
begaven zij zich weder naar de kapel, om hunne dank
zegging te doen ; vervolgens bragten zij.ons in de galerij,
om koffij te gebruiken, en allen nuttigden daarvan ten
minfte een paar kopjes.
Die goede vaders zijn brave, doch voor het overige
zeer onkundige lieden. Zij bewonen deze eenzame plaats,
voor het grootfté gedeelte, federt vele jaren; en men kan
uit hunne blozende kleumen fterkligchaamsgeftel afnemen,
hoe gezond de luchtftreek aldaar is.
Men is verrast, wanneer men, op die plaats, eene
ruime en fraaije kerk ziet, met marmer geplaveid, en
een verguld altaar. Dit gedicht heeft de gedaante van
een afgeknot kruis, en beftaat uit drie vleugels. Een
derzelven geleidt naar eene kleine kapel, aan welks einde
men eene nis ziet, verlicht met drie kleine lampen; daSlr
vertoonde zich het brandende braambosch aan M o z E s ;
aan de wanden hangen fchilderijen, voorftellende de H .
Maagd, JEZUS CHRISTUS en verfcheidene Heiligen.
In eene andere kapel ziet men het graf van ST. C ATHARINA; hetzelve is van wit marmer, belegd met
een zijden tapijt, en gedekt door eene prachtige dra
perie,
gefpannen aan vier kolommen. De monniken
erkenden, dat dit graf niet dan een wasfen afbeeldfel be
helsde van hunne heilige Befchermvrouw, eri dat derzelver
overblijffelen, eenige dagen na haren dood, waren ge
roofd geworden door de Katholijken, naijverig de Grie
ken in het bezit te zien van een' fchat, die de grootfté
wonderen moest uitwerken. Zij voegden er b i j , dat de
Katholijken, nadat zij dezen kostbaren buit, dwars door
de afgronden heen, tot op den top des bergs vervoerd
hadden, zich dien zagen ontnemen door Engelen, die
denzelven in den Hemel verplaatften.

Men bewondert, aan de wanden der kerk, marmer
van verfchillende kleuren, door den vromen ijver van
het kapittel van St. Sophia van Konftantinopel voortijds daar geplaatst. Het hoog altaar en de kolommen,
die het verfieren , zijn voorzien met paarlemoer en fchildpad, in het marmer gewerkt.
De opperde des kloosters heeft in zijn uiterlijk voorkomen iets zeer befchaafds en wellevends; hij vroeg o n s ,
met veel belangftelling, naar tijdingen uit Griekenland,
en noodigde ons des avonds bij zich in zijne kamer,
alwaar hij ons op een' maaltijd, voorzien van voortreffe*
lijken witten wijn , onthaalde. Hij zeide ons, dat de
bibliotheek van het klooster, vóór eenige eeuwen, een
handfchrift bezat van' eene hooge oudheid, 't welk aan
hetzelve ontnomen werd op bevel van den Grooten Heer,
die destijds regeerde. Dezelfde Vorst was zeer gastvrij
onthaald geworden door de "monniken van Sinaïi Ten
einde die weldaad te erkennen, liet hij een bevelfchrift
uitvaardigen, 't welk hun zijne befcherming en die zijner opvolgers waarborgde; e n , daar het hem onmogelijk
was het te teekenen, (want hij kon niet fchrijven) doopte
hij zijne hand in den inkt, en drukte dezelve aan den
voet van dat gefchrift. Ik weet niet, of de Turken deze
anekdote kennen; intusfchen is dit zeker, dat zij veel
eerbieds hebben voor de monniken van den Sinaï; en die
der andere Griekfche kloosters, die in het Oosten reizen , zeggen bijna allen, ten einde onaangename ontmoetingen voor te komen, dat zij tot dat klooster behooren.
Het leven dier vrome kluizenaars is zeer eentoonig;
zij durven zich in de woestijn niet wagen, uit vrees, dat
de Arabierenbij
welke zij gehaat zijn, op hen jagt zullen maken, als op wilde dieren. Vóór zes jaren werden
twee hunner, op eenige fchreden afltands van de poort,
die op den berg Sinaï uitkomt, door Bedouinen gedood, die
fnaphaanfchoten op hen losten van bóven eene naburige
rots. De tuin, waartoe men toegang heeft door een'
onderaardfchen gang, die met eene lievige deur gefloten
i s , is omringd van hooge muren. Hij is zijne vtucht-

baarheid aan hunne onvermoeide werkzaamheid verfchuldigd ; het bebouwen van denzelven is hun eenig vermaak
en hunne eenige toevlugt tevens. Men ziet er palmboomen, cipresfen, populieren , amandel- en dadelboomen , vele moeskruiden, druiven, die diir beter gekweekt worden dan te Cairo, van waar de wijnftok
herkomftig i s ; ter zijde is eene melkerij, waar voortreffelijke kaas gemaakt wordt. Gedurende den Egyptifchen
veldtogt beval N A P O L E O N , den grooten muur van den
Sinaï hooger op te trekken, en gaf aan het klooster
twee (lukken gefchut ten gefchenke; maar de goede monniken hebben er nooit gebruik van gemaakt, ondanks
het voordeel, 't welk zij van dezelve konden behalen op
de Arabieren.
Deze laatften weten zeer w e l , dat het
brood van het klooster regt goed i s , en zijn gewoon, wanneer zij gebrek hebben aan levensmiddelen, fnaphaanfchoten te losfen onder de venders en moordkreten aan te heffen, tot dat men hun de noodige mondbehoeften toewerpt;
waarna z i j , voor eenen tijd, zich verwijderen. De Griekfche monniken van Cairo verfchaffen aan hunne broeders
op den Sinaï rijst en meel; de Bedouinen laten hen ongemoeid voorttrekken, in de hoop van hun deel daaraan
te verkrijgen door het middel, waarvan ik zoo even gefproken hebOp eenigen afftand van dit klooster ligt de vallei,
die, in de Schrift, het land van Midian genoemd wordt,
waar M O Z E S de kudden zijns fchoonvaders J E T H R O
weidde. Men ziet in het midden dier eenzame vallei
een boschje met palmboomen. Toen wij op dien kleinen
togt uitgingen, ftelde de opperde ons voor, bij den
een' of anderen Arabier , een jong geitje te koopen,
indien wij den leefregel in het huis voor ons te fpaarzaam bevonden. Deze aankoop kostte ons zeven piasters ( * ) ; maar ongelukkigerwijze was het dier, dat men
ons voor een jong geitje verkocht, zoo taai, dat wij
het niet konden eten.
(*) De Egyptifche piaster bedraagt iets minder dan 50
centen.

De oudfte van het klooster gaf ons des avonds een
bezoek; hij was negentig jaren oud, en had zeventig
van dezelve op den berg Sinaï doorgebragt! „Mijn
leven," zeide. hij o n s , „ i s zachtkens heengegleden in
deze eenzaamheid, waar wij niets zien dan de lucht,
de woestijn en derzelver afgronden. Hier gelijkt de eene
dag volmaakt naar den anderen. Dit woeste land is het
beeld v
menfchelijk leven. Gelukkig h i j , die het
niet anders befchouwt, dan als een' overgang naar de
eeuwigheid, en die het uur zijner afreize met kalmte te
gemoet ziet! Ik gevoel, dat het fpoedig voor mij zal
Haan; maar de ijdelheid der wereldfche vermaken heeft
nooit mijn hart verleid; het is vrij, gelijk mijne zinnen,
en ik verwacht den dood, zonder dien te vreezen of te
wenfehen." Ten befluite verzocht de ftrenge kluizenaar
ons dringend, hem eene flesch rum te geven.. Offchoon
ik er nog flechts ééne had behouden, bood ik hem die
terftond aan, en hij beval mijnen bediende, dezelve
zorgvuldig te verbergen, bij het overbrengen naar zijne cel.
Des anderen morgens bezochten wij den Sinaï. Men
klimt eerst langs een' t r a p , dierf de Grieken in de
rots gehouwen hebben; daarop gaat men langs een
kronkelig pad, omgeven van vervaarlijke rotfen. Na
verloop van een half uur ontmoet men eene bron
van voortreffelijk water, en op eenigen afftand eene
in puin liggende kapel. Hooger, en ter halverwege
den t o p , rust het oog op eene kleine, groene bergvlakte, in welker midden zich een eenzame palmboom
verheft; aan den top vormen de rotfen een amphitheater. Wij kwamen vervolgens aan den top van den
Sinaï, die het digtst in onze nabijheid was;: dezelve is
niet zeer breed, en men ziet er de 0verblijffelen van
twee kapellen, waar de Griekfche pelgrims zonder twijfel
hunne godsdienstoefeningen kwamen verrigten. De berg
heeft vier fpitfen. Die van het middelpunt, waar M O Z E S
de tafelen der wet van J E H O V A ontving, is eene bergvlakte, en verheft zich boven de drie andere. Deze
ligging der plaatfen ftemt volkomen overeen met de
a n

n e t

woorden der II. Schrift. De Israëliten bevonden zich aan
den vost des bergs; de vlammen en de rook, die uit denzelven opging, moesten op hen eene des te verfchrikkelijkeruitwerking doen, naar mate zij in een' grooteren kring zich bewogen. Eindelijk, de zeventig grijsaards, wien het vergund w a s ,
de fchitterende majesteit van J E H O V A , zijne voeten van
faffier, enz. te aanfchouwen, moesten geknield blijven liggen
op eene der lagere bergvlakten. Hetgeen bevreemding baart,
is de vernaauwing der vallei, van waar de ontelbare menigte
Israëliten het wonder zag. De verbeelding ftelt zich hen
voor, gelegerd in een ruim veld, en gefchaard voor hunne
tenten, op een' grooten afftand van den fcheidsmuur, dien
zij, zonder verbeurte van hun leven, niet konden overfchrijden.
Maar men ziet, van de beide zijden van den Sinaï, niets dan
eene lange keten fleile bergen; en wij hebben in den omtrek dezer plaats niets bemerkt, dan de tamelijk breede
vallei, door welke wij den berg bereikten. Die van Midian
is dezelfde, in wier midden zich de fteenrots van Meriba
verheft, waarvan ftraks nader. „ Waar meent g i j , " zeide
ik tot den opperfte, „ dat de twaalf ftammen zich bevonden
op het oogenblik, toen JEHOVA aan het volkverfcheen?" —
„ In alle deze omflreken," hernam hij, „ in deze valleijen en
op deze rotfen." W * * * , de Hoogduitfche zendeling, was geheel verrukt en opgetogen ; trouwens hij was de zoon van een'
Rabbijn van Munchen en tot het Christendom bekeerd geworden,
en nu zag hij de plaats, waar God zijn volk bezocht en
deszelfs roem vereeuwigde.
Bij het verlaten van den Sinaï, begaven wij ons met twee
onzer Arabieren naar den berg Sr. Catharina, weleer de berg
Horeb. Wij legden eerst eenige mijlen af in eene bergengte;
het is de bodem van een' ontzettend diepen afgrond, langs
welken zich eene reeks groene plekken kronkelt. In het midden
ziet men een verlaten klooter, weleer bewoond door de
monniken van Sinaï, die, ongetwijfeld, uit hetzelve verjaagd werden door de Arabieren, en wier cellen de tijd nog
gefpaard heeft. Nevens hetzelve flrekt eene groep van prachtige palmboomen hare breede bladeren uit over eene verwoeste
beflotene plaats, welker muren bijna geheel zijningezakt. De
olijf-, populier- en andere boomen groeiden, nevens eene
uitgedroogde bron, in het wild, en tierden welig. In eene der
cellen vonden wij eenige oude godsdienftige boeken. De nacht
ons in dit kluizenaarsverblijf oveivallen hebbende, namen

wij eene cel op de eerfte verdieping in bezit; men legde er
vuur aan, en wij hielden onzen avondmaaltijd met de
medegenoinene levensmiddelen, waarna men eenig loof op
den grond fpreidde, óm tot rustplaats'te ftrekken; doch,
daar onze verbeeldingskracht getroffen was door onze roma
neske ligging, was het ons onmogelijk den flaap te vatten;
en werden wij daarenboven in dit ons voornemen ten eenemaal verhinderd door een" onzer Arabieren, die ons eene
ferenade gaf op de guitar. Eindelijk geraakten wij toch in
flaap, en den volgenden morgen, met het aanbreken van
den dag, vervolgden wij onzen togt op de zijden van den
berg St. Catharina. De opgang was naauw en fteil, en er
woei een ijskoude wind. Ten gelukke vonden wij, nevens
eene fontein, eene plaats, waar de zon nimmer had dóórge
drongen , en wij konden uitrusten; wij moesten vervolgens
tot op den top klauteren, langs de rotfen boven onze
hoofden.
De berg St. Catharina is de hoogfte van deze ftreken.
Van koude verkleumd, wierpen wij eenen vlugtigen blik op
de overige omliggende bergen, wier blaauwachtige kruinen
elkander afwisfelen, even als de golven der zee. Wij fpoedden ons vervolgens, om naar de fontein terug te keeren.
Men ftak er een groot vuur aan, *t welk ons dubbel welkom
was; want het kwam ons tevens van pas, om koffij te zét
ten , die aan onze verftijfde leden nieuw leven gaf. Vroeg
tijdig in het klooster teruggekomen, genoten wij eenige rust
tot twee ure; waarna wij een uitftapje deden naar de fteenrots van Meriba. Deze rots, geheel uit graniet beftaande,
heeft 5 roeden hoogte, en haar voet heeft 10 of 12 in om
trek. Zij ftaat op zichzelve, in het midden eener enge val
lei, en draagt het kenmerk van het wonder, 't welk haar
beroemd heeft gemaakt. Van daar. liet MOZES het water te
voorfchijn komen, 't welk den dorst van Gods volk moest
lesfchen. Men ziet er vier of vijf bijna waterpas gefcheurde
fpleten, boven elkander, van anderhalf voet lengte en eenige
duimen diepte, uitloopende in ééne goot, om het uitvloeijen
van het water te bevorderen. De Arabieren hebben grooten
eerbied voor de rots van Meriba. Zij gelooven, dat de bla
deren , die men in hare openingen legt, de eigenfchap be
zitten, om de kameelen te genezen. De vdlei loopt uit op
eene tamelijk uitgeftrekte vlakte. Ik behoef hier niet bij te
voegen, dat het onmogelijk is, bij het zien van dit gewest,

die plaats uit de H. Schrift letterlijk op te vatten, waar wij
lezen, dat het water van die rots de Israëliten volgde op
hunne reis naar het beloofde land. De loop van die beek,
dwars door de brandende zandvlakte en de dorre bergen,
zou elk oogenblik een wonder noodzakelijk hebben gemaakt,
oneindig grooter, dan indien M o z E s hetzelve overal had
vernieuwd, waar zij gebrek aan water hadden % en het is mis
fchien in dien z i n , dat de bedoelde plaats moet worden
opgevat.

NAPOLEON AAN ZUN HOF.
[Door Mevrouw de Weduwe van den Generaal DURAND,

Eerfte Staatdame van de Keizerin MARIA LOUISA.(*) ]

^NAPOLEON

fprak gewoonlijk met eene luide ftem-, e n ,
wanneer hij in eene vrolijke luim was, kon men zijn Cchatetend lagchen op grooten afftand hooren. Hij zong gaarne,
offehoon hij eene zeer valfche ftem had en nooit wijs kon
houden. Zijne lievelingsdeuntjes waren: Ah! c'en est fait,

je me marie, en: Si le Roi nTavait donné Paris, fa grand?
ville.
— Als hij eens in een der vertrekken van de Keizerin
trad, vond hij daar eene jonge Dame, met den rug naar de
deur gekeerd, zitten. Aan de genen, die zich voor haar be
tonden, wenkte hij, dat zij zwijgen zouden. Hij naderde
zaclukens achter, haar, en bedekte haar alzoo de oogen met
zijne handen. Zij kende niemand , dan den Heer B O U RDIER, (een bejaard en achtingwaardig man, eerfte Genees
heer der Keizerin) die zich zoodanige gemeenzaamheid zou
kunnen veroorloven; en zij twijfelde geen oogenblik, of hij

het was. Houd op, Mijnheer BOURDIER 1 riep zij; meent
gij, dat ik uwe leelijke, lompe handen niet herken ? ( D e
Keizer had zeer fchoone handen.) Leelijke, lompe handen!
hernam NAPOLEON, terwijl hij haar het gezigt weder vrij
liet; gij zijt wel keurig, inderdaad! Het arme meisje ge
raakte zoo zeer in verwarring, dat zij naauwelijks in ftaat
was, zich naar een ander vertrek te begeven.
( ' J W i j verbeeldden o n s , d a t , na alwat e t o v e t d e n buitengewonen M a n
alreeds gezegd en gefchreven i s . deze bijzonderheden en A n e k d o t e n , ontleend
uit bet werk van cene V r o u w , welke z o o zeer in de gelegenheid w a s , hem
van nabij gade te (laan, onzen Lezeren niet ongevallig konden zijn.
Redact.

— De Keizer bevond zich eens in de kleedkamer zijner
gemalin, en trapte, zonder het te willen, de eerfte Kamerjuffer op den voet. Terftond maakte hij een luid gefchreeuw,
alsof hij zich zeer gedaan had. fVat fcheelt u toch ? vroeg
hem de Keizerin haastig. — Niets, antwoordde hij, in een
fchaterend lagchen uitbarftende; ik trapte Mejufvrouw op den

voet, en ik fchreeuwde, opdat zij het niet doewzoude. Gij
ziet, dat ik mijn oogmerk bereikt heb.
— Het is inderdaad treurig, te zien, hoe in alle tijden de
letteren dienstba'ar zijn gemaakt aan de laagfte vleijerij. Ik
geloof, dat er nooit 'een Vorst op aarde heeft beftaan, al
was hij ook een dwingeland, welken de Zanggodinnen niet
gehuldigd hebben. Ik wil geenszins eene optelling doen van
de verzen, brieven, Oden e n z . , die in alle levende talen
van Europa (het Engelsch alleen uitgezonderd) bij de ge.
boorte des Konings van Rome in het licht kwamen. Het zij
genoeg," te vermelden, dat het aantal der dichtftukken, welke
te dezer gelegenheid, zoo aan den Keizer, als aan de Keizerin, gezonden werden, in minder dan acht dagen tijds,
over de tweeduizend beliep. NAPOLEON nam- die allen
aan, zonder ze te lezen, en met dezelve de verzoeken om
allerlei gunstbewijzen, welke de dichters veelal met den
geleibrief wisten te verbinden. — Ik weet van goederhand, dat eene fom van honderdduizend francs, uit NAPOLEON'S eigene kas, door den Heer DEQUEV AU VILLIER S ,
onder de makers der naar de Tuileriên opgezondene dichtftukken werden uitgedeeld.
— Eene bijzonderheid, voor welker)echtheid ik kan inftaan, vond plaats, toen de Keizer, na zijne terugkomst van
het eiland Elba, Parijs verliet, om zich aan het hoofd des
legers op de grenzen van Vlaanderen te ftellen. Een dier
dichters van den dag, namelijk, vervaardigde , onder medewerking van twee anderen, een tooneelftuk voor het Thédtre
des Variétés, opzettelijk zoo ingerigt, dat het, met eenige
geringe veranderingen, even goed kon dienen, om de zegepraal van NAPOLEON, als om de wederkeering van LODEWIJK XVIII te vieren.

— Toen NAPOLEON met MARIA LOUISA in de Nederlanden .reisde, begon men het eerst te bemerken, dat de goede
verftandhouding tusfehen hem en den Keizer van Rusland
verminderde. Te Amfterdam had men in het vertrek der.
Keizerin eene fortepiano geplaatst, die als eene fecretaire

gemaakt was; op dezelve ftond een borstbeeld des Keizers
van Rusland. Eenige oogenblikken r.a zijne aankomst wilde
NAPOLEON zien, of de Keizerin wel gehuisvest was. Haar
vertrek bezoekende, werd hij het borstbeeld gewaar, nam
het w e g , en hield het ouder zijnen arm, zonder een woord
te zeggen. Zoo liep hij alle kamers met hetzelve door, of.
fchoon het vrij zwaar was. Heengaande, gaf hij het aan
Mevrouw D
zeggende, dat hij het weggenomen wilde
hebben. Deze handelwijze verbaasde allen, die er getuigen
van waren, dewijl men nog niet het minfte misverftand tus
fchen de beide Keizers bemerkt had.
— In Holland fcheen NAPOLEON voor een oogenblik
zekere genegenheid voor eene jonge Hofdame, die MARIA
LOUISA vergezeld had, Prinfes ALDOBRANDINI, te ge
voelen. Zij was zeer beminnelijk, had vernuft, en wist bij
zonder wel te praten. Op eenen avond , dat zij ongemeen
had gafchitterd, zeide hij tot de Keizerin en de Hertogin
DEMONTEBELLO, dat z i j , zoo zij volmaakt wilden wor
den, zich flechts hadden toe te leggen, om de Prinfes vol
komen te gelijken. Dit was de eerfte maal, dat hij MARIA
LOUISA in eene kwade luim bragt. Doch zij liet dezelve
niet anders blijken, dan dat zij flilzweeg, en zij toonde
geene gevoeligheid tegen de Prinfes. Maar de Hertogin vond
zich diep beleedigd, en federt dien tijd hield zij niet op,
der jonge Hofdame, bij elke gelegenheid, bijtende gezegden
toe te voegen.
— Den 18 Mei 1812 kwamen de Keizer en Keizerin van
Oostenrijk te Dresden, alwaar destijds NAPOLEON en MARIA
LOUISA zich bevonden. Terftond bij de eerfte zamenkomst
gaf eerstgenoemde aan NAPOLEON te kennen, dat de
BONAPART ES weleer fouvereine Vorften van Trevifo ge
weest waren. Hij zeide, daarvan volkomene zekerheid te
hebben, dewijl hij zich de bewijsftukken had laten voorleg
gen. Keizer FRANS hechtte aan het blijk van dezen adel
zoo veel waarde, dat hij haastig NAPOLEON verliet, om
dit berigt ook aan MARIA LOUISA mede te deelen, die er
zich insgelijks over verheugde. NAPOLEON beweerde,
„ dat men het mis had , en dat zijn adeldom flechts van den
flag van Marengo dagteekende."
— Toen de regering van NAPOLEON ten einde liep,
hield hij zich eenigen tijd op te Fontainebleau. Het was in
hec begin der niaasul April 1814. Destijds kwam hij eens

met een nieuwspapier in de hand, en riep met verontwaardi.
ging: Zij zeggen, dat ik een lafaard ben! Gewoonlijk
fprak hij over de ftaatkundige voorvallen met zoo veel koelbloedigheids , alsof hij er niet het minfte perfoonlijk belang
bij had. LODEWH/K X V I I I was dikwerf het onderwerp
zijner gefprekken. De Franfchen, zeide hij, zullen hem de
zes eerfle maanden beminnen; gedurende de zes volgende zullen
zij allengs onverfchilüg worden; en een jaar later, adieu I —
0, ik ken ze!
— Eens las hij een verhaal van de harde behandeling,
welke de Paus ondergaan had, en zeide: Ja, het is waar;
de Paus werd mishandeld — harder behandeld, dan ik wilde. — Op eenen morgen met den Generaal SEBASTIANI
pratende, maakte hij de aanmerking, dat noch de Rusfen,
noch de andere Mogendheden hem overwonnen hadden; maar
dat zijn ondergang was veroorzaakt door de vrijzinnige begrippen, dewijl hij deze te veel had willen onderdrukken in
Duitschland.
— De troon des Konings van IVestfalen (niet die van MURAT, gelijk men ten onregte beweerd heeft) werd gekocht
door den eigenaar van het koffijhuis les Mille Colonnes, te
Parijs, om aan zijne prachtige inrigting nog meer luister bij
te zetten. Eiken avond zat daarop de fchoone Hmonddière,
welker bekoorlijkheden alzoo des te betere uitwerking deden.
— Bij zekere gelegenheid zeide NAPOLEON tot zijnen
broeder j i K Ó M E : Indien het waar is, dat de majesteit der
Koningen in hunne gelaatstrekken ftaat uitgedrukt, kunt gij
gerustelijk incognito reizen.
— Toen NAPOLEON Eerfte Conful was, ontving hij gaarne
aan zijne tafel letterkundigen, geleerden en kunftenaars. Op
het land zijnde, fpeelde hij met hen onderfcheidène fpelen,
en bij voorkeur een fpel, dat de Franfchen aux barres noemen, zoo veel als bij ons diefje-, fchuilhokje- of vaartjefpelen. Voor dit fpel der jeugd had hij bijzonderen fmaak
behouden, buiten twijfel omdat hetzelve eenigermate als een
beeld van den krijg befchouwd kan worden. Nadat hij met
de Keizerlijke waardigheid bekleed was, meende hij, dat
het décorum hem verbood, zoo te blijven handelen. Hij
veroorloofde zich derhalve alleen dergelijke oefening te paard,
waarvan hij veel hield, offchoon hij dikwerf er afviel. Dit
gebeurde eens te Trianon, terwijl hij zich vermaakte met de
Keizerin na te zetten in een met heestergewas beplant grasperk.

Hij ftond oogenblikkelijk o p , zette zich, luidkeels lagchen.
d e , weder in den zadel, en reed voort, fchreeuwende:
Casfe-cou! — Ook na zijn huwelijk met MARIA LOUISA
heb ik hem evenwel nog vaartje zien fpelen; en hij liep
nog vlug, offehoon hij zeer vet was. Terwijl het Hof zich
te Rambouillet bevond, fpeelde men eens met een groot gezelfchap fchuilhokje, waarbij de Keizer twee malen viel.
Hij fchoot met geweld toe op zijne tegenpartij, den Grootmaarfchalk, en deze ontweek telkens den aanval, zoodat
NAPOLEON bij herhaling, vier fchreden van hem, in het
zand' tuimelde. Hij rigtte zich o p , zonder een woord te
zeggen, en vervolgde het fpel met dezelfde opgeruimdheid.
— Terwijl NAPOLEON met de Keizerin ontbeet, vroeg
hij aan eene der eerfte Hofdames, wat wel de warme pastei,
die op tafel was, mogt kosten. Twaalf francs voor uwe Majesteit, antwoordde zij glimlagchende ,en zes francs voor een'
burgerman te Parijs. — Dat is te zeggen, hernam de Keizer,
dat men mij bejleelt ? — Neen, Sire! fprak zij; maar het is
het gebruik zoo, dat een Forst 'alles veel duurder betaalt,
dan zijne onderdanen. — Dat verjla ik niet, riep hij met
hevigheid, en ik zal er orde op ftellen. Inderdaad gaf hij
acht op bijzonderheden van het inwendige der huishouding,
welke dikwijls door zeer velen in hoogen en lageren ftand
niet worden nagegaan. — Op een' anderen tijd bevond hij
zich bij MARIA LOUISA en had zijn' zakdoek vergeten.
Men bood hem er een' aan, die der Keizerinne toebehoorde;
dezelve was geborduurd en bezet met kant. Hij vroeg de
Dame, die hem dezelve toereikte, naar den prijs daarvan.
Sire! zeide zij, deze doek zal 70 a 80 francs waardig zijn.
Hij liet haar de fom nog eens herhalen, e n , nadat hij
haar wèl verftaan had, fprak hij tot haar: Wel nu, zoo ik
eene der Hofdames van de Keizerin ware, zou ik haar alle
dagen eetf zakdoek ontftelen; dat bedroeg dan zekerlijk meer,
dan mijn inkomen. — Het is gelukkig, Sire! antwoordde zij
hem lagchende, dat hare Majesteit meer vertrouwde en minder baatzuchtige perfonen bij zich heeft, dan uwe Majesteit
zich fchijnt te willen doen voorkomen. De Keizer ftootte zich
niet aan dit antwoord.
— Het fchrift van NAPOLEON was altijd zeer flecht geweest, en in de laatfte tijden geheel onleesbaar geworden.
Alleen zijne Geheimfchrijvers, die er aan gewoon waren,
konden het ontcijferen. In zijne handteekening waren enkel

dè drie eerfte letters te onderfcheiden; het overige beftond
uit eenige verwarde trekken. De post van Eerften Secretaris
des- Keizers ging met onbegrijpelijk veel moeite gepaard. De
Heer DE MENNEVAL bekleedde denzelven tien jaren lang.
Eindelijk (lelde NAPOLEON hem tot Secretaris van MARIA
LOUISA aan, en zeide tot haar, toen hij hem aan haar
voorftelde, dat deze de achtingwaardigfte én befcheidenfte
man w a s , dien hij ooit gekend had; maar dat hij hem zich
had laten dood werken. - Daar ging inderdaad geen nacht
voorbij, dat de Keizer hem niet roepen liet, om hem iets in
de pen te geven; en dit gebeurde foms verfcheidene malen
in éénen nacht.
— NAPOLEON had een buitengewoon fterk geftel. Hij
fliep, wanneer hij wilde. Hierom kon hij zoo gemakkelijk
het werken bij nacht doorftaan. Gewoonlijk begaf hij zich
ten tien ure te b e d , ftond om een of twee ure reeds weder
op, werkte tot vijf of z e s , baadde zich , liet zich kleeden,
ontving menfehen, ontbeet tegen tien ure, en begon weder
te arbeiden tot den middag; dan ging hij bij zijne vrouw,
of deed eene wandeling; doch was het werk dringend, zoo
bleef hij er dikwerf tot den avond bij. Doorgaans kwam hij
verfcheidene malen op een* dag bij de Keizerin; en zij gingen te zamen hunnen zoon zien. Als NAPOLEON een weinig tijds voor zich had, zette hij zich, na wat gepraat,
zijne vrouw omarmd en met zijn kind gefpeeld te hebben,
in een' armftoel neder, en viel dim, onder het fpreken, in
diepen flaap. Hij fliep dus, tot dat men hem kwam berigten, dat er op hem gewacht werd. Tusfehen zeven en acht
ute hield hij, alleen met de Keizerin, het middagmaal; des
zondags at hij met de familie.
— Wanneer men NAPOLEON»een verzoekfchrift aanbood,
ftelde men het zijnen Aide de Camp ter hand, of ftak het in zijn'
zak; dit laatfte wis een blijk, dat hij het verzoek in overweging wilde nemen. Deed hij het fluk in den linker zak,
dien men den goeden zak noemde, zoo mogt men gerust vertrouwen, dat hij, zelfs alvorens het onderzocht te hebben,
geneigd w a s , hetzelve toe te ftaan.

(Het vervolg en (lot hierna.)
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IV.

Waarde Vriend!
IVtaanden zijn er, federt nüjnen laatften, reeds verloopen,
en echter kom ik nog zeer fchoorvoetend tot het fchrijven
van dezen. Waarom? Omdat ik, hetgeen ik, blijkens mijnen eerften, fchier onwillig aanving, met fteeds vermeerderenden onwil heb voortgezet, en niet, dan met grooten
weerzin, vervolgen kan. Welke vrucht toch kan ik mij van
dit gefchrijf beloven? Ik heb het, reeds in den beginne,
gezegd: bij den Heer v. D. KEMP C. ƒ. fchuur ik den
moriaan; bij onkundige, oppervlakkige, onverfchillige lezers,
gelijk de meesten doorgaans zijn, regt ik mede niets uit; en
kundigen, die, wat zij lezen, ook verftaan en beoordeelen
kunnen, behoeven, over het geheel, mijne aanwijzing der
drogredenen, onwaarheden en lasteringen niet, welke de fchering on den inflag van mijns tegenfchrijvers boekje uitmaken.
Het eenig nut derhalve, dat ik mij kan voorftellen, i s , dat
ik eenige eenvoudige braven, voor het toekomende, tegen
dezen fchrijvér waarfchuwe, en hen overtuige, dat hij geerr
geloof of vertrouwen verdient, en men bij hem geene waarheid moet zoeken. Daar nu het tot hiertoe door mij gefchrevene tot dit einde meer dan genoegzaam kan fchijnen,
walg ik fchier van de moeite, om het nog al verder te
toonen, en daaraan mijnen kostelijken tijd te fpillen; en
ware het nu niet, dat ik dacht mij, in v e l e , te kunnen
bekorten, en mij flechts over weinige bijzonderheden iets
breeder te behoeven uit te laten, ik zoude u welligt den
tegenwoordigen zijn fchuldig gebleven, en aan mijn fchrijven
zou een flot ontbroken hébben, hetgeen ik er dan nu echter
aan wil toevoegen.
Ik bragt het, in mijnen laatften, tot op bladz. 6 9 . — Men
zou zich zeer bedriegen, zoo men waande, dat, van daar
tot op bladz. 160, of het einde van het boekje, mindere
of minder erge leemten zonden zijn aan te wijzen, dan ia
het vorige. Geenszins. Het geheel is zich overal gelijk.
MENGELW. 1829.
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Wijzen wij dit flechts in eenige ftaien aan! — Op bladz. 71
wendt, met volftrekte onwaarheid, van de Remonftranten
vóór en in 1619 gezegd, dat zij de vernietiging der Nederlandfche Geloofsbelijdenis zochten. — Op bladz. 72 env. doet
de fchrijver weer alle mogelijke, maar vergeeffche, moeite,
om aan eene belofte van Prins MAURITS, aan de Remonftrantfche Predikanten van Utrecht, gedaan , zulk een' zin op
te dichten, als in zijne kraam te pas komt, door te beweren: hij kan dit niet gewild, hij kan nimmer die meening
gehad, hij moet dat bedoeld hebben enz.-, en zoo maakt hij
er quid pro quo van. Dit zelfde geweld doet hij ook, op
bkdz. 7 5 , 7 6 , aan 's Vorften verzekering aan de Staten van
Overijsfel, wegens de Dordfche Synode, 't Is kluchtig. Ik
breng telkens 's Prinfen eigene woorden te berde. Ih plaats nu
van te ontkennen, 'dat het zijne eigene woorden zijn, en te
bewijzen, dat hij iets anders gezegd heeft, zoekt hij ons
wijs te maken, dat hij geheel .iets anders gemeend heeft, dan
hij gezegd heeft. De LOGICUS , die, bij herhaling, aan
anderen, valfchelijk, zoogenoemde petitiones principii te last
legt, is'er zelf, door geheel zijn boekje heen, aan fchuldig.
Hij ftelt vooruit hetgeen hij bewijzen moest, en draaft er
dan op door; en hij bemerkt niet eens, dat hij jujst doét,
wat ik 'gezegd heb, dat elk doen z o u , die, op deze wijs,
zóu willen beweren, dat de Vorst vijand der Remonftranten
geweest is, namelijk, dat hij hem tot een uitftekend huichelaar zou maken. — Op bladz. 79 hooren w i j , dat, zoo de
Synode van Zuidholland iets onbehoorlijks befloten had, het
verwijt daarover meer ten laste der Staten, die de Synodale
befluiten hadden goedgekeurd, komen moet, dan der Synode
zelf! — Volgens bladz. 80 kan MAURITS, al weder op deizelfde gronden, als boven, aan BERTIUS de belofte, dat
hij, om zijne Remonftrantfche gevoelens, geene fchade zou
lijden, niet gedaan hebben, e n , volgens bladz. 82 tot 8 4 ,
werd deze Hoogleeraar niet meêdoogenloos veroordeeld; dewijl
hij flechts zijne fchriften te wederroepen en fchuldbekentenis
te doen had om zijne veroordeeling te voorkomen: want dit
zegt immers niets voor een eerlijk man, wiens geweten hem
getuigt, dat hij niets onbehoorlijks deed! Ook bad de Synode aan 's, mans veroordeeling geene fchuld: want zij gefchiedde door Curatoren der Leidfche Akademie: w e l , zoo
als men letterlijk erkent, op AANDRIJVEN der Synode; doch
dit was (zegt men) flechts een getrouwe raad, waaraan de
x

Curatoren niet gehouden waren! — Of die Synode ook een'
deftigen verdediger in vriend VAN DER KEMP gevonden
heeft! — Eindelijk, de afval van BER TIUS gefchiedde niet
nagenoeg in wanhoop, gelijk ik uit alle deszelfs omftaridigheden had opgemaakt, en nog breeder zou kunnen aanwij
zen , maar hij kwam daartoe met welberaden zinnen. Het zal
dus wel louter voorgeven van zijne vrienden geweest zijn ,
toen z i j , volgens BRANDT, (in zijn IVde D. bl. 308) aan
de Synode van Zuidholland van 1620 lieten verklaren, dat
zij het daarvoor hielden, dat hij, zijne zinnen niet wel
magtig zijnde, dit kwaad meer uit krankzinnigheid, dan door
een rijp en bedaard oordeel, had gedaan. — Op bladz. 85
wordt listiglijk verzwegen, hetgeen ik gemeld heb, en waar
van hier alles afhangt, dat de Rotterdamfche bevelhebbers
zich bij MAURITS beroemd hadden, dat zij den Baljuw en
den Dijkgraaf van Schieland altijd ten dienstftondentegen
de Arminianen. — Volgens bladz. 87 waren, na de cata/Irophe van 1618, MAURITS tegenftanders uit den weg ge
ruimd , en behoefde hij niemand meer te vreezen , noch te
aarzelen, om zich te verzetten tegen de maatregelen der
Staten, welke hij afkeurde. Het zegt dus niets, wat de
Heeren IJPEY en DERMOUT, in het Ilde Deel van hunne
Gefch. der Nederl. Herv. Kerk op bladz. 268 en 2 6 9 , en
wat ik zelf op bladz. 33 van mijn ftukje , en breeder op
bladz. 41 en 4 2 , gefchreven hebben; en het beteekent even
weinig, wat ik nog breeder, in hetzelfde ftukje, over PREDRIK HENDRIK's onvermogen, om in de zaak van GROTIÜS iets ten goede te doen, gezegd heb. — Hetgeen nu
volgt, over MAURITS* wil of onwil, dat er foldaten zouden
gebruikt worden tot het weren van de godsdienftige verga
deringen der Remon/lranten, is wederom een zamenweeffel
van drogredenen, dat mij der uitpluizinge niet waardig is.
Zoo men zelfs toeftond, dat, gelijk hier beweerd wordt ,
MAURITS flechts het gebruik der foldaten niet wilde, zon
der zijne voorkennis en toeftemming, zou dit hetzelfde zijn,
als dat hij het in het geheel niet wilde: want kon men hem,
waar hij zich ook bevond, zoo dikwijls als de Remonjlranten
hier of elders vergaderden , verlof gaan vragen, om er onder
te fchieten? Doch misfchien heeft de Heer VAN DER KEMP
wetenfchap, dat men zich toen reeds van telegraphen be
diende, waarvan i k , op mijne eer, verzeker geene kennis
te hebben ! — Op bladz. 90 wordt gemeld, dat Prins MAU1
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RITS, in eenen brief (aan «de Gedeputeerden der NoordhoU
landfche Synode, en van den 2 Februarij 1619), na God gedankt te hebben, dat, ten gevolge der Nationale;Synode van
Dordrecht,, de kerken weder met gezonde Leeraars waren
voorzien, en de ongezonde afgedankt, de Predikanten zou
VERZOCHT hebben, om, door de controverfe punten weinig
aan'.te roeren , enz. hunne gemeenten weder tot de vorige
rust en eenigheid terug te brengen** Doch, volgens den brief
zelf, verzocht MAURITS DE GEDEPUTEERDEN, om de Predikanten, in zijnen naam, WEL ERNSTIG TE VERMANEN,
en hun, des noods, zijnen brief te toonen. Wij zien hieruit, .d*at of alle, of ten minfte ettelpe Predikanten ia Noordholland , ook na de Dordfche Synode, en na het AFDANKEN
der Remonftranten, nog' zulke zeloten waren, die, in hunnen
blinden ijver, in de lucht fchermden, dat zij, door 's Prinfen
vermaning, beteugeld moesten worden. Doch die vermaning
zelve is zeer opmerkelijk. Opdat de gemeenten IN RUST
zouden BLHVEN, hadden de Staten van Holland voorheen gewild, dat de controverfe punten weinig geroerd zouden worden. Doch daartegen ging de kreet der zeloten op, en, ook
volgens Mr. VAN DER KEMP, op bladz. 0 7 , was dit confcientiedwang, en iilette de Leeraars, om al den raad God?
te verkondigen. De Leeraars weigerden dan bok, om aan
het verlangen der Staten te voldoen, en roerden de gezegde punten eens ter dege, om de gemeenten IN ONRUST
TE BRENGEN, gelijk hurt naar wensen gelukte. — Geen wonder ! de Remonftranten moesten, door het roeren der punten,
worden uitgedreven. Daartoe was het na de uitdrijving dier
ketters niet meer noodig, en Prins MAURITS begreep' dus,
dat het, om de gemeenten weêT IN RUST TE BRENGEN,moest
ophouden. Ook was het nu geen confeientiedwang meer, en
men behoefde aan de gemeenten al den raad Gods niet meer
te verkondigen l
Doch ik bemerk, dat ik mij, in weerwil van mijn bepaald
opzet, al weer begin uit te breiden. Ik beteugel dan op
nieuw mijne pen. — Ik had mij, in mijn ftukje,, hoofdzakelijk voorgefteld, (gelijk ook deszelfs titel duidelijk opgeeft)
te toonen, dat Prins.MAUR 1 TS de Remonftranten,om hunne
gadsdienftige gevoelens, geenszins vijandig was geweest. Maar
Mr. VAN DER KEMP beftrijdt mij, op bladz» 91, alsof ik
beweerd had , dat de Vorst hun, (let wel!) om kunne gods^
iienftige begrippen,, gunftig geweest was. Van zulke kunsrjes.
-

moest hij zich bedienen, om wat tegen mij te zeggen te heb-

ben. Het lust mij niet langer, om er zoo velen aan te wijzen, en het rappige van z.ijn gefchrijf zoo van bladzijde tot
bladzijde te toonen. Ik fchenk hem derhalve alle de fraaiheden, die ik moge voorbijgaan, en fla maar eens eenige bladen te gelijk om, en zie, wat mij voorkomt. Daar heb ik
bladz. 107, waarop gij, op crediet van den, bij Mr. VAN
DER KEMP boven alles geloofwaardigen, bij mij meestal
leugenachtigen CARLETON, kunt lezen, dat Prins MAURITS,
in de Vroedfchappen van Delft en Schiedam, in September
Ï6I8 , verklaarde, dat EEN KLEIN HOOPJE lieden (ik herhaal,
EEN KLEIN HOOPJE) het oogmerk opgevat RADDEN , (lees, in
weerwil van onzen grooten taalkundige, HAD) om hem, en
al de Magistraten, die den Staat wél gediend hadden, te ontzetten. Dat moet een hoopje van ftoute en vreesfelijke knevels geweest zijn, dat zulk een oogmerk vatten durfde, en
den dapperen MAURITS, met DEN GROOTEN HOOP , vrees kon
aanjagen! — Ik doe een' nieuwen greep, en krijg bladz.
117—119. Daar wordt gefproken yan't geen MAURITS gezegd had, dat de gebannen Remonftrantfche Predikanten gearbeid hadden, om hem den voet te ligten. Ik beweerde, dat
hij dat in drift, of kwaad humeur, gezegd had, waaraan hij',
in zijne laatfte jaren, geweldig onderworpen was. Mr. VAN
DER KEMP wil hier niets van weten, en heeft er (zegt
hij) nog volftrekt geen bewijs van aangetrofen. Ik dacht, dat
zeer vele van de gezegden van MAURITS, welke ik, in
mijn ftukje, heb bijgebragt, van zijne drift genoegzaam getuigden, vooral dat op bladz. 23. Maar onze vriend telt dat
alles niet een zier. Misfchien zal iets meer bij hem gelden
hetgeen Jonker VAN DER CAPELLEN, in zijne Gedenkfchriften, D. I. bl. 348, van den Prins zegt: worde, op fyn
ouderdom , geheel grynig en onverduldigh, als de faken niet
gingen naar fyn ftn;sn oogenblikkelijk te voren had hij daarvan het volgend ftaaltje geboekt: „ 't Is gebeurt, dat, de„ zen winter, (1625) (als) de Staten hem communiceerden
„ fekeren aanflagh, verfoeckende daartoe fyne ordre ende
„ patenten, hy 't felve weigerde te doen, feggende tegen
„ de Gecommitteerden, ftaande voor hem met blooten hoof„ de: Faites ee que vous voudrez. Je ne le veux point" —
Doch keeren wij tot de gebannen Remonftrantfche Predikanten
terug. Zij hadden (zeide MAURITS) gearbeid, om hem den
voet te ligten. Mr. VAN DER KEMP wil, dat hij; zulks ook

voorzeker geloofde; en, om dit te bewijzen, heeft hij (gelijk
gij zien kunt) niets meer noodig, dan eenvoudig zijn ge?
meenzaam hocus pocus, om de 'gebannen Predikanten in de
Barneveldisten en de Remonjlranten in het gemeen te transfor
meren, en nu is de zaak zoo klaar als modder! — Maar nu
ltooten wij, op bladz. 120, van zelf op het verhaal van den
Friefchen Gefchiedfchrijver FURMERIUS, waarover Mr.
VAN DER KEMP dan een' vreesfelijken ophef maakt, en niet
minder dan tien bladzijden fpilt. Deze FURMERIUS dan heeft
(gelijk ik, in eene aanteekening, op bladz. 47 en 48,,berigt
heb) gemeld, „ dat MAURITS, op den 26 Januari) 1608,
„ eenen Friefchen Afgevaardigde eer algemeene Staatsvergade„ ring eene oorvijg gaf, en hem zou doorftooten hebben,
„ zoo er geene anderen waren toegefchoten, en dat, omdat
„ de Fries zich voor het voortzetten van den oorlog, en te„ gen vrede of beftand verzette." De Advocaat noemt dit,
in zijne befchaafde taal, een Jlellige, een domme, een tastba
re , een verfoeilijke, een vervloekte leugen, en tracht het dan
ook te weerleggen. Hij doet dat, vooreerst, met het gezag
van den Hoogleeraar G. DE WAL, die (in zijne. Oratie, de
claris Frijia Jurisconfultis, pag. 169) wegens FURMERIUS
zegt, dat hij,volgens den Gelderfchen GefchiedfchrijverpOHTAN us, te veel geloof gehecht heeft aan de verdichtfelen
der genen, welken hij volgde, en niet altijd naauwkeurig is.
Dit nu is waar; maar het bepaalt zich tot de vroegfte ge
fchiedenis van Friesland, welke, gelijk die van alle volken,
vol is van fabelen, welke FURMERIUS te ligtvaardig van
vroegere beuzelaars heeft overgenomen: doch het flrekt zich
niet uit tot de latere gefchiedenis, en vooral tot die van zij
nen tijd; en het zegt niet, dat hij deze niet ter goeder trou
we zou hebben kunnen befchrijven. Het is ook waar, dat
hij, door UBBO EMMIUS, op fommige punten, bedreden
is; maar ook, dat hij zich tegen dezen verdedigd heeft; en,
hebben anderen hem mingeacht, door s 1 B RAND US^SICCAMA en PI E Ki u s WINSEMIUS, Schrijvers van beroem
den naam, is hij zeer geprezen. Maar Mr. VAN DER KEMP
beftrijdt ook het verhaal, waarom het hier te doen is, op
grond van inwendige kenmerken van valschheid. Vooreerst
zou het op den 26 Maart 1608 geen plaats hebben kunnen
hebben. Doch deswege is hij, door den Hoogleeraar TIJBEMAN, reeds teregt gewezen . in de Mnemofjne, D. VIII.
bl. 394, en heeft moeten bekennen, (zie den Recenfent ook

der Recenfenten voor November 1828, No. X I , bl. 477) dat
dit bezwaar niet beftond, dan in zijne onkunde. Hij had namelijk niet geweten, (hij had het behooren te vermoeden en te
onderzoeken, eer hij zich ftellig uitliet) dat men toen, in
Friesland, nog den ouden ftijl gebruikte. Ten tweede: Een
kind z o u , volgens hem , behooren te weten, dat M A U R I T S
zich altijd VÓÓR oorlog, en TEGEN vrede of befland met den
Spanjaard verklaarde! Ziedaar weder de diepfte onkunde, of
de hoogfte onb'efchaamdheid 1 Geen kind, dat ooit eenig geaccrediteerd Schrijver, over de Nederlandfche Gefchiedenis
van dien tijd, met oplettendheid gelezen heeft, is onkundig,
dat M A U R I T S , die zich, in den beginne, allerfterkst tegen
vrede en bèjland heeft uitgelaten, daarna, zoo ras hij zekerheid had, dat het hem in zijne inkomften niet zou benadeejen, een fterk ijveraar vóór het bèjland geweest i s , hetwelk
juist het verhaal van F U R M E R I U S onderftelt. Doch eindejijk, en ten derde, M A U R I T S kon zich zoodanig niet verge,
ten, als het verhaal meldt: want hij was, uit den aard, zeer
zachtmoedig en van alle drift verwijderd. Hierop kan nu wel
niemand eenig antwoord verwachten, na hetgeen hier, eene
bladzijde vroeger, te lezen ftaat. Voor het overige: wie
M A U R I T S ' echt karakter kent, zal het verhaal geenszins
zoo ongeloofelijk vinden, en althans het komt den Weled.
geb. Heer en Mr., Jonkheer F R A N S B E E L A E R T S VAN B L O K -

Raadsheer in het Hoog Geregtshof, zitting houdende
in 's Gravenhage, op gronden, door zijn Ed. gemeld, niet
zoo geheel ongegrond voor, in zijne onlangs uitgegevene
fraaije en belangrijke Proeve van bevrediging der oude godgeleerde en /taalkundige gefchillen enz. , op bladz. 18 tot 20;
en zijn Ed, onpartijdig oordeel zal wel duizendmaal opwegen tegen dat van Mr. V A N D E R K E M P , van wiens gansch
raifonnement, op bladz. 124 tot 129, wij , zoo wij het der
moeite verder waardig rekenden, de nietigheid volkomen zouden kunnen aantoonen. Doch wij fpringen h e t , met hetgeen
daarop verder volgt, wegens M A U R I T S ' verzekeringen omtrent de perfoonlijke veiligheid van OL D E N B A R N E V E L D ,
na zijne gevangenneming, en wegens zijn zeggen tegen den
Heer V A N V E E N H U I Z E N , aangaande de Kloosterkerk, maar
weder over. Het rust alles op de reeds bij herhaling weerlegde gronden, en moet maar wederom een dom verfierde leugen heeten.
LAND,

{liet vervolg hierna.)
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E e n Olifant (dus verhaalt eèn Engelsch ooggetuige) raapte,
onder andere gewone .kunstjes, een ftuk gelds met de punt
van zijne durf bij herhaling van den grond op; toen eindelijk eene
Jixpence buiten zijn bereik, digt bij den wand van het fpel,
wegrolde. Het beest ftrekte zijne flurf herhaalde keeren
daarnaar vruchteloos uit, ftond eenige oogenblikken ftil,
en fcheen zich te bedenken, wat hem te doen .ftond;
vervolgens ftak hij zijne flurf, in eene regte lijn, uit, zoo
ver hij vermogt, pp een' kleinen afftand boven* hetftukgelds,
èn blies met groote kracht tegen den wand; de hoek, door
den wederftand van,den wand voortgebragt, bragt den luchtftroom onder het geld, gelijk het dier blijkbaar bedoeld en
berekend had; en het was hoogst opmerkelijk, te zien, hoe
daardoor de jixpence allengskens werd voortgeduwd, tot dat
zij binnen deszelfs bereik kwam, waarna hij baar dadelijk
opvatte en aan den meester ter hand ftelde. Deze ingewikkelde
berekening van natuurlijke middelen, te zijner befchikking
ftaande, is het niet eene verftandelijke poging, het bereik te
boven gaande van een aantal menfchelijke wezens, en zou
zij niet in hen als een vernuftig denkbeeld befchouwd worden?

DANKBAARHEID VAN EENE HYENA.

I n eene der Menageriën, te Brighton ten toon 'gefteld, bevond zich eene geftreepte Hyena, die omtrent den opziener
zoo wel, als zijne bedienden, den woesten aard, tot'dusverre als dezer dierenfoort van nature eigen befchouwd, in
vollen nadruk aan den dag leide. Onder de bezigtigers bevond zich, op, zekeren dag, een jong perfoon, die deszelfs
kooi onbevreesd naderde, terwijl het dier woedend gromde en
om zich heen beet, en, zijne hand door de traliën ftekende,,
het zachtjes op den kop klopte. Onmiddellijk liet de Hyena
de grootfté vreugde blijken, fprong in zijne kooi rond als uitgelaten, wreef zich tegen des jongelings band, en fcheen
hóógst verblijd over Het ftreelen derzelve. Het bleek vervolgens, dat dit dier, als een jong, door hem gevangen; naar
Engeland overgebragt, en aan den opziener der Menagerie
verkocht was; en , fchoon niet minder dan zeven jaren finds

DANKBAARHEID VAN EENE HYENA,
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verloopen waren, was de vriendelijke bejegening van den eer
ften, naar het fchijnt, fteeds in dankbaar aandenken gebleven
bij dit anders ontembaar geachte beest.

WELMEENENDE WAARSCHUWING AAN RIJMELAARS,
Eene Vertelling,
I n overoude tijden , toen nog de Goden hunne magt over
de menfchenkinderen niet zelden door gedaantevvisfelingen
derzelven betoonden, leefde een rijmelaar, die, zoodra hij
een nieuw gezang gebaard had, hetzelve terftond zijnen geburen ter regter- en ter linkerzijde voordreunde, en hen daar
door niet zelden jammerlijk verveelde, en hun den kostbaren
tijd ontftal. Geenerlei tegenweer , geen ingewikkeld of zelfs
openlijk protest mogt baten ; en wie niet, zonder compli
menten , zich van zijn huisregt tegen hem bediende, was
veroordeeld hem» van het begin tot het einde aan te hooren.
Een' zijner naaste buren inzonderheid vervolgde hij onop
houdelijk, tot zelfs in diens tuin. Daar was het, dat de
arme geplaagde eens, tot het uiterfte gebragt, verzuchtte:
„ Och , dat God A P O L U met ftomheid floeg 1" Dezen, finds
lang verontwaardigd over de ontheiliging der Dichtkunst
door dezen indringer, behaagde het, dat gebed te verhooren. En zie! midden in een gedicht groeiden hem op
ftaanden voet de beenen aaneen, en hechteden zich, als
een ftruikgewas, vast in den grond; bovenlijf en armen ver
deelden zich in vele losfe takken; de mond, die intusfchen
nog beftendig voortdeclameerde, zweeg ten laatfte, en ving
nu aan fterk te kaauwen: want de verzen des langen gedichts waren n u , al kaauwende, veranderd in ftekelige,
kleverige kogeltjes, die uit denzelven hervoortkwamen, en
zich, als vruchten, aan de punten der takken zetteden. —
De verfchrikte buurman wilde vlugten; maar ook nu nog
poogde hem de plaaggeest, als volwasfen klisftruik, vast te
houden, en plakte hem, daar hij zulks niet vermogt, voor
't minst eenige zijner omgefchapene verzen in het haar.
Ik laat de leering achterwege, opdat niet een of ander
van hen, die door APOL tot klisfen beftemd- zijn, reeds
vooraf in mijn haar verward geraken!
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I.
P e r Stoomkoets tien uur wegs in èèn uur af te leggen^
Is, over zee, gelukt. Daar mogt een Ier wel zeggen:
Wanneer 't zoo voort bleef gaan ,
Kwam iemand eer hij afreed aan.
II.
„ In èèn uur tien uur wegs!" — Naar evenredigheid
Dient de Aardbol uitgeleid :
Gij Wachters met uw teleskopen,
Zoo ge een Komeet wat digt voorbij ziet loopen,
Eilieve, houdt den gast,
En brugt er ons aan vast.
A. C. W.

STARING.

MIJN U I T S T A P J E P O O R T E N G E R .

(*)

(Van Probolingo naar Pasfaroeang).
D e nacht verdween en vlood in 't west,
De dageraad brak aan ,
En doofde ftraks de ganfche rest •
Van 't flaauwend licht der mdan.
Daar deed zich Tenger's bergenrei
Weer glansrijk op voor 't oog,Met bosch en rotfen en vallei
, Eu dikken rook omhoog.
't Konvooi van knechten ftond reeds klaar;
't Was bergvolk zonder fchroom,
En onze paarden (tonden daar
Met zadel, tuig en toom.
( * ) Schoon zich ook dit reisverhaaltje door geene bijzondere dichterlijke
waarde moge onderfcheiden, zoo vertrouwen w i j , dat de gemakkelijke verfificatie zoo w e l , als de losfe trant, hetzelve met genoegen zal doen lezen.
Redact.

Men had den leèftogt reeds vergaard
En toog er mede voort,
En vlug nu (legen wij te paard,
Gefleveld en gelpoord.
Eerst ging de weg langs rijstveld heen
En koffij tuin en riet,
Tot ras 't bebouwde land verdween
En bosch flechts overliet.
Toen ging het op en hooger o p ,
En fteiler werd de grond;
Zoodat ik in den zadelknop
Mijn eenig (teunpunt vond.
Zoo ging het, uren achtereen,
Al op door (Iruik en dronk,
Tot man en paard te wank'len fcheen
En hun de kracht ontzonk.
Toen (legen we af, en hielden paus,
En fpijsden blij te moê:
Want honger bragt zijn beste faus
Hier aan den maaltijd toe.
Zoute eijeren en rijst en visch
En hoenders bij d e vleet
En fleschjes rood ; daar ftond de disch,

Zoo goed als ooit, gereed.
De maag voorzien, en nu met moed
Weer o p 't geduldig dier,
En w e e r aan 't klimmen, voet voor voet
Het fcheen ondoenbaar fchier.
Zoo ging het voort tot aan de hut,
Beftemd voor 't nachtverblijf;
Daar vond men tegen 't weer een fchut
En rust voor 't matte lijf.
Hier was de (treek regt woest en naar,
Met rots en diepe kloof
En eeuwig onderaardsch misbaar
Dreunde ak'lig de ooren doof.

De zon had nu geen invloed meer;
Het was hier guur en koud;
Zoodat wij haar, een plaag weleer,
Nu prezen honderdvoud.
Ook hier woont nog het echte ras,
Dat eertijds 't land bezat.
Toen Java nog Bramlnisch was
En reiner zeden had.
Gefcheiden van de rest der aard',
Tevreden met zijn* ftaat,
Heeft het de aloude deugd bewaard
En kent geen later kwaad.
Zoo gul, zoo kinderlijk opregt,
Zoo vriendelijk en goed,
En zfto afkeerig van al 't flecht'
Had ik er nooit ontmoet.
Gelukkig leeft dit volk daarheen,
Met luttel vergenoegd,
Wel waard benijd door menigeen,
Die onder hoogheid zwoegt.
Merkwaardig ook beftond hun fpijs
In aardapp'len alleen,
Daar elders rijst, naar Java's wijs,
Als onontbeerlijk fcheen.
Den anö"ren dag was man en paard
Al vroeg weer op de baan,
En nu, door *t hooge berggevaart',
Naar Bromo's fchrik - volkaan.
Ontzettend liep het fmalle pad
Langs diepen afgrond heen,
En als mijn oog de diepte mat,
Werd mij het harte kleen.
Maar eindelijk verdween 't gevaar,
En eensklaps bleef men ftaan ;
Het trotsch natuurtooneel was daar;
De Bromo grimde ons aan.

Een keten fotfen floot in *t rond
Een kom vol asch en and,
Waarin de berg te braken ftond
Uit "brandend ingewand^
Beneden lag de vrucbtbre grond
Zijn rijkfte fchatten bloot;
Maar boven fpoog de raauwe mond
Alleen verderf en dood.
't Verfchiji.fel w a s wel fchoon en grootsch,
Bij 't loeijend, barsch geluid;
Maar alles was er dor en doodsch
En der verwoesting buit.
Wij gleden langzaam na^r bereên;
De paarden volgden ook,
En togen door die zandkom heen,
Omringd van asch en rook.
Aan 't eind', daar liep het pad fteil op
En langs de rotfen heen ,
Geheel vervaardigd, tot den top,
Van uitgeworpen (leen. ,
Van daar ging 't rustig voort door 't woud;
Men fchertfte en lachte en zong,
Toen eensklaps uit het digte hout,
Wat fchrik! een tijger fprong.
De paarden Honden als een muur,
Of men hen fpoorde of doeg,
Tot 's volks gefchreeuw, bij 't fnaphaanvuur
Het monfter ftraks verjoeg.
Nu vlugtte men, in vollen ren,
Zoo hard men jagen kon;
En *k fchaam mij niet, als ik beken,
Dat ik den togt begon.
Schoon menig droom nog werd doorwaad,
Met welberaden gang,
Zoo kwamen wij, des avonds laat,
Toch nog te Pasf'roeang.

Regt blijde was ik i&ir te zijn;
'k Was half uiteengewrikt;
Maar 's Kapteintjina's beste wijn
Had alles ras gefchikt.
*k Ging naar de 'egerfteê niij fpoên,
En de onde hairmatras
Van mijn' Chinefchen vriend kwam toen
Uitmuntend mij te pas.
De dag verdween eh vlood in *t west,
De nacht verving het licht;
De flaap hield me in den arm geprest,
En look mij oogen digt.
G. D. R.

HET

GEWETEN.

l'N iet flechts in 't aklig kerkerhol
Erlangt Gewetens ftem den tol,
Of achter ijzren traliebouw
Knaagt wroeging, foltert naberouw;
Neen! waar de misdaad ook rooog' wonen ,
't Gewetea zal zijne iofpraak toonen.
Waan nimmer, dat 's kastijders hand
Niet tegen *t purper zij beftand;
De misdaad, fchoon in goud gehuld,
Blijft voor 't Geweten ééne fchuld;
Een worm , die knaagt, fchuilt in het harte;
Geen kruid of balfem (tilt die fmafte.
Baadt zich de boosheid in gehucht',
Terwijl in keetnen de onfchuld zucht;
Wij kennen de onrust «och den gloed,
Die in het hart des booswichts woedt:
Geen zingenot kan die verkoelen;
Hij blijft zijn misdrijf fteeds gevoelen.
(*) Ter aanmoediging van eenen i7Jarigen Jongeling, vermeenden wij dit
dichtftukje wel eene plaats te mogen inruimen. Redact.

Waar zich 't Geweten gelden doet,
Daar baat noch geld, noch overvloed;
Vergeefs, dat hij bij feestonthaal
En tintiend fchuimende bokaal
Gewetensangst poogt te onderdrukken.
Zich aan zijn martling tracht te ontrukken.
Vergeefs, in 't fijnfte kristallijn,
Als water den Champagne-wijn
Gezwolgen; vruchteloos getracht,
Door zinbedwelming aan de magt
Van dien kastijder zich te ontrukken;
Vergeefs! zijn misdaad blijft hem drukken.
Vergeefs! die regter laat niet af;
De wroeging volgt hem tot in 't graf;
Door eigen onrust aangefpoord,
Zweept hem een fchrikgedaante voort,
En in verfchrikkelijke droomen
Komt hem het doodzweet overdroomen.
Als hij met angdig zelfverwijt
Zich op zijn fponde nedervlijt,
Dan hoort hij om zijn legerfteê
Gedurig 't akelige weev
Hij ziet zich door een doodshoofd dreigen,
Dat flikkend hem naar lucht doet hijgen.
Hij ziet een vreeslijk bloedgerigt,
En 't doodzweet droomt van zijn gezigt;
Hij hoort een naar en bang geween,
En fchimmen waren om hem heen;
Bij 'c klam en afgemat ontwaken
Voelt hij den regter weer genaken.
Geweten! wee de ellendeling,
Die roekloos fpel met u beging !
Hij, die uwe infpraak loochnen kan ,
Wee hem! want fchriklijk wreekt ge u dan,
Gij, dil getuige onzer daden!
Op hem, die 't waagt uw magt te fmaden.
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Uw zwijgen zjj gelijk aan *i graf,
Eens tóch breekt gij dat zwijgen af;
Eens kl -pt de hand des wrekers aan,
En rust niet vóór'hij is voldaan;
Hij moge ee$t laat ons achterhalen,
Maar*-eens "toch zal hij zegepralen.
De ongodist noeme u een waan,
Ën poge uw ftem te wederftaan,
Die luide ook in zijn binnenst fpreekt
En hem vergeldings'toekomst preekt;
Vergeefs poogt hij uw magt.te fnuiken,
Uw' flangebeet door fcherts te ontduiken.
Hij, die ons tot een tolk en gids
't Geweten fchonk, heeft ons 't gewis
Niet doelloos in het hart gelegd,
Daar 't hier alle onze daden regt,
Nu zacht, dan dondrend zich laat hooren,
Dan kalmte weer in 't hart doet gloren.
Al fluimen onze deugd ook i n ,
Het blijft fteeds onze gezellin ,
En waar men ook zijn fchreden zet,
Bewaakt het ons bij iedren tred;
Mn als wij de eeuwigheid genaken,
Wie kan ,. Gewisftl uw ftei» terzaken?
En deden we eens dien grooten ftap,
Dan vordert gij ons rekenfchap,
En voor de vierfchaar van *t geregt
Is ' t , dat gij dan ons lot bedecht;
Daar zult ge óf onze voorfpraak wezen,
Of voor verdiende ftraf doen vreezen.
0 1 hielden wij dit denkbeeld vast,
De deugd , gewis, leed minder last;
'Bleef die gedachte ons immer bij,
Wij leefden meer gerust en vrij:
Dat wij dan den Öntfermer fraeeken,
,Dat fteeds Gewetens ftem blijv' fpreken!
Coe:, i Sept. 1820.
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OVER DEN OORSPRONG DER DOOPSGEZINDEN
VAN DE OUDE WALDENZEN.

(Vervolg en /lot van bl. 633.)
III. ^Vódr ik echter overga tot het aantoonen van de
overeenkomst tusfehen de gevoelens der Doopsgezinden
en Waldenzen,
moet ik met een paar woorden fpreken
over de verfchillende aanhangen onder de laatften.
Men heeft wel eens beweerd , dat de Waldenzen vóór
de tijden der Hervorming niet zeer talrijk zijn geweest.
Eene oplettende overweging hunner gefchiedenis toont
ons de ongegrondheid dezer Helling. Immers eene gezind
heid , waarvan in de twaalfde en dertiende eeuw vele
duizenden een' wreeden dood moesten ondergaan , die zich
echter in de beide volgende eeuwen, in weerwil van he
vige vervolgingen, meer en meer door alle landen van
Europa verfpreidde, kon zeker in. de dagen van L U T H E R .
geene kleine kudde uitmaken. Men raadplege hierover
de beste, men raadplege Roomschgezinde gefchiedfehrijvers; en men zal zien, dat zij het getal der Waldenzen, bij het begin der zestiende eeuw, op vele dui
zenden, ja fommigen op achtmaal honderdduizend begrooten. Het valt ligtelijk in het o o g , dat eene zoo aan
zienlijke menigte, dje daarenboven wars was van alle
menfchelijk gezag in zaken van godsdienst, niet (leeds
in denkwijze kon overeenftemmen. Wij zien dit bevestigd
door de verfchillende belijdenisfen en berigten van hunne
gevoelens , welke onze tijden bereikt hebben. Dit ver
hinderde echter niet, dat zij eene broederlijke gemeen
fchap onderhielden. Men denke ook niet, dat de Wal
denzen in zoo vele aanhangen verdeeld waren, als zij bij
verfchillende namen genoemd worden. Want deze namen
werden hun door hunne tegenftrevers gegeven, of naar
MENOELW. 1829. NO. 15.
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de „gewesten waar ,zy zich ophielden, of naat hunne
voojpaamfte leeraren,» of naar bijzondere omftandigheden,,
hunne gewoonten, gebruiken en wat dies meer zij. De
geleerde IJPEY maakt bovenal onderfcheid tusfehen de
Waldenzen en Albigenzen, meenende, dat de laatften afftamden van de oudé Mankheèrs, en dat aan hen alle
de dwaalbegrippen en verkeerdheden moeteif tpegefchreven worden, welke de Pausgezinden aan alle zoogenoemde ketters van de twaalfde tot de zestiende eeuw' hebben
te laste gelegd (*). Ook LIMBORCH komt ons voor,
van deze meening niet vreemd te zijn Cf). Gaarne beken ik mijn onvermogen , om hier te beilisfen of nader
te bevestigen. Gebrek aan voldoende berigten zal ons
wel aldjd beletten, om de verfchillende leeringen der Waldenzen naauwkeurig te onderfcheiden. Doch, keeren wij
weder tot ons onderwerp. Ik liet deze aanmerking voorafgaan , omdat ik meen hieruit te moeten verklaren, dat
niet alle fchrijvers die ftellingen, waarvan ik nu zal fpreken , aan de Waldenzen hebben toegefchreven; fchoon anderen, zoo van ouden als nieuwen tijd, en van gevestigd gezag, hierin geenszins aarzelen.
De verwerping van den Kinderdoop en de verdediging
•van dien der Bejaarden is een der voornaamfte punten,
waarin de Doopsgezinden van de overige Protestanten
verfchillen. Sommigen der Waldenzen komen hierin geheel, anderen gedeeltelijk met hen overeen. Een der
óudfte fchrijvers, die ter bevestiging van dit gevoelen
worden bijgebragt, is R E I N E R i u s S A C H O N U S ,
die, voorheen leeraar bij de Waldenzen, nadat hij zeventien jaren onder hen verkeerd had, zich in de orde
der Predikmonniken heeft laten aanfehrijven, om mede te
werken tot de uitroeijing zijner voHge geloofsgenooten.
Deze heeft in het midden der dertiende eeuw tegen hen
gefchreven , en h u n , behalve andere befchuldigingën, te
laste gelegd, dat zij de noodzakelijkheid van den Kfnder>

( * ) IJPEY, t. a. p. bl. 159.
( t ) LIMBORCH, 1. cit. pag. 3 0 , 31.

doop verwierpen »f>). Sommigen , K g e l r j k : s - c a i J N en
anderen , hebben hieruit opgemaakt, dat alle Waldenzea
den Kinderdoop hebben verworpen, of dat zij denzelven
als geheel ongeoorloofd hebben aangezien. Doch deze
redenering loopt te ver. Want REINERIUS beweert
wel, dat zij de noodzakelijkheid van den Kinderdoop .ont
kenden, niet dat zij zich tegen denzelven vérzetteden.
Men kan daarenboven vele bewijzen aanvoeren, waaruit
blijkt, dat deze plegtigheid Werkelijk door hen is be
diend, en dat zij hiervoor in hunne belijdenisferi zijn
uitgekomen ( f ) . Over het algemeen leert ons < de ge
fchiedenis, dat de meeste Waldenzen den 'Kinderdoop
aanzagen als iets, dat, welk eene nuttige ftrekking het
oók mogt hebben, echter niet ter zaligheid noodzakelijk
was, zoo als dit door de Roomsehgezinden werd be
weerd. Wanneer er geene groote hinderpalen beftonden,
was ieder Christen, naar hunne meening, verpligt, zich
of zijne kinderen te laten doopen. Doch op ongelegene
tijden, b. v. in dagen van vervolging, of bij afwezig
heid der leeraren kon men dit' veilig uitftellen. Offehoon
ik dus gaarne toeftem , dat alle Waldenzen geene voor
ftanders waren van den bejaarden D o o p , is het er echter
verre van af, dat ik het gevoelen van den geleerden VENEMA ZOU toegedaan zijn, die oordeelt, dat alles, wat
van der Waldenzen gevoelens nopens de ongepastheid
van den Kinderdoop gezegd wordt, zijnen oorfprong van
daar ontleent, dat zij dikwijls gewoon waren, deze pleg
en*) E.MARTEN E Thefaurus Anecdotorum, Tom,. V. p.
1759. et ibi fumma Fratris REINER.II, de ordine Fratrum
Praedicatorum , de Cathart's et Leonistis feu Pauperibui de
Lugduno; add. Magna Bibliotheca Veterum Patrum Col. Agn
1612. Tom. XIII. p. 297 et ibi REINERM ordinis Prae
dicatorum Liber contra Waldenfes Haereticos, nunc primum
integre ex manufcripto codice editus per j AC. OS E TS ER DM
Societatis Jefu, et praefertim fol. 3 0 3 ; verder leze men over
dezen REINERIUS VENEMA,H. E . 1. c. § 115. pag.. 134,
et LEGER, Liv. I. pag. 169.
( f ) Zie flechts LEGER, Liv. I. pag. 45. iof. 108, 110,1 *5«
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tigheid, als min noodzakelijk , uit te ftellen (*). Het getuigenis van R E I N E R I U S moge ons al geene vrijheid
g e v e n , om tot eene volftrekte verwerping van den Kinderdoop bij fommige Waldenzen te befluiten, andere
fchrijvers geven dit echter duidelijk te kennen. Onder
dezen zijn e r , die bij erkende geloofwaardigheid genoegzame oudheid voegen, om niet van kwade trouw of onervarenheid verdacht te worden (f). Het zou mij te lang
ophouden, om dezelven allen op te noemen. De fchriften,
waarin zij worden aangehaald, zijn genoeg bekend. Ik
wilde ook flechts eene proeve leveren, en geene uitgewerkte verhandeling. Hiertoe heeft mijn onderwerp te
grooten omvang. Ik zal mij dus bij één bewijs bepalen,
hetwelk mij voorkomt groote kracht te bezitten, maar
dat i k , tot mijne verwondering, als zoodanig nergens
vond aangehaald. Ik meen hetzelve te vinden in de leeringen, welke toegefchreven worden aan de navolgers
Van

P E T R U S

DE

B R U I S

CD H E N D R I K

V A N

TOU-

De gefchiedenis leert o n s , dat dezen niet alleen
beweerden, dat de Doop .niemand kon behouden, zonder
L O U S E .

(*) 2ie hier de woorden van VENEMA, T. V I . p 137.
§ 118. num. a°: „ Nee, quod ïpfisimputatur, Paidobaptismum
fpreverunt, fed pro re non necesfarid habuerunt, ut ex ipfo
REINER 10 patet, qui ipfis tantum imputat, eos jiatuüfe,
baptismum infantum esfe inutilem. Liquet quoque ex Calendario eorum Spirituali, infantes ab ipfis fuisje facro lavacro
tinctos. Interea cum eorum pastores faepe abesfent, baptismum
omittebant potius, quam ut facrificulis committerent infantes, Paedobaptismum non tam esfe necesfariumexistimantes; unde facile oriri potuit fuspicio fpreti ab ipfis infantum baptismi."
( f ) Men z i e , onder anderen, het reeds aangehaalde werk

vah j . F. MART ENE s i u s ad Ann. 1199. fol. 28. MIRTENE, Thef. Anecdotorum, Tom. V. fol. 1777. et ibi Tractatus
de haerefi Pauperum de Lugduno, auctore anonymo. Magna
Bibliotheca Veterum Patrum, Tom. X I I I . pag. 335 fq. praef.
340b. et 341. LIMB. 1. c. Cap. 8. fol.,31. Liber Sent. Inquifit. Tholofanae, editus a LIMBORCHIO, fol. 348 vel 176.
Men kan hierbij voegen de fchrijvers, aangehaald bij s CH y N,

D. I . bl. 105—205, en BRANDT, bl. 19.

dat hij het Geloof daarbij voegde, en dat men dus niemand moest doopen, die niet tot jaren van onderfcheid
gekomen w a s ; maar zelfs, dat z i j , die den Kinderdoop
hadden ondergaan, in rijpere jaren moesten herdoopt
worden (*); Ik hecht aan dit bewijs daarom te meerdere
kracht, omdat de leerlingen van dit edel tweetal bepaaldelijk in Frankrijk waren verfpreid, en men, opgrond
der gefchiedenis, mag vastftellen, dat de Waldenzen,
die zich ih ons vaderland bevonden, voornamelijk uit
dat rijk derwaarts gèvlugt, of door deze vlugtelingen onderwezen waren. PETRUS DE BRUIS nu en HENDRIK VAN TOULOUSE predikten in het begin en
midden der twaalfde eeuw, en hunne aanhangers werden,
tegen het einde van dezelve, te gelijk met die van PETRUS WALDUS, door de Roomfche kerk vervolgd.
Wij zagen boven, dat toen velen hunner naar Vlaanderen de wijk namen. Men kan dus reeds eenigermate
vermoeden, dat reeds toen hun gevoelen rakende den
Doop in ons vaderland werd overgebragt. Wij worden
hierin nader bevestigd door de volgende woorden van
Mr. j . ANDRIESZ, in zijne Historie van de oudheid
en voortgang des Geloofï, die men bij SCHIJN vindt
aangehaald ( f ) : „ Omtrent dit jaar (1181) zijn in Vlaan„ deren, door het bevel des Graven p H ILIP s VAN
(*)

Zie,

behalve M O S H E I M , D. IV. bl. 381 — 84 en. an-

deren, s. LU c u Hist. Ecclef. Magdeb, Centur. XII. Cap.5.
2

P- 3 3 » waar de volgende artikelen uit de belijdenis der fie-

tro-Brusfianen voorkomen:
i e Infantes non haptifari aut falvari aliend fide; fed oportere fud, id est proprid fide, haptifari et falvari; feu 'baptiSmum fine proprid fide non falvare.
20. Fidem proprium fine baptismo nihil posfe.
3 . Parvulos infra aetatem intelligibilem conftitutos baptismo Christi non posfe falvari.
4 . Baptifatos in infantid, postea adultos, iterum baptifandos; neque vero ideo rebaptifari eos, fed recte potiusbaptifari,
Pag. 338 lezen wij ongeveer hetzelfde van de Henricianen.
0

0

(j)

S c h i j n , D. I. bh

195.

vele. -ketters ter dood gebragt, die, be„ halve vele dwalingen, verachtten den Kinderdoop, het
a heilige Sakrameht des: Altaarsi,;:£n de Christelijke, oïFer„ ande der Mhfe.'?; •.
; \.>^
Een ander kenmerkend löerituk der Doopsgezinden is
-de; onthouding van den Eed* Be iiieergen oemde R.U ï N E »
R I U S
getuigt, dat ook de Waldenzèn sran'ideii'dertiende eeuw zich van denzelven ^onthielden!.. /Ook- vinden wij in het Boek der vonnis/en van de Inqüifitie te
•Toutcq/b '(*) "eeir paar voorbeelden van dezulken;, die
geweigerd ^hadden hunne woorden bij eede te bevestigen,
daar zij beweerden, dat-elke eed van God /verboden;
ongeoorloofd eri zondig was. Ook de Kardinaal C M S A R
B A R ' Ö N 1 Ü s getuigt,, dat-er reeds in de twaalfde eeuw
velen '• onder ben' waren, ' die. weigerden een' eed te
doen ( f ) . Mén zou deze- getuigenisfen met nog vele
andere kunnen vermeerderenV indien zulks niet overbodig
ware. Men denke echter niet, dat alle Waldenzen in
den 'eed éven groote zwarigheid gevonden hebben; de
gefchiedenis kan ons het tegendeel leeren. Doch het is
ons genoeg, dat' er- fommigen onder hen geweest zijri,
die te dezen opzigte ovéreenftemden met de Doopsgezihderi* v¥n de zestfeixde eeuw
„ E L S A T E N ,

:

1

;

;i

De fcëkwarrie verdediger van de eer dezes genootfehaps,
de geleerde s,c HIJN, heeft ook trachten aan te toonen,
dat velen der 'Waldenzen met de Doopsgezinden overeenkwamen in hun gevoelen over het Overheidsambt en
LIMBORCH, Lib. Sent. Ihqütf. Tholof f. 39 vel 91
et 96. vel 207. .
( f ) C . BAR o N U Ann. Ecckf. Tom. X I I . ad 1178.
fol. 744.
. K
(4.) Zie, behalve de fchrijvers, op bl. 19 aangehaald, Liber
PETRI DE P i L i C H D O R F , S. Theol. Prof. contra féetam
Waldenftum, durante JACOBO CRETSERO, Societatis Jefu,
iii'Ma$d'BMiötk.
Vet. Patr. Tom. X I I I . fol. 312 et praerertini 33i^ V G N E K A , H. E. Tom. V I . Sec. X I I . § u 8 .
pag. 137. num. 3 .
;

0

den Oorlog (*). Het zij verre van mij, dat ik 's mans
redenering als onvoldoende ter zijde ftelle; zij heeft
zeker eenige kracht ter overreding, doch niet die, welke
zijne overige redenen kenmerkt. Ik twijfel oök, of hij
zelf dk punt voor onbetwistbaar heeft gehouden. Men
kan niét ontkennen, dat ereenige fporen van dusdanige
gevoelens in de gefchiedenis gevonden worden, en hier
en daar fchijnt een enkele onder de Waldenzen hierover
zoo gedacht te hebben; doch deze voorbeelden zijn zeer
weinig in getal. Het is ook waar, dat in het Boek der
vonnisfen van de Inquifitie te Touloufe ( f ) aan een' der
Waldenzen wordt te laste gelegd, dat,hij de wettigheid
van het regterlijk gezag ontkende, en ook R E I N E R I U S
fchijnt niet vreemd te zijn van eene dergelijke meening;
doch aan den anderen kant zijn er te vele blijken van
het tegendeel, dan dat men iets met genoegzame zeker
heid kan bepalen (-[•). Het komt mij voor, dat men
ook, zonder hiervan overtuigd te zijn, een befluit kan
trekken tot der Doopsgezinden oorfprong van de Wal
denzen. De overeenkomst in gevoelens over Doop en
Eed, en vooral over den eerften, als het algemeen ken
merkend leerftuk van dat genootfchap, maakt zulks hoogstwaarfchijnlijk, ook dan, wanneer de leeringen rakende den
Oorlog en het Overheidsambt van lateren oorfprong zijn,
of ten minfte eerst na verloop van tijd meerdere aanhan
gers vonden, dan zij in vorige eeuwen hadden gehad.
Men beroept zich ook op de overeenkomst in kerke
lijke tucht en in zeden tusfchen de beide meergenoemde
genootfchappen ( § ) , en met regt; doch deze overeen
komst is te bekend en te zeer in het beloop van beider
gefchiedenis ingeweven, dan dat wij hierbij lang behoeven
ftilte ftaan. Hoe het ten dezen aanzien, vooral in vroe
gere dagen, onder de Doopsgezinden geweest i s , behoef
14.
(,•(•) Liber Sent. Inquif. Tholof. edente L I M B, fol. 96 vel 207.

.(,*) S CH I J N , D , I I . bl.

(J") V E N E M A , H,
( § ) S C H U N , D , li.

E.
b!.

1. C.
17-20,

ik niet te zeggen. Ook de JPaldenzen waren ftreng in
hunne kerkelijke tucht, zorgvuldig in het beftraffen, zelfs
van kleinere misdagen, en dat alles zonder eenig aanzien
van perfonen. Zy hadden een' afkeer van alle weelde,
en waren zeer eenvoudig in hunne kleeding, in hunne
maaltijden, in hunnen geheelen handel en wandel. Zfl
waren Mille en vredelievende burgers, die z k h door
naauwgezette vroomheid onderfcheidden, en zich veel
ophielden met godsdienftige bedrijven. Zij kwamen niet
gaarne in herbergen, en onthielden zich angstvallig van
den dans '(*) en foórtgelijke vermaken, welke zij oor(*) Zeer opmerkelijk is hun fterke afkeer van het danfen.
LEGER, Liv. I . pag. 195 etc. deelt het gevoelen hunner
Barbes of leeraren daarover mede ,zoo als hetzelve gevonden
wordt in hunne oudlle -handfchriften. 'Dit ftuk begint aldus : „ La danfe est la procesfion du Diable, et qui entre
en la danfe entre en fa procesfion, Le Diable est le guide ,
le milieu, et la fin de la danfe. Autant de pas que fhotnme
fait a la danfe, autant de fa us fait il pour aller en enfer.
~On~ pêche en la danfe en plufieurs manieres: au marcher, car
tons les pas font contês, is attouchemens, ornemens, en Pouye,
en la veüe, au parIer, és men forges, és chanfons et au tres
vanités." En een weinig verder lezen wij: „ En outre les
ornemens, que les femmes portent a la danfe , font comme couromes pour plufieurs victoires, que le Diable a eu des enfans
de Dieu par leur moyen. Car le Diable na pas feulement un
glaive en la danfe; mats autant de perfonnes belles et bien
ornées qui y font. Car la parole de la femme est un glaive
flambotant. Et pourtant le lieu est bien d craindre, auquel
Pennemy a tant de glaives, veu qu'un feul de fes glaives doit
estre redoute. — D'avantage, le Diable frape en ce lieu ld
avec un glaive aiguifé, car les femmes ne viennent pas vojontiers i la danfe, fielles ne fe far dent et ne fe ornérit, lequel
fard et ornement est comme la'meuk, fur laquelle le Diable
aigutfe fon glaive; et la roüe qui fe fait d la danfe est
ausft comme une meule du Diable, fur laquelle le Diable aiguifé fes glaives* Ceux, qui ornent leur filles, font comme
ceux qui mettent le bois fee au feu, afin qu il brüle mieus;
car telles femmes allument le feit de luxure au coeur des hommes" etc. Eindelijk wordt in dit ftuk aangetoond, dat men ,
door te danfen , elk der tien geboden overtreedt.
y

deelden te veel aanleiding te geven tot verkeerde begeer
lijkheden. Dit alles rust deels op hunne eigene belijdenisfen, deels op de getuigenisfen hunner vijanden, waar
van velen aan hunne goede hoedanigheden hebben hulde
gedaan, fchoon zij hen vervolgden als weerbarftigen om
trent den Paus en de leer van de Kerk. Men zoü eene
lofrede op de Waldenzen kunnen zamenfiellen, alleen
door de gunftige- getuigenisfen bijeen te voegen van die
genen , die tegen hen gefchreven hebben.
IV. Uit bet verhandelde blijkt derhalve, naar mijn
oordeel, duidelijk: vooreerst, dat het Doopsgezinde genootfchap noch van M E N N O S I M O N S , noch van de
geestdrijvende Wederdoopers afkomftig is ; — ten twee
de , dat e r , van het laatfte gedeelte der twaalfde tot aan
het begin der zestiende eeuw, zich een ;groot aantal
menfchen in ons vaderland bevond, die de leeringen der
Waldenzen waren 'toegedaan; — eindelijk, dat er eene
opmerkingswaardige overeenkomst is tusfchen de gevoe
lens , tucht en zeden der Doopsgezinden en die van een
aantal Waldenzen.
Mag men nu uit dit alles het befluit opmaken, dat het
Doopsgezinde kerkgenootfchap zijnen oorfprong te dan
ken heeft aan die eerfte beftrijders der Roomfche kerk;
dat de ftillen in den lande, bij welken MENNO zich ge
voegd heeft, inderdaad tot de Waldenzen behoorden ?
Ik geloof ja. De aangevoerde bewijzen mogen al geene
onwrikbare zekerheid aanbrengen, zij geven aan deze
Helling echter eene mate van waarfchijnlijkheid j die zeer
na aan zekerheid grenst. Van waar anders zouden de
Doopsgezinden hunnen oorfprong omleenen? Van die
groote mannen, die in het begin der zestiende eeuw het
werk der Hervorming met kracht hebben, doorgezet?
Maar die zelfde mannen erkenden hen .niet voor hunne
navolgers, en poogden Wel eens hunnen aanwas te ver
hinderen. De poopsgezinden beleden ook geheel ver
fchillende gevoelens, Hebben zij dan ook de eerfte be
ginfelen van zuivere Evangeliekennis uit den mond dier
Hervormers ontvangen, en zijn zij naderhand afgeweken

van de leer, door hunne voorgangers verkondigd? Maar
hoe komt het dan,' dat wij reeds in het'begin der zestiende eeuw van de Doopsgezinden melding vinden gemaakt; jdat wij hooit iéts lezen van zulk eene feheuring
tusfehen'.de eerfte Protestanten; dat L Ü T H E R , C A L V I J N , Z W I N G L I Ü S of 'anderen zich nooit hierover
beklagen? 'Laat het dan of moeijelijk, Of onmogelijk
zijn te bepalen, tot welken aanhang onder de Waldenzen de Doopsgezinden moeten gerekend worden te behooren, d i t , dunkt mij, mag men vastftélleni dat zij
van een' derzelven afdammen, en dat hun oorfprong ten
minfte reikt tot de twaalfde eeuw. Ik zwijg er van, hoe
belangrijk dit alles is voor dé eer van dat genootfchap;
hoezeer het ftrekken kan, om de tegenwerping der
Roomschgezinden te ontzenuwen, die de Doopsgezinden ,'. even als de overige Protestanten, befchouwen als
afvalligen van de ware Kerk, als belijders Van menfchelijke leeringen. Dit zou eéne afzonderlijke befchouwing vorderen, en dan zou tevens blijken, dat het gezegde in zekeren zin op alle Protestanten kan worden
toegepast. Evenmin kan ik hier naauwkeurig ontwikkelen, dat bok de Doopsgezinden buiten ons vaderland
zich met die onder ons op eenen gelijken oorfprong mogen
beroemen. De bevestiging hiervan rust op dezelfde of
gelijkfoortige gronden, als boven zijn aangevoerd. Ik
zal thans het verhandelde beflüiten met de getuigenislèn
van eenige beroemde mannen buiten het Doopsgezinde
kerkgenootfehap.
1

Ik beroep mij in de eerfte plaats op de verklaring van
den beroemden Remonftrantfchen Hoogleeraar p H i L .
VAN
LIMBORCH,
die zich aan het einde van het
achtfte hoofddeel zijner Gefchiedenis der Inqüifitie (*)
dus laat hooren: „ Ik heb over de Waldenzen eh AlUgenzen wat meer uitgeweid, opdat iéder uit het Verhandelde moge oordeelen, of 'zij te voren ééné en dezelfde, dan wel twee verfchillende fekten w a T e n . 'Opdat
(*) L i MB. Hist. Inquif. Cap. VIII. p. 37.

ik openhartig yoor mijn gevoelen uitkome; zij fchijnen
twee verfchillende fekten geweest te zijn, en van vele
leerftukken» die hun.,nu worden toegefchreven, niets
geweten te hebben. BpvenaL komt het mij voor, dat de
Waldenzen menfchen geweest zijn,, eenvpudig van leef
wijze zoo wel als van verftand, onbefchaafd en onge
oefend ; e n , indien hunne leerftukken en gebruiken wél
en zonder vooroordeel onderzocht worden, moet men
bekennen , d a t , onder alle Christelijke fekten van onze
dagen , geene meerdere overeenkomst met hen heeft, dan
die,,, welke men Mennonieten noemt."
Van. nog meer belang is het getuigenis van MOSHEIM, wien men anders niet zal befchuldigen van te
groote ingenomenheid voor het Doopsgezinde kerkge
nootfchap ( * ) : „ Wij mogen," zegt h i j , „ in de
eerfte plaats aanmerken,, dat de Mennonieten het niet
gansch en al mis hebben, wanneer zij roemen op hunne
afkomst van de Waldenzen, Betro-Brusfianen en andere
oude aanhangen, welke men doorgaans als getuigen der
waarheid , in de tijden van algemeene duisternis en bij
geloof, aanziet. Vóórdat L UT HER. en CALVIJN opftonden, hielden zich in meest alle landen van Europa,
bovenal in Bohemen , Moraviën, Zwit/erland en Duitsch
land, vele perfonen o p , die de volgende leerftelling fterk
aankleefden, welke de Waldenzen, Wkkliffiten en Husfiten beweerd hadden, fommigen op eene bedekte, an
deren op een openbaarder wijze; te weten: „ dat het
„ Koningrijk van Christus, of de zigtbare Kerk door
„ rjem op a^rde opgerigt, eene verzameling was van ware
„ en wezenlijke Heiligen j en daarom ontoegankelijk
„ moest wezen voor, de fnooden en onregtvaardigen, en
„ ook ontheven van alle die infteilingen, welke de men„ fchelijke voorzigtigheid aan de hand geeft, om, den
„ voortgang der boosheid te (luiten, of de overtreders
„ te ftraffen en te verbeteren." Deze grondregel is de
ware oorfprong van alle de bijzonderheden, die gevon(*) Kerk. Gefch. D . V I I . hl. 334, 235.

den worden in de leer en tucht der Mennonieten^ en
het is zeer zeker, dat het grootfté gedeelte van deze bijzonderheden goedgekeurd was door velen dergenen, die,
vóór het aanbreken van den dageraad der Hervorming,
het reeds gemelde denkbeeld, wegens de zigtbare Kerk
van Christus , omhelsd hebben."
Niet min openhartig is de taal van V E N K M A ( * ) :
„ Den naasten oorfprong der Mennonieten " zegt h i j ,
„leidt men met regt af van de Waldenzen, en van diegenen onder de Wederdoopers, die de onfchuld en zuiverheid der eerfte Kerk vernieuwd, en de hervorming
verder voortgezet wenschteri, dan LÜTHER en CALv IJ N begonnen hadden. De Waldenzen toch hadden de
voonlaamfte leerftukken , indien men den oorfprong van
het vleesch van Christus uitzondert, met de Mennonieten bijna gemeen, gelijk wij bij de overwleging hunner
gefchiedenis gezien hebben."
Wij beflüiten met de aanhaling van de volgende woorden van onzen beroemden tijdgenoot IJ P E Y ( f ) : „ Wat
de Doopsgezinden aangaat, lang vóór de tijden der Kerkhervorming waren zij aanwezig, maar verfpreid eh verÏÏrobid.
Stillen in den lande zijnde, onderwierpen zij
zich,, uit vrees van anders vervolgd te worden, meestal aan de openbare godsdienstverordeningen van de
Ttoomschkatholieke kerk, en werden zij uit dien hoofde
ten minfte als geene bijzondere geloofsgezindte door de
geestelijkheid en het volk zoo zeer opgemerkt en gadegeflagen. Zij waren verfpreid in Engeland, in Duitschland, in Oostvriesland, voornamelijk in ons vaderland.
Doch, zoo haast LUTHER met kracht begonnen was
de Kerk te hervormen, vereertigden zij zich al fpoedig
met deszelfs volgers, vasthoudende nogtans aan hunne
eigene gevoelens, betrekkelijk den Doop der Bejaarden.
Dit was dan wel de voorname reden , waarom de Doopsgezinden met de Wederdoopers verward werden, d i e , ten
(*) Hist. Ecclef. Sec. X V I . § 403.
( f ) IJPE Y , t. a. p. b l . 100.

aanzien van dat kenmerkend geloofspunt, zoo als wij
gezien hebben, zich yan hen niet onderfcheidden. Ook
dit was de reden, dat de Doopsgezinden, wegens den
grooten h a a t d a a r d o o r tegen hen opgevat, meer de
woede van dé vervolgzucht, zoo hier te lande als elders,
ondervonden hebben, dan wel andere Onroomfchen.
Hier te lande werden zij tot één ordelijk genootfchap
vereenigd, ongeveer de jaren 1537 en 1 5 3 8 , door M E N N 0
S I M O N S , voorheen een' Roomschkatholieken priester
te Witmarfum,
in Vriesland, wiens invloed op de
Doopsgezinden in Oostvriesland en Duitschland weldra
insgelijks zigtbaar werd."
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(Morgcnblatt,

1829.)

't \ s niet de eerfte maal, dat een Walvisch op de
Vlaamfche kust geftrand i s ; maar de Gefchiedenis heeft
niet éénen aan te wijzen, die met den tegenwoordigen
in eenig opzigt zich kan meten; gelijk deze ook de eerfte i s , die, niet voldaan met het bezoeken der Europefche k u s t , werkelijk eene reis door het vasteland heeft
aangevangen.
In 1178 vereerde het Stadsbeftuur van Brugge den
Grave PHILIP een zeegedrogt, door een' heftigen ftorm
op de kust van Ostende geworpen, dat 42 voet lang
was. De Vlaamfche kronijken vermelden, dat in Nov.
1402 , bij eenen orkaan, acht Walvisfchen voor dezelfde
haven fcbipbreuk leden, waarvan de langfte omtrent 70
voet haalde, en elk ongeveer24 tonnen traan opleverde.
Op den 20 Jan. 1762 vernam men op het ftrand tusfchen
Blankenberg en Ostende, een half uur van laatstgenoemde
ftad, een' Potvisch, die gedurende 5 dagen begaapt, en
vervolgens, ten voordeele des Gouvernements, voor
ƒ 1 9 2 - : verkocht werd. Eindelijk verfcheen, op den
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4 Nov. 1827,, tusfchen de 'Bhgélfchè én Beigifche kust e n , het lijk van' eenen WalVïscli^ wélken 'he'tJ^na'oriderderfcheidene pógingea, éindelijk gelukte, dóorr-middel
van drie zamenverbondene/vaartuigen;, nabijHdé-'haven
van •Qiiehék a a i Wirat 'te frèpeni' Dat, alïe Osteniférs'ijlïrigs
toëftroomden; dat alle nieuwsbladen de mare f verbreidden; dat jong en oud uit/de omftreken er"» op 'af kwamen, en dat <alzöe bij' mönfc-hengeheugen herbergiers,
kooplieden en nieuwsgierigen''te Qttetudv': geen "grooter
geluk beleefd hadden, — dit-afles behoeft^gefcfi betoog.
Naar luid der oude befeheidén'V hielden de Walvisfchen
der vroegere eeuwen flechts van'13 tot 23 meters; terwijl onze eeuw met eenen 31 meters langen visch gezegend werd. Deszelfs 'vleesch enz. woog 8 3 , 0 0 0 , deszelfs traan 20,000 'kilogrammen, en het geheele beest
moet 1 2 5 , 0 0 0 , zoo niet 130,000 kilogrammen gewogen
hebben. , Een zekere Heer K E S S E L S kocht het fchepfel
voor ƒ 3000 - : en was over den koop zoo zeer voldaan,
dat $ • naar / d e - getuigenis • van' den Heer E E R N A E k r,
in zijmModce Jyr la Balei#e,jPqrjs
1 8 2 9 , men hem
vruchteloos reeds verfcheidene aanbiedingen deed, om
denzelven af te ftaan; „ fmeeken en beloften, niets kon
hem bewegen.". Den bezitter lag natuurlijk bovenal daaraan gelegen, zijnen eigendom eenen naam te doen verkrijgen ; en daar de Ostender geleerden het niet durfden
wagen den visch te doopen, en zelfs eenige voorbarige
tongen, het zéewonder. tot,een' ellendigen Potvisch wilden vernederen, begaf .zich de Heer K E E S E L S . zelf,
met twee geleerden ^,,-naar Parijs, om den Heer, c u ,.v 1 E R ,
het Orakel in dat vak, deswege te raadplegen. Een
Orakel,was hier des te noodzake'ijker, daar de reizigers
het beest niet, in naturamedebragten.
Het. gevolg, dier
reize en raadplegingen , welke ,den eigenaar eene maand
tijds kosteden,: w a s , dat de visch den naam van.Baleinc
Rorqual verkreeg* als zijnen eigenlijken naam.; de titel
van Koninklijken Walvisch viel hem later ten deel.
1

Vóór zijne reis had de Heer K E S S E L S reeds het
fkelet zoo goed mogelijk doen reinigen en in deszelfs
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geheel bijeengevoegd. Vijf dagen 'waren tot dien arbeid
toereikend geweest, de nachten* médegerèkend, iri welke
beftendig, bij toortslicht,Öa man'daarmede zïcll onledig hield. Reeds den 19 Nov. 1827 gaf" de eigenaar
een groot gastmaal in het onderfle kinnebakken des gedrogts; 16 danfers voerden in hetzelve eene quadrille
uit, en 114 perfonen deden hunne toasten aafl de kinnebaksbeenderen klinken.
In April 1828 had de Heer KESSELS een gehoor
bij den Koning der Nederlanden,
Z. M. gewaardigde
zich, de Hem aangebodene Natuurmerkwaardigheid aan
te nemen; maar wilde KESSELS nog eenige jaren het
voordeel van dezelve laten behouden. Intusfchen verfeheen een zaakgelastigde te Ostende o m , in naam des
Gouvernements, den Walvisch plegtig in ontvang te
nemen. De Heer KESSELS noodigde, dóór de nieuwspapieren , alle boog- en fcherpfch utters des Koningrijks
tot de feesten uit, wélke hij te dier gelegenheid aanregtte. Op den 19 April kondigden klokkenfpel, muzijk,
trom en kanon dezelve aan. Op Zondag, 20 April,
des morgens ten 7 u r e , losten de Boog- en Scherpichutters - genootfehappen Sint Sebastiaan en Sint Andreas
hun gefchut, en gaven daardoor het fein des aanvangs
van het inwijdingsfeest.
Ten 11 ure begaven zich die
Broederfchappen op de Paradeplaats, en vereenigden zich
aldaar met het Genootfchap der Rhetor'ijkers. De muzikanten hieven hunne beste (lukken aan. De leden der
Broederfchappen waren op het fraaifle uitgedost en met
hunne eereteekens verfierd. De Rketorijkers onderfcheidden zich door groepen van kinderen, in kostelijke kleederdragt mythologifehe perfonen voórftellende. Een jong
meisje te paard, dat de rol der FAAM ^ vervulde , volgde
de fiandaarddragers, en deelde onder het volk gedrukte
berigten u i t , waarop men las : „ Wie heeft uit het
„ onlangs op onze kust geftrande Zeegedrogt het grootfté
„ meesterftuk der kunst in de Nederlanden gewrocht ?
„ Het was KESSELS. Gevleugelde FAAM! dat uw
„ honderdvoudige mond zijnen lof door het ganfche wer
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„ reldrond verbreide!" In het middelpunt vertoonden zich
N E P T Ü N Ü S en A M P H I T R I T E , en vóór hen twee
kleine knapen, met het opfchrift: „ Ons Rijk bezit het
„ grootfté Beest." A M O R en p s Y C H E droegen kleine
zijden banieren, met de woorden ih goud: „ Rhetorica.
Ostende." Vóór A P O L L O en M I N B R V A droegen kna
pen een wapenfchild, met het devies: „ Kunst en We
tenfchap behooren tot ons gebied." Daarop volgden
twee F L O R A ' S , een wapenfchild dragende, met het
opfchrift:
„ Walvischfeest. Eere den Heere K E S 
SELS!"
Vervolgen wederom vier F L O R A ' S , met gefchrevene complimenten in de hand; drie Mammelukken,
enz. Het Belgifche fchip Flora, feestelijk vlaggende, be
antwoordde met zijn gefchut de falvo's der Broeder
fchappen. Thans begaven zich 26 muzikanten in het
fkelet, waarin een orkest geplaatst w a s , en fpeelden ,
bij het verfchijnen van den Heer Gouverneur der pro
vincie , een 'potpourri,
hetwelk met het nationaal ge
zang en luid handgeklap befloten werd. Onder den muil
van het dier, waar eene tafel gereed ftond, werd nu
het Protokol uitgevaardigd, waarbij den Heere K E SS E L S nog gedurende zes jaren het behoud van het
f kelet werd toegekend. Vervolgens ontvingen de óp
perden der Genootfchappen gedenkpenningen. De meisjes,
tot dat der Rhetorijkers behoorende, complimenteerden
den Heer Gouverneur, den Burgemeester, enz. De
Heer K E S S E L S deed 1000 brooden, 1000 liters bier
en 500 pond kaas onder de armen ronddeelen, en ont
haalde het luisterrijk gezelfchap op een glansrijk maal.
Tot den 23ften verdrong, als 't ware, het eene feest
het andere; vuurwerken, luchtbollen, bals, waaronder
een van 200 perfonen, met de tegenwoordigheid van
den Prins van Sakfen-Weimar vereerd. Op den 23ften
kregen ook de werklieden van den Walvisch eenen maal
tijd , en op den volgenden dag gaf de Heer K E S S E L S ,
in den buik des Wonderdiers , een Concert ten voordeele
der armen. Op den 25ften vergunde hij allen des begeerigen, den Walvisch gratis te komen zien. De Mn-
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gelfcben, de Staf en verdere Officieren van het garnizoen,
alsmede de Stad, gaven,- op hunne beurt, gastmalen ter
eere'des Heeren K i s s ELS. f)e Burgemeester overhan
digde hem eene gouden doos met fpeelwerk, met het
ftadswapen en het opfchrift: „ De Stad Ostende aan
den Heer KESSELS." De aanfpraak des Burgemeesters
werd door hem in dichtmaat beantwoord.
Naar Gent geroepen , verliet hij de muren van Osten
de op den 5 M e i , na voor het dier en de feesten meer
dan 112,000 franks ten beste te hebben gegeven. Tee
kenaars , fchilders , vergulders , plaatfnijders , werktuig
kundigen , timmerlieden , fmids , behangers, logementhou
ders, koetfiers, daglooners — om kort te gaan ,• alle in
woners van Ostende trokken groote •voordeden' van de
onderneming des Heeren KESSELS. Één enkele visch
bragt
een vertier in de ftad Ostende, dat zij mag
gezegd worden, van dat tijdftip af, zich over de bij de
B'uskruidramp van den 19 Sept. 1826 geledenë fchaden
eenigermate te troosten.
De groote Ostender Koninklijke Walvisch bevindt zich
thans te Parijs, heeft eene heerlijke woning nabij de
Tuileriën en de Kamer der Afgevaardigden, wórdt door
de aanzienlijkfte perfonen bezocht, wekt vanwege zijne
ontzettende afmetingen verbazing , maar fchijnt den Par
rijzenaren nietig, in vergelijking mét het Budget, het
welk, in een vlugfchrift, als met hem in gefprek wordt
voorgefteld.
;

zulk

ONDERHOUDING VAN DEN ZONDAG.
(Medegedeeld door den Heer,Mr. VAN COENS, te Hoorn.)
J L / e alom geachte Mr. R. EEITH heeft,' in zijne uit
muntende, door TEYLER'S Genootfchap bekroonde,
Verhandeling, hoofdzakelijk over den invloed van het
burgerlijk beftuur op zaken van Godsdienst, ("uitgegeven
te Haarlem in 1 8 2 6 , in 8 v o . ) op bl. 87 , opgeteekend:
MENGELW. 1829. NO. 15.
Y y
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,f üc fherinner mij ergeris an een Engeisch werk van naa?ti
» gdbzen te hebben ^dat een aantal misdadigers, die ter
^ dood veroordeeld wórden, voor hunne Regters behj„ den, dat zip htmnegeheele rampzaligheid .aan hunne
„ verachting van din Zondag toefchnfyvca; dewijl -zij
„ nog ufeijd door nagedachten teruggehouden enbelemmerd werden, zoolang bun geweten hun _>üen dag deed
„ >öerbiadigen.j; en jsij op denzelven hunne p-Kgten hoor» den' wjorftelleii: fflaar dat z i j , eenmaal dit juk afge„ Hchud hebbende , én hierdoor zich buiten >de gelegenbeid beyindende , fom -eenig godsdienftig onderrigt te
„ ontvangen, en aan eenige» voor de ondeugd geduchte,
„ waarheden herinnerd te worden, als van zelve en on„ merkbaar van zedeloosheid tót zedeloosheid vervielen ,
* en ssinddijk iot ©ndaden geraakten , die hun thans het
„ fchavot deden beklimmen. Wat hiervan zij., de zaak
H jaelvebis ten minftemenschkundig zeer waar."
w

M

Ifc' (wü niet ohttfrinzen,'' dat, bij het lezen dézer uitiiekende Verhandeling, inzonderheid deze plaats veel Indruks op mij maakte, en ik herinnerde ,mij onwillekeurig
het nienscfeiinndig gezegde van c i te & R ó>
Ita ferpit
n iUud.infitum in nature totalum , confaetudine .peccanlibard.,finsm ut dudaaia /ïaVuere iffe, fibiI nan pas^:p3té,jr*-'- Q>' óonfuetudo peocandi! quant am habes fu„ xunditatem in rmprsbïs m audacibu;\, cum puna Jtb„ fuit ckUctnikaconficcuta «faf." ~~(\Qrat. inv:ER R E M ,
act. 2. /. 3. c. 7 6 . ) Terwijl ik dezer dagen. door een
zeer treffend voorbeeld, de aanhaling van dén onfterfelijken F E 1 T H bewaarheid vond.
Zekere P H 4 L Ï P P 9 Ê J o l . l ' N y ö a d «<5 «jaren, had zich
meermalen in het onmatig gebruik van fterken drank vergeten , eh was daardoor tot diepe zedeloosheid vervat
len. Op zekeren d a g , gelijk hij zelf voor den Regter
beleed, had bij zich in drinkhuizen met -zijne makkers
opgehouden, en kwam berooid bij zijn* vader t ' h n i s ,
ornftreeks den tijd van bet middagmaal. Hst maail inog
niet gereed zijnde, Yging hij wandelen « 1 den t u i n , en
plukte eene lekkere péerv Zijn vader» rdie juist dea vak
r

:

genden dag den ©ogst zijner perénboomen zou vericöop e n , werd daarover vergramd, en fchold hem voor dief
en deugniet ait. Deze woerden bragten den jongman
buiten zichzelven; hij viel op zijn* bejaarden vader aan,
greep hem bij de keel, e n , een' grooten fteen opnemende , die ongelukkig hem onder de hand k w a m , verbrijzelde hij daatmede het hoofd van zrjn' vader, die na eene
poos dén geest gaf, terwijl hij in zijne laatfte blikken de
uitdrukking van vergiffenis meende te lezen.
'Op het eiland Jerfey, waar hij deze wandaad pleegde,
werd hij te regt gefteld en ter dood veroordeeld, en onderging de doodftraf op den 6 October dezes jaars.
Op het fchavot, op het oogenblik dat hem de Eeuwigheid wachtte, fprak hij tot de verzamelde menigte:
„ Waarde Vrienden ! Moge het fchöuwfpel van mijn treu„ rig lot u hoeden tqgen het gebruik van fterke dranken
„ en andere flechte gewoonten! Ik vermaan voorajoje
„ jonge Heden , om den heugen dag van den Sabbat ïiïet
„ te ontheiligen, en zich des Zondags getrouw naar de
„ Godsdienstoefeningen te begeven: dat is voor hen een
„ m i d d e l , om flecht gezelfchap en hejllpoze verzjDeJqrt„ gen te mijden.. God .erbarrnè -zich over mijne sic!,!"
En , toen bij den ftrop reeds om den hals ih#d , fliep [hjp
u i t ; ,„ Ik bezweer u nogmaals, .om de onmatigheid m
a, vliedend •Ouders, draagt zorg, om uwe kinderen naar de
„ Kerk-en de ^ondagsfcholen te zenden, opdat zij in de
„ pligten jegens -God en de menfehen mögèn-wtewdèn ön„ derwezen! — Ik ben de grootfté zondaar onder u al„ len ; ïk "betuig de regtvaardigheid mijner veröordeeling,
,, en ik fterf verzoend met geheel de wereld." Weinige
oogenblikken daarna gaf hij ftuip trekkende den geest.
Schoon ik Wet .aangevoerde door -den gea^h^en $ E i.y H
njqt overdreven oordeelde te zijn., fewaw trrjj ftcimc de
J5QP even vermelde .treffende g|ebeu!tïeiajs.j wseïke Jaarna»
e«ae volkómene bevestagiag 'behelsde, te belangrijk v o o r ,
dan dat ik dezelve niet onder de aandacht va» anderen
•zoude brengen? opdat ook onbedachtzame jonge üedefl,
welke de openbare GodscHcnstoéfeflingen, zoo a1 niet verYy 2
:
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achten,» uit Jigtzinnigheid echter niet zelden geftadig verwaarloozen, daardoor zouden worden gewaarfchuwd,en
door voorbeelden van hunne ijdele denkwijze worden, teruggebragt : terwijl: de waarheid dezer, gebeurtenis ge
noegzaam bevestjgd is door de mededeeling in de Gazette
des Tribunaux de France du i 8 Octobre i 8 a o , en ik
deze mededeeling befluite met.de woorden van een' hedendaagfchen wijsgeerigen menfchenvriend: dat betgeen
de School is voor denkindfchen-leeftijd, de openbare Gods
dienstoefeningen in de Kerb voor den volwasfen mensch zijn.
;

:

BRIEVEN, OVER DE ZOOGENOEMDE VERDEDIGING VAN PRINS
MAURITS VAN ORANJE VAN MR. C. M, VAN DER KEMP TEGEN
ADR. STQLKER, DOOR DEN LAATSTGEMELDEN.
(Vervolg van bil. 655.)
w
ij komen dan, op bl. 134 env., tot het gefchrijf over
hetgeen ik, wegens de vermoedelijke redenen van MAURITS'
veete tegen ÜITENBOGAERT, gezegd heb. Als zoodanig
gaf ik, volgens den Heer VAN DER KEMP, op: 1. UI
TEN BOGAERT'S tegenftand tegen de afzondering; 2. zijne
gemeenzaamheid met OLDENBARNEVIAD; 3.eene zekere
geheime reden. Geen wonder, dat onze vriend de twee eerfteh; als zeer voldoende, tracht te doen gelden. Hij doét
dat, omtrent de eerfte, door te beweren, dat de afzondering
geene fcheuring, maar eene bij Gods woord geoorloofde \ ja gebodene affcheiding was, welke OITENBOGAERT niet had
behooren tegen te ftaan. Dit verdient geen woord meer.
Wat, ten tweede, ÜITENBOGAERT's gemeenzaamheid met
OLDENBARNIVELD betreft: MAURITS moest die, vol
gens Mr. VAN DER KEMP,, wel misbillijken, omdat hij
OLDENBARNEVELD hield voor een' vijand én verrader
zijns vaderlands. Ik zeg: men zal nooit aan iemand van een
gezond hoofd en een braaf hart kunnen wijsmaken,dat MAU
RITS OLDS NB ARNEVELD daarvoor, in goeden gemoede, heeft kunnen houden; en derhalve heeft hij nooit hem,
en veel min nog ÜITENBOGAERT, daarom kunnen haten.
Wat aangaat de derde, of zoogenoemde geheime reden •: daar
over maakt onze vriend weder een vreesfeljjk getier, en be-
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kladt een aantal bladzijden. Welke was die reden?—ÜITEN
BOGAERT had eenige gedachten, dat zijne Excellentie op
hem verbitterd was, om zaken, die hij, tot kwijting van zijn
ambt, had moeten doen. Hij flond daar echter niet op, en
wilde die ook niemand openbaren. Hij berigtte echter ook, dat
zijn ambtgenoot R O S A E U S gezegd had , dat hij den Prins
het heilig Avondmaal had behooren te ontzeggen, om redenen
(zegt hij weder) die ik verzwijge. Ik hield het hieruit voor
waarfchijnlijk, dat er iets verkeetds in MAU RITS zedelijk
gedrag geweest moest zijn, waarover ÜITENBOGAERT
hem had onderhouden, en hetgeen hij kwaüjk had genomen;
en ik fchreef hierover nu verder eeniglijk dit: „ Dat u i„TENBOGAERT dit niet openbaren wilde, doet eer aan
„ zijne befcheidenheid. Anderen, die meenden te weten,
„ waarin het beftaan had, zijn zoo befcheiden niet geweest.
„ Wij kunneu niet goedvinden, hier te melden, wat z$ des„ wege gefchreven hebben." Wat doet nu Mr. VAN DER
KEMP? Hij vangt aan met te zeggen, dat ik deze reden wel
met QUASI twijfelachtige woorden, maar desniettemin allerdui
delijkst opgeve , zoodat er mijn wezenlijk gevoelen uit ken
baar wordt. Hij is toch een fnugger man! Mijne twijfelach
tige woorden zijn hem allerduidelijkst, en hij kent er mijn
wezenlijk gevoelen door ! Waardoor ? Wel, door de fimpele
ontdekking, dat mijne woorden flechts quaji twijfelachtig zijn.
En wat zal daaruit dan volgen ? Wel, dat mijn wezenlijk ge
voelen i s , dat men moet gelooven, dat MAURITS waarlijk
is befmet geweest met al die vuiligheid, welke hij vervol
gens melden zal, dat men hem , naar ZUN gevoelen, heeft
willen aanwrijven. Dat hij mij dit gevoelen werkelijk op
dicht, en hoe eerlijk hij dat doet, zal ftraks blijken. Ik wil
hier over de eerfte bladzijden, welke hij over de zaak zelve
gefchreven heeft, maar weder heenijlen: want of ROSAEUS
waarlijk gezegd had, hetgeen men ÜITENBOGAERT had
aangediend, of niet, dan of de eerfte dit daarna flechts, uit
vrees, dat hij over zijn zeggen in eenige ongelegenheid zou
kunnen komen, had heeten liegen, (waarin een man van zij
nen (tempel geene zwarigheid kon vinden) is mij geen on
derzoek waardig. Ik wil maar aanftonds komen tot het on
derzoek, (hetwelk de fchrijver, op biadz. 1 4 0 , zwetst niet
te fchromen) wat het was, dat IK aan MAUSITSJM fchoorvoetend te. last leg. Hier ziet men het aanftonds, dat hij mij,
die niets meer gezegd heb, dan dat het waarfchijnlijk was,
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dot er ién verkeerds in KA URTTS' zedetijk gedrag moet zijn,
alles te' last legt, wat hij vervolgens te berde zal breugefi.
Nader doet hij dat op bladz. 141 , waar hij fc Brij ft,, dat, als
ik fpreek van zulken," die het'kwade van MAURITS MEENDEN
weten, dit, in mijtf zin, te zeggen i s , dat zij het
ftellig wisten; waaruit dan volgen moet, dat ik ^ hun Aiz.ftet*
iige wetenfchap coefchrijvende,zèlf aan hetgeen z§ gefchreven
hebben niet kan twijfelen, en dus met hen MAURITS aan
allés fchuldig houde, wat i i j , e n , nota bene , wel naar de
vaifche uitbreiding \ welke hij vervolgens aan hunne woorden
geeft, verteld hébben. Wat naam verdient nu zulk eene
kwaadaardigheid, die mij , in dommen ijver , alles aantijgt,
wac deze hem ingeeft ? Doch het is nog niet fraai genoeg.
De onbefchaamdeflanstvervolgens neder, dat ik niet geaarzeld héb, op bladz. 48, in de noot,- den Forst een moordenaar
té noemen, ONBESCHAAMDE, fchrijf ik.hier met nadruk:want,
daar hij- hier zelf de plaats aanwijst, waar ik den Vorst een
moordenaar genoemd zou hebben, en daar de lezer aldaar
nlet< vinden kan, dan het reed* meermalen gemeld verhaal
van
R ü E R i u s, dat MAURITS,
ZOO er geene anderen
waren tusfehen gefchoten, een' Friefchen Gedeputeerde ter
Vergadering van de Staten Generaal zou doorftooten hebB f e h , ' w a t denkbeeld kan hij zich daar andars maken-, dan
dat hij zich, bij eiken lezer, die de plaats inziet, bewijzen
zal eett leugenaar en lasteraar te zijn? En echter durfde hij
dtt niet alleen hier fchrijven, maar, ten bewijze,. dat het
hem niet onbedachtzaam is uit de pen gevloeid, het hierna^
ik meen nog wel tweemalen; maar zeker op bladz* 159, her>
halen! Blijkt hieruit nu niet, dat hij van alle fcbaamta rot*
feekt ontbloot is ? En zulk eeri vaondwülgvaiseh - befchuldiger
*aï dan nog den uit/lekend - vromen uithangen, en zich bij
in genen, die daarvan inzonderheid den uitwendigen fchijn
Vertoönen, als voorvechter opwerpen! Ex uno discs omnesl-**Laat óns intusrchen niét verzuimen, hier wederom dè nieuwe proef van 2ïjn fijn en fchrander onderfckeidend oordeel op
té nierken! Hetgeen MAURITS, volgens het verhaal, i«
verbijsterende drift zou hebben willen doen, maatf niet deed,
is brj hem hetzelfde, alsof hij het wefkelijk gedaan had!
Hetgeen, zoö hij het gedaan had , eert ongelukkige manftag
zótf geweest zijn, is bij hem moord! En ik,- die frêl verhaal
vatt hetgeen hij doen wilde, maar niet deed, eenvoudig mededeel , z£l daardoor dén Vöfst tot een merdènmr gemaêkt
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hébben! Dat heet Advocaten - raifonnement l *- Maa* nog be
fpottehjker is het volgende.
Ik heb (zegt hij op bladz.
140, 141) de quafi -befckeidenheid van ursEi&BO&AfiRT,
die niets van MAURITS' kwaad melden wilde, geroemd , dè
onbefcheidenheid van anderen, die het meenden te weten en
gemeld hadden, eenigermate gelaakt, en gezegd, niet goed
te vinden, om het ook te melden; fchoon ik de plaetfan,
waar het gemeld was, in de aanteekening, aanwees, opdat
men, des noods, zien mogt, dat ik niets verdichtte. En m
maakt hij mij mijn ililzwijgen tot misdaad, en wel tot zwaarder misdaad, dan waaraan zij, die gefproken hebben, en door
mij zijn aangehaald, naar zijn oordeel, fchuldig zijn: want
ik heb, door mijn zwijgen, het vermoeden verwekt, dat
her bedoelde kwaad van MAURITS wel van erger natuur
kon zijn', en misfchien wel beflond in de misdaad., die zich niet
noemen laat! — Hij geniete alle de eere, welke hem toekomt , wegens de onderfteHing der vtcgelijkheid van zulk vermoeden , hetwelk, zoo veel ik weet, nog nimmer is opgekomen in het hart van iemand hunner, die;het kwaad vaa
MAURITS gemeld hebben; een vermoeden', onbeftaanbaar
met hetgeen zij hem hebben te last gelegd, namelijk buitensporige najaging van gemeenzaamheid met vranwen, welke
doorgaans geacht wordt de misdaad, welke zich niet noemen
laat, uit te fluiten. — Maar (om voort te gaan) dewijl
ik, door mijn flihmfgen, nog veel onbefcheidener geweest
zal zijn , dan anderen , en onze vriend, om geen ding in de
wereld, in mijne fout vervallen w ü \ zoo gaat hij da» au
eens regt ZIJNE befcheidenheid toonen, door a l , wat o o i t ,
door anderen, van MAURITS* buicenfporigheid gemeld i s ,
op te halen, in de bijzonderheden uit te pluiie»,, e n , door
zijne verdichtfelen, nog te verzwaren, 't Is waar, dat dit
heet te gefchieden, om des Vorften onfchuld te toonen. Jammer
maar, dat hij daarin droevig is te kort gefchoten, en alzoo
den Vorst niet verligt, maar bezwaard heeft! Zijn© verdediging is niets meer, dan een ellendig fpinrag, hetwelk met
den ligtften adem wordt weggeblazen. Zoo ik nu, (dewijl
hij mij daartoe noodzaakt) door dit te bewijzen, den Vorst
mede in een ongunftiger daglicht ftel, (hetgeen ik, door mijn
Ililzwijgen, had willen vermijden) is dit eeniglijk voof zijne
rekening. — Ik heb gezegd, dat hij, hetgeen cot MA BRUTS'
tost gefchreven is , door zijne verdiehtftMen, nog verzwaart.
Wij zagen dit reeds, ten aanzien van het vermoeden van on1

natuurlijk kwaad;

maar vervolgens zege hij, op bladz. 144
en X46, dat de Aanteekenaar bij BRANDT allerlei (leekte
vrouwsperfonen in het nachtyerirek van MAURITS laat
binnentreden: doch dié eer komt wederom alleen hemzelven
toe. De Aanteekenaar zegt, volgens VAN DER REMP'S
eigene opgaaf op bladz. 143, dat de foldaten niet zien rodgten, WELKE VROUWEN, des nachts, bij MAURITS gebragt
werden. Nu waren het wel, in zekeren zin, ahijd/erhte
vrouwen, die zich hier aan den Prins kwamen aanbieden;
doch zij konden toch wel vrouwen van de niet geringde foort
zijn, die door de foldaten niet gezien en welligt gekend konden worden: maar onder allerlei Jlechte vrouwsperfonen, gelijk
Mr. VAN DER KEMP er van maakt, kan men niet wel anderen verdaan , dan allerlei gtmeene [letten van de liederlijkjle foort, waarvan wh" toch, met zijn verlof, gelooven, dat
MAURITS* kieschheid wel de uiterde walg zal gehad hebben. — Nog verdicht hij, op bladz. 144, 145, de fchandelijkjle en ongeloofbaarfte feiten, waarvan MAURITS, volgens
UITÈNBOGAERT, behalve die, welke hij, in de bovengemelde nachtvifiten, met vrouwen moge bedreven hebben,
fchuldig geweest zou zijn , en die dan ook wel van de misdaad, welke zich niet noemen laat , opgevat konden worden.
Niet het allergeringst gewag van zulke feiten beeft UITÈNBOGAERT;, of iemand anders, ooit gemaakt. Alleen de
kiefche en onzijdige Heer VAN DER KEMP heeft gemeend ,
dat hij die uitlegging wel aan hunne woorden kon geven,
opdat hun voorgewend lasteren van MAURITS zich toch
zoo zwart mogelijk zou voordoen; trouwens, volgens hem,
(op gemelde bladz. 145) komt de onnatuurlijkfte misdaad AL
OP HETZELFDE NEêa met die, welke met vrouwen bedreven
wordt-, mits men daaraan, met hem , de fchandelijkjle beestachtigheid leene, waarvan noch UITÈNBOGAERT, noch
iemand anders , gemeld heeft. Hij zegt ondertusfehen te regt,
dat de bijzonderheid, wegens de meergemelde nachtvifiten,
eeniglijk berust op het verhaal van JAN PARIJS, dienaar
van MAUjtiTS, die de vrouwen, des nachts, bij hem bragt,
en die daarna, om eenen gruwelijken moord, door.hem, in.
het paleis van MAURITS zelf, gepleegd, op 's Vorden eigen aandrang (wij vertrouwen echter, dat ook de aandrang
der Justitie hierbij gegolden zal hebben) te regt gedeld, vervolgens ter dood veroordeeld, en geradbraakt is. En hier
geeft bij zich" nu de uiterfte moeite, om aan het verbaal van

dezen booswicht alle geloofwaardigheid te benemen, en het
als vervloekten laster (gelijk hij het, op bladz. 147, noemt)
ten toon te ftellen. Hij tracht het als volftrekt ongeloofelyk
te doen voorkomen, dat MAURITS de dienflen van JAN
PARUS (gelijk hij zich uitdrukt) BELOOND ZOU hebben, met
fterk te ijveren voor deszelfs teregt/leHing en veroordeeling. Dit
onderftelt, dat MAURITS, ZOO het geval waar was geweest, naar het oordeel van Mr. VAN DER KEMP, OM DE
DIENSTEN VAN JAN pARys TE BEL00NEN, niet alleen op
zijne teregtftelling en veroordeeling niet zou hebben aange
drongen, maar (dewijl daarin nog geene BELOONING lag)
hem, zoö niet aan die teregtftelling, (hetgeen wat heel fterk
geweest zou zijn) ten minfte aan derzelver doodelijke gevol
gen (door, bij voorbeeld , te zorgen, dat hij ontvlugten
kon) onttrokken zou hebben. Voorwaar eene voor den Vorst
zeer vereerende' ocderftelling van den man, die hem verdedi
gen zal! — Wat mij betreft: het is mij niet alleen zeer
geloofelijk, maar zeer aannemelijk, dat MAURITS, wien ik
gaarne, (de Heer VAN DER KEMP moge het gelooven, of
niet) met den Heer DU MAURIER, (dien hij op bladz. 149
aanhaalt) in het algemeen regtvaardigheid en braafheid toefchrijf, diep getroffen is geworden van verfoeijing, afgrijzen
en gramfchap, toen hij den gruwel van JAN PARIJS vernam,
die, met behulp van den infamen LA VJGNE, om zich
meester te maken van de kleinooden van eenen Juwelier,
die dezelve den Vorst te koop had komen aanbieden, den
man, in het vorftelijk paleis zelf, vermoord had. Ik geloof
he: gereedelijk, dat die Vorst , vol van het gezegd afgrijzen
enz., en rillende op de gedachte, aan welke vermoedens hij
zich zou blootgeven, zoo men hem in het minst verdenken
kon, dat hij zulk een monfter aan het "fcwaard der geregtigheid onttrokken wenschte, op deszelfs teregtftelling en ver
oordeeling aandrong, in weerwil van alle zulke fraaije dien
flen , als waarvan hier questie i s , welke hij hem gedaan
mogt hebben. Maar Mr. VAN DER KEMP vindt het verhaal
ook ongeloofelijk, omdat het onderftelt, dat «AURITS ook
niet beducht zou zijn geweest, dat JAN PARIJS zijne wan
daden (dat zijn de naehtvifiten, welke de Prins van vrouwen
ontving) zou openbaren. En ik voor mij geloof niet, dat de
vrees hiervoor, welke zich toch niet zoo aanftonds, zonder
gelegenheid tot koele overweging, voor kon doen, eenen
man van zulke levendige en fpoedig werkende driften, als
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MAURITS was, zoo oogenblifckelijk bevangen kon,* en ik
denk, dat ik * aldus oordeelende, den Vórst Vrij wat meer
vereere, dan door eenige onderftellirig, dat hij 2ich, door
gemelde vrees, voor openbaarmaking zijner (gelijk wij zien
zullen) toch niet zoo' onbekende wulpschheid, als Mr. VAN
D-ER KEMP ons wil wijsmaken, met gevaar van verdenking
van veel erger Hechtheid, van dètt aandrang op ftraf van
ztrlk een' verworpeling, als JAN PARIJS, zou hebben laten
weerhouden.
Maar welk een geloof (vraagt onze Antagonist') kan men hechten, aan de befchuldiging van eèöen ter
dood veroordeelden moordenaaar ? — Ik antwoord: al het
geloof, hetwelk aan zulk een* moordenaar, die eetf onvermijdelijken dood voor oogen heeft, wien het geweten, het.
welk hij, in zijn uiterffie, wéflscht te ontlasten, foltert, en
die aan den geestelijke, hem gezonden, om zich tot fterven
te bereiden, (gelijk hier het geval was) zijne misdaden
belijdt, niet geweigerd kan worden. — Mr. VAN DER KEMP
noemt zijne belijdenis eznstecriminatie, als ware zij. louter
met dat oogmerk voortgeferagt, om hem, uit kwaadaardigbeid, omdat hij hem niet béfchermde ,te lastereh : maar ik laat
gaarne aan anderen het oordeel, of zulk eene onderfteiiing,
in eenen ziüh alzoo ter dood bereidenden, natuurlijk is. Had
nog zijn bezwaren van M A U R I T s eenig voorkomen van moedwillige boosheid; bragt hij iets tót 's Vorften last voort,
hetwelk hij niet had behoeven te openbaren; het kon misfëhfen verdacht fchijnen: maar, wilde hij zijn eigen kwaad
aan zijnen biechtvader geheel bekend maken, dan konde hij
hét öiet voorbij. „ Hij verhaalde aan ÜITENBOGAERT,
(gelijk men bij onzen fchrijver zei ven, op bladz. 142, leest)
„ wat hij a l , in dienst van Prins M AURrf s, gedaan had ,
„. hetwelk niet konde gefchieden , zonder ook de handelingen
„ en manieren van net leven van zijne Excellentie te ver„ teilen."
W« fchermt onze vriend, op bladz. 147, nog met de vofgendfe vraag: „ Hoe' komt het, indien de befchuldiging
a waar is, ést zij, ten zelfden ttfde, nier ontdekt (dat is
„openbaar) is geworden?* JDOMMISR Zou men- het waarachtig'niet kunnen verzinnen. De befchuldiging (zoo ais men
ze gelieft te noemen; gefchiedde, volgen» het verhaal' zelf,
Voor niemand anders, din voor den eenigen uiTEtfaó(SAÏRT, in de geheime bleeht van den veroordeelden, en
PÏTENBÖGAERT (ftaat erbij) openbaarde die aan niemand.
!

Zij is door hem aan niemand verteld geworden, dan eerst na
MAURITS' dood. De foldaten (merkt onze man zelf aan)
werden weggezonden, en konden dus niets openbaren. Zij
hadden evenwel kunnen vertellen, dat zij werden wegge
zonden, hetwelk vermoedens had kunnen verwekken: maar
(rifum teneas, Amice!) „ is het te denken," (gaat de
vriend met vragen voort) „ dat de vrouwsperfonen zelve,
„ die de eer hadden met den Vorst in zulke naauwe aanraking
„ te zijn, dit nimmer zouden hebben verbreid en uitge„ ftrooid ?" Gij ziet, dat hij altijd denkt aan die liederlijke
jlraatmadeHeven, *- die allerlei jlechte vrouwsperfonen vap zijne
uitvinding, — welke er natuurlijk veel eer in moesten ftel
len, zoo gemeenzaam met den Vorst te zijn; en dat hem
ook nooit iets ter ooren is gekomen (of dat hij het ontveinst)
van die mondelijke overlevering,. welke men wil, dat we
gens de vrouwen, die WAURITS des nachts bezochten, be
waard zou zijn gebleven, en welke ik wederom (en nu
vooral omdat zij eene loutere vertelling is, wier grond ik
niet ken) niet goedvind- mede te deelen. — Maar Mr. VAN
DER KEMP begrijpt ook niet, hoe de andere bedienden van
dtn Prins hetgeen JAN PARIJS verteld heeft niet hebben
wereldkundig gemaakt. Wel zaker! dat men de foldaten weg
zond, was niet vreemd; maar het was geheel natuurlijk,
dat men zich over de huisbedienden niet bekommerde. Waar
om zouden die het niet hebben mogen weten, dat hun Heer
Vifiten van Jufvrouwen kreeg? En wat belang konden zij
er bij hebben om te zwijgen,. hetgeen voor hen niet werd
geheim gehouden? — Eindelijkv „ men leest niet, (vol
gens bladz. 1 4 8 ) dat er, toen ten tijde? (dat is, toea
JAN PARIJS ter-egtgefteld zou worden)„zelfs de minfte ach„ terdocht daaromtrent," (dat is, omtrent- het door hem ver
haalde) „ t e n laste van MAURITS, beftaan hoeft." Dat
is toch hoogstverwonderlffkl Ia onzen thd zouden aanftondis
honderd pennen gereed geweest zijn, om overal te verbrei
den , hetgeen aan één eenigen man, in het diepst geheim,
was bekend gemaakt, en deze aan niemand openbaarde! —
Q caput lepidisfimum i val tribus A*tic$rk mfonabile!
t

1

(Het vervolg en fl»t hierna.}

NAPOLEON AAN ZIJN HOF.
(Vervolg en flot van bl. 648.)
•«— D e Keizer had uitdrukkingen en begrippen, die hem
bijzonder eigen waren. Eens met de Keizerin gefproken heb
bende over zekere perfonen, wier gedrag hem mishaagde,
eindigde hij bet onderhoud met deze woorden: De kuischkeid
is voor de vrouwen, wat de dapperheid voor de mannen is» ik
veracht den bloodaard en de vrouw zonder fchaamte.
De volgende Anekdote, voor welker echtheid ik durf inftaan, dagteekent vóór NAPOLEON'S echtfcheiding, en is
aan zeer weinige perfonen bekend:
Gedurende zijn laatfte verblijf te Milaan, werd NAPO
LEON getroffen door de theaterfchoonheid der vermaarde
GRASSINI,ZOO wel als door de verhevene toonen harer be
zielde ftem , en deed haar rijke gefchenken, ten einde haar
aan zich te verbinden. Hij gelastte BERT HIER, met haar
eene overeenkomst te treffen op glansrijke voorwaarden, en
haar naar Parijs te geleiden. Zij deed de reis in het eigen
rijtuig van BERT HIER. Rijk begiftigd, (met twintigdui
zend francs per maand) 'zag men haar op het tooneel zoo
wel, als dp concerten in de Tuileriën, waar zij elk betooverde, fchitteren. Maar NAPOLEON, alle opfpraak willen
de vermijden , en aan JOSEPHINE, die zeer jaloersch
was, geene achterdocht inboezemen, legde bij de fchoone
zangeresfe niet dan vlugtig en fteelswijs bezoeken af. Eene
fiere en hartstogtelijke vrouw, echter, gelijk G R A S S I NI , wel
ke niet alleen in hare ftem, maar ook in hare verbeelding iets
mannelijks had, kon zich niet vergenoegen met eene min
zonder eerbewijs, en gevolgelijk voor haar zonder bekoorlijk
heid. Zij nam de toevlugt tot een hulpmiddel, hetwelk haar
onvermijdelijk moest doen vallen: zij werd verliefd op den
beroemden Violist RODE; en deze, door eigenen hartstogt
weggefleept, was onbedacht genoeg, om BERT HIER, die
al hare flappen deed nagaan, te braveren. Op zekeren dag
liet de Keizer r o u c H i , toen Minister der Policie , bij zich
komen, en zeide, dat het hem verwonderde, dat hij, met
«ijne bekende bekwaamheid, niet beter zijne zaken verrigtte,
en dat er dingen gebeurden, welke hem onbekend waren.
De flimme vogel rook aanftonds lont, en had de ftoutheid,

den Keizer aldus aan te fpreken: „ Ja, Sirei èr gebeuren
„ d i n g e n , van welke ik geene kennis: neem, maar-die mjj
„ evenwel bekend zijn. Bjj voorbeeld: een map, niet groot
„ van geftalte, gekleed in een' blaauwen overrok, met een'
„ driekanten hoed, verlaat om de twee dagen:het kasteel,
„ tusfehen 8 en 9 ure des avonds, door de kleine deur van
„ het paveljoen Marfan, boven de keukens, ftapt, verzeld
„ van een' enkelen perfooh, langer dan hij, maar even zoo
„ gekleed ( * ) , in eene huurkoets, en rijdt regelregt naar de
„ ftraat Chantereine, No. 28. Die kleine man zijt g i j , om„ trent wien de grillige zangeres, van tijd tot tijd, onge„ trouwheden begaat ter gurifte van RODE, den Violist, wo„ nende in de ftraat Mont-Blanc, in het H&tel de F Empire."^Op deze rede floot NAPOLEON, den Minister zijnen rug
toekeerende, en met de handen op den rug op en neder
gaande, een Italiaansch airtje, en gaf r o ' ü C ï i , die wel
wist, 'hoe ver hij gaan kon, een ftilzwijgend affcheid. Een
zijner meest vertrouwde Aides-de-camp ( f ) kreeg nu bevel,
de ongetrouwe te bewaken, d i e , hooghartjg van aard, zich
des weinig bekreunde. Weldra zong zij niet meer op bijzondere concerten, en ontving gevolgelijk geene gefchenken;
daarna onthield men haar haar traktement, meenende haar
door behoefte te dwingen; maar, verzot op RODE, bleef zij
onbewegelijk, en wees ook nu nog glansrijker aanbiedingen
van de hand , welke BERTHIER haar vervolgens deed. Eindelijk ontving zij bevel, Parijs te verlaten. Zij nam met
haren minnaar de wijk naar Verfailles, van waar zij weldra te
zamen hunne fortuin in Rusland gingen beproeven.
— Zoo zeer NAPOLEON behagen fchiep, om' de geheime
minnarijen van anderen te verbreiden, zoo omzigtig was hij
in het verbergen van de zijne. Er was eene Poolfche Dame,
met name VAL ES KA, bij welke hij eenen zoon had. Gedurende zijne verbindtenis met JOSEPIIINE werd hij haar-dikwijls ontrouw; maar federt zijnen echt met MARIA LOUTS A
werd die ontrouw zeldzamer.
— NAPOLEON werd boos, wanneer hij iemand romans
zag lezen; men vert>o?g ze , wanneer men hem hoorde komen ; maar dikwijls verraste hij de lezeresfen. Hij had aan
zijnen Bibliothecaris, BARBIER, den last opgedragen, om
eene keuze van boeken te doen, en deze aan MARIA LOUI(*) De Grootmaarfchalk D U R O C.
( t ) De Divifiegeneraal j u NOT.
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te zenden. De Beer BAR n I ER, meer ~n man van letteren, dan wei een fireng Cenfor , voegde er ook de Hekeldichten van J U v E N ALIS bij. De Keizer Imam juist op het
oogenblik, dat dezelve ontvangen werden. Dat werk gewaar
wordende, knorde hij niet weinig, en zeide, dat dit boek
voor jonge vrouwen niet paste. Hij gaf te kennen, dat voortaan elke bezending van boeken door zijn vertrek zoude
gaan, en ontbood zijnen Bibliothecaris, die eene duchtige
vermaning kreeg.
- Hij was zeer onverfchillig om trent het geld en zeer
milddadig; wie hem maar vroeg, weigeren kon hij bezwaarlijk. Bij zijn vertrek van Malmaifon naar St. Helena, nam hij
nechts driehonderd - zestig duizend francs mede; en dit was
aUes, wat hij bezat. In zijne. eerfie brieven, aan J 0 s EPHI N E. zijne eerfie vrouw, gefchreven, toen hijnog Generaal van het leger in Italie was, fpreekt hij van het gerin.
ge vermogen. dat zijn vader hem heeft nagelaten, hetwelk
8000 it 10,000 francs beliep•
.,.... De Keizer hield veel van kinderen. Zijne jonge pagies
befchouwdenhem veeleer als een' goeden vader. dan als
een' oppermagtigen gebieder. Hij fprak zeer gemeenzaam tot
hen. bij voorkeur hen bij hunnen doopnaam noemende; en
hij gaf foms boertende eenen bijnaam aan de genen, voor
welke hij de meeste genegenheid had. - Op het eiland Elba
noodigde hij de kinderen van Mevrouw B E R T RAN D bijna
aIle zondagen, om des middags bij hem te eten; en hij liet
·deze kleinen zelden gaan, zonder hun eenig gefchenk te geven. hetzij van geld, hetzij van Iekkernijen , welke hij te
dieneinde in den ,zak had ge!l:oken. Ik geloof niet, dat zoodanige gevoelens onbe!l:aanbaar zijn met dat onverfchillig ui.
terlijke, -(lfmet al die blijken van onaandoenlijkheid, wanneerde weiland zoodanig was, dat zijne onverfchiUigheider
,nietaUeendoor geregtvaardigd werd, maar hem ook een air
van heldenmoed bijzette. Nt. P 0[, EO N was, bij zijn ver.
trek van Elba, teen hij affcheid van zijne moeder en zuster
nam ,zoo zeer aangedaan, dat hij tot haar zeide: lk moet
nu vertrekken, of fk zal 1100it veJ:trekken.
-Men verhaalt, dat de Keizer,metMARIA LOUISA pratende ,zichbeklaagde over de Keizerin van Oostenrijk en over
de Aartshertogen, en dat h~i, na zijne gevoeligheid tegen
hen te hebben doen blijken, tot haar zeide: Wat uwen
vader aangaat, van hem heb ik J4iets te zeggen; hij is
ZA
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een bot1l1uit (gtmache). De Keizerin veril:ond dic wooed niet.
Zoodra N A PO LEO N zieh verwijderd had ~ vroeg zij de da;u
zijnde Hofdames naar de beteekenis; niet eene derzelven
(iurfde de waarheid zeggen. Men gaf haar dus te kennen,
dat dit woord een deftig man, een man van gewigt aanduidde•. De Keizerin, noeh de uitdrukking, noeh de verklaring vergetende, maakte er, eenigen tijd later ,toen zij
met het bewind des Franfchen Keizerrijks belast was, een
koddig gebruik van. Eens, namelijk, als men eene belangrijke vraag in den Raad behandelde, bemerkte zij, dat
CAM B ACE RE s nog niet had gerproken, en, zich tot hem
wendende, zeide zij: lk wilde uwe meening over deze zaak
wet eens vernemen,' dewi/! ik 'weet, tlat gij een GANACHE
ziJt. ell. MB ACE 1{ Es kon op dit compliment niet anders
doen, (ian haar aankijkenmet de uiteril:e verbazing, terwijl
hij binnensmondshet woord ganacheherhaalde. .la, zeide
zij, een GANACHE ,een bezadigd man, een man van gewigf:
heteekent het woard dal niet? Ieder zweeg hierop, en men
zette de beraadilagingen voort.
- Zoo dikwijls NAP 0 LEO N met zijne 1l:ekelige zew:n
het Huis van Oostenrijk aanrandde, verdedigde MARl A
LOUISA hetzelve met vuur. Eens, onder anderen, als hij
tothl1ar fprnk Van plannen, die de Keizer van Oostenri.fk
had, om zich meester temaken van eenige il:eden, welke
hem vhjden, zeidehij: Gij ziet, tiatuw vatler een roover
is., en zich laeeigent, wat hem niet behoort. - Dat is waar,
antwoordde zij; maar gij - gij rooft Koningri.fken, en mi.fn
v·ader neemt fleckts eenige landjfreken. NAP 0 L EO N lachte
zeerover hetantwoord ,en vroeg aan de tegenwoordig
zijnde .perronen, of eene vrouw, die eerbied aan haren man
verfchuldigd is, het regt had, om hem den naam van roo",:er
te geven.
. - N A..P 0 L·B O'N wilde gaarne, dar zijn Bof fchitterend
was. AHe ·bedienjngen '.Ian -hetzelve werden rijkelijk bezoldigd, en hij \'orderde vande hooge ambtenaren, dat zij
vel'.eringen llllakten. Een middel, om hem te behageri,
was, een good huis en [rani huisraad ,prachtige rijtuigen ,
en watdaartoe verderbehoort, rehebben, ,fee.sten tegevenen veel gezelfchap te ontvangen. Van zekere voorname
lieden ,dieglm:lkend werden wat zuinig .te leven, fprekende,zeide 'hij :fomwijlen: liet ziJn vrekken, die hun geld
ophoopen.

— Dé kaptafel der vrouwen trok ook de opmerkzaamheid
van NAPOLEON. Als hij in de zaal trad, wierp hij een'
blik op alle. Dan fcheen hij eene monftering te houden. Hij
zéide een vleijend woord aan die gene, welke hij naar zijnen
fmaak vond; en dikwijls was een fcherpe zet het déél van
haar, welker opfcnik hem mishaagde.' Hij had een' tegenzin
tégen de [hawk, en nooit kon men ze in zijne tegenwoordigheid behouden. Die van cachemire, welke hij onwillens duldde en waarvan hij dikwijls fprak, mishaagden hem
nog het méést; Om dezelve in onbruik te doen geraken, liét
hij er door'den Heer TEHNAUX vervaardigen,, voor welke
iSA'BE Y de teekeningen maakte. Voor het oog waren ze ze*,
ker fraaijer, dan de Oostindifche; éven wel had de mode meer
invloeds, en men bleef de voorkeur geven aan; het. uitheems
fche.
Diamanten vielen in zijnen fmaak. - Niets kon in
pracht halen bij het gezigt der tuileriën op eenen galadag, üan zocht ieder te fchitteren én zichzelven als te overtreffen; dit deden zelfr die genen, welke voor gierig tè
boek ftonden. , Deze laatften waren gedurig de voorwerpen
der bóerterijen en fcherpe fpótternijen van NAPOLEON.
— De Keizer bragt gewoonlijk den avond door in' gefprek
met een of twee zijner Ministers, die hij in eene kleine zaal
bragt, alwaar een biljart voor de Keizerin was. NA POLE ON
fpeelde er zéér flécht op, zonder eenige oplettendheid, en
altijd pratende. Daar 'toonde hij gewoonlijk zijn misnoegen ,
en knorde, als hij zich óver iets te beklagen had. Zijne
item alleen werd gehoord; men antwoordde hem zelden. Ja,
men hoorde behalve hem niemand; al was ook de zaal vol
hovelingen, men kon geene andere ftem onderfcheiden. Evenwél werd er gefproken, maar zeer zacht,en volgend het aangenomen gebruik van hét oude Hof.
— Toen NAPOLEON naar Elba zou vertrekken, hield hij
te Salvagny, de laatfte postplaats, vóór men te Lyon komt,
ftil, om het avondeten te gebruiken. Daarna ging hij alleen
óp den wég wandelen. Den Pastoor ontmoetende, fprak hij
dezen aan, en vroeg hem, of de lieden van zijne gemeente
weltevreden met de verandering des beftüurs fchenen. Ver*
volgens, haar den hemel wijzende, die vól fterren was,
voegde hij er bij , dat hij eertijds de namen van alle gefternten kende; maar dat hij, die naderhand vergeten hebbende,
hem verzocht te zeggen, hoe men er eene noemde, welke
;

hij met den vinger aanduidde, en die zich helderder dan de
andere vertoonde. De goede Pastoor antwoordde, dat hij er
niets van wist, en de onttroonde Keizer groette hem glimIagchend en begaf zich weder in de herberg.
UITTREKSEL UIT EENE VOORLEZING , GEHOUDEN 'OP DEN 15
JUNH 1829, DOOR DEN HEER LAUTS, HOOOGLEERAAR IN DB
NEDERDUITSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE TE BRUSSEL,
Hoezeer nu het Franse» beftuur al de dichtgilden had
vernietigd, zoo was de zucht voor de poëzij in Vlaanderen
te zeer aangewakkerd, om MUü eensklaps te laten fmoreo.
Reeds kort na het verbod amen wij dan ook wederom hier
eh daar een enkel gezelfchap aan, dat zich op nieuw vereenigt, en treur- en blijfpelen tracht te vertoonen. Als een
werkzaam man, die met onderfcheiding verdient genoemd te
worden, treffen wij den dichter HOFMAN, van Kortrijk, aan,
die op het einde der 18de en in het begin der 19de eeuw in
Vlaanderen algemeen bekend was geworden door zijne heke
lende luim, waarvan hij onder anderen blijken gaf in zijn
weekblad de Saufepan , gedurende eenigen tijd te Gent in het
licht gekomen, maar dat te fcherp was, om lang onder het
Fransch beftuur voortgezet te worden. Zijne treurfpelen zijn
inderdaad voortbrengfelen van meerdere verdiende, en wij
vinden hem reeds in 1796 met eenige „liefhebbers der tooneel- en dichtkunde" te Iperen bezig, ten voordeele der ar
men , een treurfpel te vertoonen, genaamd Clarinde, of de
rampzalige door de liefde. Hij vervaardigde naderhand nog
meer treurfpelen en ook andere gedichten, waarin verfchei
dene loffelijke plaatfen voorkomen.
Zoo werd dan evenwel onder het Fransch beftuur de Ne-

derlandfche dichtkunst beoefend; doch de dichtgezelfchappen
herkregen geen wettig beftaan, tot dat men begon te begrij
pen, dat er van die zucht voor de dichtkunst, ook ten voor
deele der Franfche letterkunde, partij zou zijn te trekken.
Nu ftond men, om een' aanvang te maken, aan de Kamer

te Aalst, gezegd de Catharinisten, toe , zich op nieuw te
vormen, en een' prijskamp uit te fchrijven, mits ook prijzen
voor Franfche verzen uitlovende. De oproeping gebeurde op
het einde van 1807, en in den voorzomer van 1808 had de
tooneelftrijd plaats. Voor de prijsdinging was gevraagd een
treur- of tooneelfpel, een groot zangfpel, en een blijfpel
met zang, of eene klucht. Deze oproeping deed verfcheideMENGELW.
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ne- Kamers herleven, en de mededingers waren calrijker dan
mep verwapht had. Verfchillende prijzen werden gewonnen ,
en de Brusfelfche liefhebbers van den Wijngaard, die zich te
dier gelegenheid weder vereenigd hadden, behaalden den aden
prijs voor het zangfpel en den iften voor het naftuk. Behalve
die prijzen werden er nog eerpenningen uitgedeeld voor de
best? fpelers , voor de verstgekomenen, en voor die bij hunne optrede het fierlpst uitgedost waren. Voor het laatfte
verkreeg de Wijngaard een' gouden penning.
Men had tevens een Fransch vers gevraagd, waarin 'les Beiges zouden bezongen worden, en flechts Belgen om den prijs
mogten kampen, „ pour encourager," heet het, „ / * poéfie
franfa'/e parmi les jeunes Rekte" F RAN g o r s DE NÏUFCHATEAU was tot de beocwPeling verzocht, en op den 14
van Louwmaand 1810 had, volgens diens beflisfing, de uitreiking der prijzen plaats. Mijn ambtgenoot LESBROUSs ART (*) behaalde den iften prijs; de 2de werd weggedragen dear LE MAXEUR, de 3de door P. BENAU.
Mijn geachte ambtgenoot is te zeer bekend, dan dat ik iets
ter gunfte, zijner verzen zou behoeven te zeggen; de zucht
voor den roem van zijnen geboortegrond ftraalt daarin allerwegen door, en wordt nader door de keurige gefchiedkuridige
aanteekeningen geftaafd. .
Bij gelegenheid dier prijsuitdeeling werd door HOFMAN,
van Aalst, (niet te verwarren met dien H OF MAN, van wien
wij ftraks gefprokep hebben) een vers gelezen, en door
BROECKAERT eene redevoering gehouden, een en ander
in het Nederlandsch. Vervolgens trad WALLEZ op, en hield
eene Franfche redevoering, die niet alleen door den ftijl ,
maar ook door den' inhoud belangrijk is. Hoezeer in het
Fransch fprekende, zwaait hij grooten lof aan de Nederlandfche dichtkunst toe; hij prijst de Rederijkers van Aalst wegens hunne pogingen, om de letterkunde hunner vaderen te
handhaven. „ Maar," vervolgt hij, „ parmi tant de titres
„ que vous vous êtes acquis, M. M. a F'estime de vos concitoyens,
„ it n'en est point de plus glorieux que l'heureufe innovation
„ dont vos ftatuts n'avaient pu prévoir" (letwel op deze
uitdrukking) „la nécesfité, mais dont les esprits justesetéclai„ ris, libres de toute prevention, devaientfempresfer d'accueil„ lir l'idée. Devenus Francais, vous avez fouhaitè que
(*) Hoogleeraar in 'de Algemeene Gefchiedenis.

„ cette n'ouvellepartie du grand empire fe dhttnguatéga tement
„ par des productions littéraires dans la langue que nous
„ AVONS RECUE de la gloire et de la politique." Iets verder
zegt bij: „ Cepeudant cette langue, qui allait devenir ia nê„ tre, êtait encore pour nous, il y a quinze ans, un objet
„ d'étude que F education nous préfentait, d F Age oü Rome et
» Athenes commencaient a ouvrir pour nous les immortelles archives de la fcience et du génie."
Met voordacht ben ik hier wat uitvoerig. Wat bewijzen
al die omftandigheden; wat bewijzen de gezegden van WALLEZ, in 1810 te Aalst, onder de heerfchappij van NAPOLEON, uitgefproken ? Bewijzen ze niet meer dan alle valfche redeneringen, welke men dagelijks verfpreidt; bewijzen
ze niet meer dan alle drogredenen , welke men tegenwoordig
opeenüapelt? Ja, nog in 1810 was de algemeene landtaal in
Vlaanderen en Braband de Nederlandfehe taal, en het Fransch
beftuur gaf zjch moeite, om de Franfche taal in te voeren
en te verfpreiden.
Sedert den tooneelftrijd te Aalst in 1808 worden er ook te
Brusfel en elders treur-, zang-, tooneel- en blijfpelen in het
Nederlandsch vertoond; doch, althans in de voornaamfte fteden van Braband en Vlaanderen, vertoont nien tevens, om
zich bij het beftuur aangenaam te maken, nu en dan een
ftuk in de Franfche taal.
Doch bijna zoude ik vergeten te zeggen, dat de bekrooning van Franfche dichtftukken ter eere der Belgen verzeld
ging van eene gelijke plegtigheid ten aanzien van Nederlandfche gedichten, waarin evenzeer der voorvaderen roem werd
bezongen. Eervol ls het allezins voor de Catharinisten te
Aalst, in de beide talen dat onderwerp te hebben opgegeven, in eenen tijd, toen men hun wilde diets maken , dat
zij tot de „grande nation'''' behoorden, en toen het hoog
bewind allen Nederlandfchen geest bij de Belgen poogde uit te
wisfchen.
De eerfte prijs voor het Nederlandfche vers op de Belgen
werd behaald door P. j . DE B ORCHGR AVE, van Waeken,
een verdienftelijk dichter, bij wiens overlijden door zijne
kunstbroeders een gouden eerpenning werd uitgeloofd voor
het beste treurvers, Het is eene waarheid, dat, terwijl zij
op deze wijze zijne nagedachtenis huldigden, zijne vrienden
2 i c b z e l v e n tevens vereerden. De tweede prijs werd behaald
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dpor o AVID DE SIMPEL, van Staeden, In den óm mering
van Ipereni.de derde door een' ander' ingezeten van Waeken,
den Heelmeester A. L. VAN DEN POEL. — Waarlijk, in
hunne gedichten ontmoet men vele fchoone, echt dichterlijke
brokken!
.
Intusfchen had de. tooneelftrijd, welke het jaar te voren te
Aalst had plaats gehad, de zucht voor dergelijke vértooningen aangemoedigd; en, het oprigten der dichtgilden niet meer
tegengegaan wordende, maar zelfs, onder zekere voorwaarde,
aangemoedigd, vormden zich op nieuw onderfchëidene Rederijker-gezelfchappen. Deze vertoonden treur-, zang-, tooneel- en blijfpelen, meestal vertalingen uit het Fransch of
Hoogduitsch; oorfpronkelijke voortbrengfelen waren daaronder
zeldzaam.; Nu en dan ook vertoonde men, zoo als wij reeds
aangemerkt hebben, eenige ftukken in het Fransch, om zich
bij den Maire en Prefect aangenaam te maken; hetgeen inzonderheid tè Brusfel en in nog twee of drie groote fteden
plaats greep.
Vele mannen waren in het begin dezer èeuwe vervuld van
ijver voor hunne vaderlandfche dichtkunst. Men lat de werJien van VONDEL, ook van HOOGVLIET en andere Noordelijke dichters; men werd meer en meer opmerkzaam op
hunne fchoonheden; zelfs was er in 1805 te Jperen een tijdfchrift uitgekomen , waarin op eene wetenschappelijke wijze
over dicht- en taalkunde werd gehandeld. De uitgever van
dit werk, genoemd Tijdverdrijf door VAELANDE, was de
arbeidzame Arts VAN DAELE, die daarbij in eenige andere
liefhebbers van taalkunde en dichtkunst vlijtige mede.
helpers had. De lust wakkerde, zoo doende, meer en
meer aan.
Men ziet zelfs wetenfchappelijke werken-over de kruidkunde enz. in het Nederlandsch te voorfcbijn kooien; ambtenaren wagen het, in het Nederlandsch te fchrijven. Maar
de Franfche Maatkunde zoekt langs andere wegen haar doei
te bereiken; men beneemt der jeugd de gelegenheid, zich
in de moedertaal té oefenen. Naauwelijks betreedt de jeugd
de fchole, of zij wordt gedwongen, hare tong naar eene
vreemde taal te plooijen, .flechts de taal te fpreken', „regue"
zoo als. WALLEZ zegt, „de la gloire et de la politique"
Op die wijze met uitheemfche beginfelen gevoed,moest men
eindelijk zijn' oorfprong, de roemrijke daden zijner voorvaderen vergeten; op die wijze moest de Vlaamfche tong-

val langzamerhand verbasteren, en ten laatfte geheel ont
aarden !,
Zonder heimelijken tegenftand, zonder tegenvertoogen ge
beurde evenwel dit alles "in Vlaanderen en Brahandn'vei;
daarvan levert zelfs de Kamer der Notarisfen te Brusfel een
bewijs: want, toen bevolen werd, dat alle hoegenaamde
openbare ftukken in het Fransch moesten opgefteld worden,
en toen het alleen vergund bleef, onderhandfche akten in
de landtaal te fchrijven, mits'ter Infchrijvingsburele aange
boden wordende, voorzien van eene vertaling, door een'
gezworen vertaler geteekend,
toen bragt die Kamer teBrusfel
hare bezwaren daartegen in; ook andere Hgchamen deden
zulks; doch alle klagten waren vruchteloos!
Dergelijke maatregelen, tot invoering van het Fransch bij
den Nederlandsch fprekenden landzaat, werden van dag tot
dag ftrenger en drukkender. Geen nieuwsblad vermogt langer
in de landtaal te worden uitgegeven, zonder nevensgevoegde
Franfche vertaling; ja ter naauwernood vergunde men, kerk
boeken en dergelijke enkel in de Nederlandfche taal het licht
te laten zien.
Diep getroffen door deze dwingelandij, oefende men zich des
te vlijtiger in de landtaal; in de ftilte' oefenden de dichtgezelfchappen of hunne verftrooide leden zich in de dichtkunst. Toen
derhalve de nieuwelings herleefde Kamer der Fonteynisten te
Cent, tegen den 17 van Hooimaand 18ia, eenen wedftrijd
had uitgefchreven, ftroomden de Nederlandfche dichtftukken
van alle kanten toe.
Deze Kamer nam hare fpreuk: „mente, calamo et voce?
in de uitgeftrektfte beteekenis, en zij fchreef uit drie prijzen
voor één dichtftuk in het Fransch en drie voor één in hec
Nederlandsch, een en ander tot onderwerp hebbende de overwin
ning bij Friedland en den vrede vunTilfit; twee prijzen voor
het welzeggen of uitgalmen in het Fransch,en gelijke prijzen
voor het Nederlandsch, de alleenfpraak van' den Cid, in het
treurfpel van dien naam, door NOMSZ vertaald, tot voor
werp opgevende; voorts twee prijzen voor het fraaifte fchrift,
en drie voor de fraaifte uitvoering van drie muzijkftukken.
Sommigen zullen zich misfchien verwonderen over de prij
zen voor het fraaifte fchrift, en zulks befchouwen als eene
nieuwigheid; men verwondere zich des echter niet, wijl het
geenszins eene nieuwigheid was. In de 16de en in het be
gin der 17de eeuw gebeurde het meermalen, dat ook voor

bet beste fchrift een prijs werd uitgeloofd, voornamelijk
dan, wanneer het flechts een Refereinfeest was; en men
hechtte aan; zoodanigen prijs even zoö wel waarde als aan
allé andere. Wij ontmoeten zelfs ih 1610 de ffaarlemfche

Kamer het Speelkorentjett bij 't Lelyken van Calvariéh té 'Antwerpen om den prijs van het fraaifte fchrift mededingende, en
eené zilveren fchrrjfpen , ten blijke van zege, van'de zoomen der Schelde naar de boorden va» het Spaarné ftfedevoerende.
Bij de Gentfehe prijsuitdeeling werd er - eene redevoering
gehouden dooiden Heer C&RNE LISSEN, Antwerpenaar,
doch toero reeds federt éénige jaren, en nog thaffis, te Gent
woonachtig. In zijne'redevoering vinden w i j , bij vele trekken van geest en vernuftj ook eenige plaatfen, die bij ons
onderwerp niet geheel te onpasfe komen. Hij Zegt onder
:

anderen: „ RUBENS, VAN DYCK, JORDAENS avaient
„ fleuri avant /<*: p0usS'ÏN,.LEs ÜE VR et LEBRUN; —
a CAT.S è't VONDEL ètaiènt contemporains de RÓNSARD*
J, de E Aii?, de BARTAS; mat's comhien Ui leur itaient fu„ pêrieurs pour la penfée et pour f expresfion poétfque'! Le
„ Palamede de ce dernier? van VONDEL namelijk, „oü, a

„cotê de qaelques défatips de gout, on trouve des beautés du
„ premier ördre, et dei vers qui ferviront iéujours de modble,
„ prêcèda de longtemps les chefs-d'oeuvre de p. CORNEILLE,
„et mime le Wêncesfas «fc RoTRou. On ne connait pas asféz
„ en Frame la littéraiure Hollandaife." Wat verder laat hij
zich óp eene flechts luchtig verbloemde wijze uit over den
dwang van het Fransch beftuur ten aanzien der taalï' yjLors-

„ qué," heet het, „ le Gouvernement, éclairé par Païitotiti
„ qui nous a prêté un appui hienveillant, a voulü permettre
„ qué la Ghambre des Fontainistes. recut une nouvelle éxis„ fence, et fut réinftallée, il a' dü compter fur notre feltïci'
„ ittde pour ce qui peut aider a conferver parmi nous tamour
„ des fciences et des arts, et a ranimer le geut des bonnes
„ études et des lettres', il n'a pas voulu'bannir de nos exer-

„ ciees litteraires l'ufage (Tune langue qu'ont illustré les
„ VONDEL et les CATS; mais il a de&é én méme temps,

^ que la Sociétè encourageat les progrès de la langue Fran„ caife, qui tend de jour en jour a devenir plus générale,
„ plus européenne."
De Nederlandfche prijsverzen waren ten getale van dertig; op
drie na werden ze in het licht gegeven, en onder die 27

waren er twintig, in welke de zoogenoemde Hollandje he
fuelling gevolgd was. Dit is een belangrijk verfchijnfel,
reeds door mij in onderfcheidene vroegere dichtftukken op
gemerkt; een verfchijnfel, zoo veel te belangrijker, wanneer
men het in vergelijking brengt met den penneftrijd, eén jaar
of vijf geleden gevoerd, en nog niet geheel bekoeld, gedu
rende welken Vlamingen en Brabanders, met zekere hard
nekkigheid , aan de zoogenoemde Vlaamfche fpëlling dé voor
keur toekenden. Dit zoo algemeen navolgen der Hollandfche fpëlling in het jaar 1812 bewijst op eene overtujgende
wijze, dat men de Noordelijke dichters met vlijt las.
De 1 tie prijs werd behaald door WILL EMS, van Antwerpen;
de gde door EUG. VAN DA MME, van Brugge, ende 3de

door JEAN JACQ. LAM BIN, van Iperen. De Heer WIL
LE MS is dezelfde, die zich federt tien jaren in verfchillende
opzigten omtrent de vaderlandfche letteren verdienftelijk maakt;
de beide anderen hebben nog in latere jaren dichtprijzen be
haald. — Er zijn ook, behalve de bekroonde dichtftukken,
andere verzen, waarin men verdienftelijke brokken eutmoet.
Wij allen weten, hoe anderhalf jaar na dezen Gentfchen
prijskamp de heilbrengende omwenteling plaats had, waar
door de Noordelijke gewesten van Nederland zichzelven we
derom in den rang der volken plaatften, en onzen tegenwoordigen Koning tot Souvereinen Vorst uitriepen. Ook de
Zuidelijke gewesten werden kort daarna van het juk verlost.
Wat was natuurlijker, dan dat toen aloinme in Braband en
Vlaanderen, te Gent en te Brusfel de algemeene kreet op
ging om herftel in de oude regten, om verlosfing van den
drukkenden, van den flaaffchen last der vreemde tale f enz.

GELDOFFERS , ALLEEN DOOR HYDRIOOTEN ,
OMWENTELING GEBRAGT.

AAN DE GRIEKSCHE

D e Griek ALEXANDER SOUTZOS geeft in zijne Histoire
de la Revolution Grecque (1829) zulks o p , alleen met be
trekking tot eenigen der rijkfte bewoners van het eiland Hy*
dra, en vermeldt uitdrukkelijk, dat, behalve de door hem
genoemden, nog andere Hydriooten het hunne ten behoeve der
Griekfche zeemagt federt 1821 hebben bijgedragen. Volgens
de door hem medegedeelde rekeningen, hebben de navolgende
perfonen gefchonken als volgt:
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Francs.
De Gebroeders LAZAROS en GEORGE KOKDURIOTIS
.
.
.
.
.
ï,500,00-3
De Gebroeders STAMATIS eD BASILIQS
BUDURIS
.
.
.
.
.
550,000
De Familie der TSAMADOS
.
.
400,000
De GebroedersjAKOB SIIEMMAKUEL TOMB A SI S 350,000
JOHANNES o R L A N B o s
.
.
.
300,000
ANDREAS MIAULIS
.
.
.
.
250,000
DIMITRIOS BULGARIS
.
.
.
250,000
Diens beide Ooms JOHANNES en FRANS BULGARIS
..
.
'.
,
.
.
300,000
De Broeders ANAGNOSTIS en NIKOL. OEKON0M0S

.

.

.

.

.

De Schoonvader van Kapitein SAÏNIS
ANAGNOSTIS PHONOS
.

.

900,000

.
.

250,000
150,000

Fr. 4,400,000
T o e n , .kort na het uitbarften van den opftand in Peloponnefus (Maart 1821) de Hydriooten hunne koopvaardij- in krijgsvaartuigen gingen herfcheppen , fprak de rijke LAZAROS
K O N D U R I O T I S het volk aldus aan: „ Sinds dertig jaren
„ heb ik Hechts gearbeid, om mijne bezittingen te vermeer„ deren: ik zal mij gelukkig achten, wanneer dezelve thans
„ tot bevordering van de onafhankelijkheid mijns vaderlands
„ kunnen dienen. Ik ben overtuigd, dat alle vermogende
„ Hydriooten deze gevoelens met mij deelen; maar/ bijaldien
„ zij desniettegenftaande tot geldelijke opofferingen zich on„ geneigd mogten betoonen, verliest daarom den moed niet:
„ want ik ben alleen in ftaat, de uitgaven voor de Marine
„ te beftrljden," En waarlijk, de edele Patriot heeft er het
z|jne toe bijgedragen 1

IETS OVER DB PAARDENTEELT IN ENGELAND , INZONDERHEID
MET BETREKKING TOT HARDDRAVERS.
(JPolytechnifches Journal, 1829.)
M en heeft op het vasteland geen juist denkbeeld van het
eigenlijke doel der harddraverijen in Engeland, alsmede van
de wijze, waarop dezelve plaats grijpen. De Engekchman
dresfeert eenen harddraver, omdat deze hem telkenmale zoo
veel waard is als de fom bedraagt, welke op zijn paard ge-
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wed werd, en die deze harddraver gewonnen heeft. Van deze
verwedde fom wordt door de keurmeesters naauwkeurige aanceekening gehouden, voor elk paard in het bijzonder (en"
geene weddenfchap geldt, die niet dusdanig geboekftaafd is);
en naar de fom der bijzondere posten, die verwed worden,
berekent men de waarde van het paard, dat deze wedden
schappen gewonnen heeft. Deze weddenfchappen worden niet
flechts voor den tegenwoordigen wedloop , maar ook van twee
tot drie jaren vooruit aangegaan* Er wordt op veulens ge
wed , tegen den tijd dat zij volwasfen zullen zijn, ja zelfs
op nog ongeworpene veulens. De weddenfchappen, die thans
reeds, te Newmarket alleen, tot op het jaar 1833 zijn aangeteekend, bedragen eene fom van meer dan 126,000 pond
ft., en daaronder zijn eenige enkele van 6000 pond ft, Voor
de in het laatst van April te Newmarket gehoudene harddra
verij waren meer dan 50,000 pond ft. ingefchraven. In een
land,alwaar men de waarde van een paard tot op56^60,000
Hott. guldens brengen kan, en om zoo te fpreken zeker is,
deze fom elk oogenblik te kunnen ontvangen, zonder dat
men zelf eén' penning behoeft te verwedden, is hét natuur
lijk , dat van de paardenteelt bijzonder werk wordt gemaakt.
Naardien op het tweede en derde paard in rang in den wedftrijd
nog weddenfchappen worden aangegaan, zelfs voor aanzien
lijke fommen, verkrijgen ook middelmatige paarden hooge
waarde; en alleen diegene heeft eigenlijk verloren, wiens
harddraver beneden de iaatflen gebleven, of, gelijk de keur
meesters zeggen, een impostor (bedrieger) geworden is.

HET WONDERKIND VAN PALERMO.
t*alermo bezit thans een dier wonderkinderen, die, hoezeer
dan ook elders voorkomende, altijd even zeldzame als be
langrijke verfchijningen blijven.
De zevenjarige VINCENT ZUCCARO, namelijk, lost, tot
verbazing van geleerden zoo wel als alle anderen, de zwaarfte rekenkundige opgaven dadelijk op. Op den 30 Jan. 1829
ftond hij, voor de Akademie der Wetenfchappen, eene proef
door, ten aanhooren eener zeer talrijke vergadering. Twee
Hoogleeraren hielden deswege naauwkeurige aanteekening.
Het kind beantwoordde een groot getal der;moeijelijkfte vraagftukken, waarvan wij een paar, die onder de eenvoudigfte
te tellen zijn, willen bijbrengen:
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Een fchip zeilt op den middag van Napels naar Palermo ,
en legt tien mijlen in het mir af; éen ander zeven mijlen, en is ten zelfden tijde van Palermo naar Napels
onder zeil gegaan. Op welk uur ontmoeten beide fchepen
elkander, en. hoe vele mijlen heeft elk derzelven afgelegd, dén aifftand der eene ftad van de andere op 180
mijlen gefteld zijnde? — Het knaapje antwoordde op ftaandén voet: „ Het eerfte fchip heeft iosff, het tweede 7 4 ^
mijlen afgelegd." — Men deed hem opmerken, dat hij niet
had opgegeven, öp wat uur de fchepen elkander ontmoeteden. „ Nu, dat fpreekt van zelf!" antwoordde hij; # loff
uren na het afvaren." Dit antwoord lag inderdaad reeds
in het èërftë opgefloten, en het kind meende, dat het gezelfchap deze noodwendige verbinding even goed als hij zelf
inzag, en hield het alzoo voor onnoodig, dit op te geven.
In drie achtereenvolgende ftormèft is het vierde, vervolgens
het vijfde, éindelijk bet zesde déél der fchepelingen verongelukt, en nu zijn er nog 138 overgebleven. Hoe velen waren
Cr in den aanvang bijeen? — Antwoord: „ 36b." — Höè hebt
gij dit getal gevonden ? — „ Waren er 60 bijeen geweest,
dan waren er na de normen 13 overgebleven; a 3 is het zesde
deel van 138; dus waren er zesmaal 60 man, dat is 360."—
Maar, hoe kwaamt ge juist aan 6 a , en niet aan 50 of 70 b.
9 — Omdat 50 noch 70 zich met 4 noch met 6 laten deelen." Het kind handelt dus bij het rekenen niet
volgens de als 't ware werktuigelijke "wijze der gewone rekenaars.
De Regering wil dit wonderkind eene befchaafde opvoeding doen genieten; niet altijd, echter, bereikt zulk eene
opvoeding haar doel.
V >

n

HERINNERING AAN MARAT EN CHARLOTTE CORD AY.
(JJistoirè de France^ par FAbbè DE MONTGAILLARD.
Paris, 1827.)

•Op den 13 Jnlij 1793 werd MAR AT doorftoken door
CHARLOTTE CORDAY D'ARMANS, jongedochter. Het
uitvaagfel des menschdoms had, als Geneesheer bij de Gardesvan ARTOIS, weleer eenige opmerking verwekt, door de
uitgave van een gezigtkundig ftelfel, hetwelk flechts drie
oorfpronkelijke kleuren erkende. CORDAY meende haar vaderland te bevrijden, door den verfchrikkelijkften kop der
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Hydra, die. hetzelve verflond, te verpletten ; maar —MAR AT
behoorde inderdaad niet tot de hoofden van eenige partij;
de voornaamfte partijgangers verachtten hem: want zijne volksleiding, die alle gedragsregeling verwierp, was eene razernij
zonder tusfchenpoozing. Men mogt hem vergelijken bij flijk,
met bloed doortrokken! Wreedaardig uit inftinkt, en den
honden gelijk, door de Engelfche kolonisten tot de Negerjagt afgerigt, hechtte zich MAR AT met woede aan zijne
prooi, en leverde dezelve , bloedend," aan den beul ter flag*
tingé. Bandeloos fpreker, gemeensman van het graauw,
was hij, voor de groote raddraaijers van het Jacobinisme;
reeds niets meer, dan een verlieten werktuig; en het uiteinde van dien ellendeling fchorfte noch verewakte één der
ontwerpen, door hunne vruchtbare onmenfchelrjkheid uitgedacht: het was alzoo een welbeftuurde, maar kwalijk aan*
gebragte flag. Bovendien had de volflagenfte moedeloosheid de
inwoners der hoofdftad bevangen; en (gelijk CORDAY zélve
zich uitdrukte) „ Parijs begreep niet, hoe eene hietsbetêe„ kenende vrouw, wier langfte leven nutteloos zou zijn ge„ weest, zichzelve koelbloedig konde opofferen, om haar
„ vaderland te redden." Met dat al is de daad van CORDAY, welke door de Ouden zou zijn vergood geworden,,te
midden van het onafzienbare veld der gruwelen vari de Franfche Omwenteling, wat voor den wanhopigen reiziger de
afdruk van een' menfchelijken voetftap is in het zand der
woestijne.
Opden 17Julij werd CHARLOTTE CORDAY ter dood gebragt. Het lot bewust, dat haar verbeidde, bereidde zij zich
daartoe voor met edeten en eenvoudigen moed, zonder eenige
vertoonmaking, als iemand, die vermeent lang genoeg geleefd te hebben, na het bewijzen van een' belangrijken dienst
aan het vaderland. Haar verhoor heefc hare geestkracht en
de reinheid harer ziel voldoende geftaafd. „ Herkent gij dit
„ mes?" — „ J a ; 't is hetzelfde, waarmede ik dien Anar„ chist heb omgebragt." — „ I s het reeds lang geleden, dat
„ gij dit ontwerp fmeeddet?" — „ Sinds den 3,1 Mei laatst„ leden." —„Waarom hebt gij eenen man vermoord, dien gij
„ niet eenskendet?" — „ I k deed zulks, om honderdduizend
„ menfchen te behouden." — „ Hebt gij u niet vooraf ge„ oefend in het toebrengen van den fteek ?" — „ Neen." —
„ 't Is evenwel bewezen, dat gij hem niet zoudt hebben
„ gedood, indien gij hem een weinig lager hadt getroffen." —
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„ Welnu, dat is dan bij toeval." En zoo vervolgens. Haar
vonnis bragt geene verandering hoegenaamd teweeg in de
zachte kalmte harer gelaatstrekken. Bedaard Hapte zij op de
noodlottige kar; en zélfs de uitjouwing, het gebrul, de verwenfchingen van het dom en woest gepeupel, dat haar volgde
en zich rondom het fchavot als verdrong, vermogt niet,
die bedaardheid te verftoren. Na zich door eene daad, die
ver boven het bereik fchijnt harer fekfe, vermaard te hebben
gemaakt, betoonde zij, door haar fterven, zich verheven
boven het gewone menscbdom. Zij werd ter ftrafplaatfe gevoerd , gehuld in een rood kleed, voor moordenaars bëftèmd.
Naardien de kloekmoedigheid der meeste flagtoffers bij het
volk eene foort van bewonderende verbazing begon te verwekken, welke de dwingelanden ontrustte, bedienden zij
zich nu en dan van deze vermomming, die, door het afftekende, het gelaat der veroordeelden bleek en naar deed
fchljnen.
Uit welk oogpunt ook befchouwd, vertoonfle ons MAR AT
eene foort van monfter. Zijne uitwendige vormen waren allerafzigtigst; zijne gelaatstrekken ondragelijk zelfs voor hen,
die aan de leelijkfte zich gewend hadden. Hij haalde geene
5 voet lengte: de allerlaagfte gemeenheid van geneigdheden,
de gulzigfte hebbelijkheden, de onbefchaamdheid eens vuigen intrigants, de overfpanning eens dollemans, de ziel
eens afgerigten fchelms, — ziedaar zijne zedelijkheid!
Wie zijn bloeddorftig dagblad : F Ami du Peuple, heeft gelezen , kent. ook zijn gruwel woord: „ d a t men tweemaal
„ hondderdduizend koppen moest afflaan." E n , Inderdaad,
hij was Je ijverigfte bewerker der menfchenflagterijen, in de
groote fteden opgerigt.
MAR AT moest echter vergood worden. Zijne overblijffels
werden met groote ftaatfie naar het Pantheon overgebragt;
de.fchoone kunften wedijverden bij de plegtigheid zijner „Vergoding; de vermaarde fchilder DAVID, die zich evenzeer
onderfcheidde door zijn overdreven Jacobinisme als door zijne
verhevene talenten, bezoedelde zijn penfeel door het tafereel
van zijnen ftervenden vriend; CUBISRE, gezegd DOR AT,
ook wel PALMÉSEAÜX, gaf een dicHtftuk tot lof van het
monfter in 't licht. Maar het was met name de Klub der
Cordeliers, die het fein gaf der vereering van haren Patroon!
De fchoonfte porfieren vaas van het Meubelmagazijn was
beftemd om zijn hart te bevatten hetwelk ten toon gefteld

AAN MARAT EN CHARLOTTE CORDAY.

709

werd op eene foort van altaar, opgerigt in den tuin van het
Luxemburg. Daar droeg een fpreker., tot eer van den nieuwen Heilig, eene rede voor, dus beginnende: » 0 oor
„JESÜSI o cor MAR AT! gij hebt gelijke regten op onze
„ hulde!" De bedrijven des Zoons van MARIA worden in
dit fchandftuk vergeleken bij die van den Volksvriend, de
Apostelen bij de Jakob ij nen en de Cordeliers, de Pharizeër
bij de Aristocraten, de Tollenaar bij de Winkeliers, en het
Godslasterlijk (lot is: „ Was JEZUS een Profeet, MARAT
„ is een God!"

NOG EEN BLIK OP DEN FRANSCHEN

GRUWELTHD.

D e Nationale Conventie nam voor zich, als falaris, uit de
fchatkist van den Staalt, de fom van 30,523,248 fr. jaarlijks;
en voor de Proconfuls, belast met de guillotine in de fteden
en de legers rond te voeren, 28,088,900 fr. Deze vervoerbare guillotine maaide, zoo te Parijs als in de voornaamfte
Departementen, 21,612 koppen. Het beleg van Lyon kostte
aan 43,299 inwoners het leven; de opftand derVendèekwam
dat gewest op 202,000 perfonen te ftaan; de Proconful
CARRIER alleen had 22,000 moorden op zijn geweten 1 Meer
dan 180,000 landbouwers kwamen om het leven, en 250,000
Franfchen ontfnapten aan den dood, door op vreemden bodem
eene fchuilplaats te zoeken tegen de geweldenarijen en gruwelen van de Revolutionaire Regt. of liever üagtbank!

GEESTELIJKE LIEDEREN Op PROFANE ZANGWIJZEN.

T e n tijde der Religieverdeeldheden in Frankrijk, in de
zestiende eeuw, toen de zeden nog vrij ruw en de fmaak
tamelijk grof was, gingen liederen van hoogst ontuchtigen
inhoud van mond tot mond, en zelfs eerbare vrouwen vonden geene zwarigheid die mede te zingen. Niemand berispte
zulks. Maar zongen zij eenen Pfalm in hare moederfpraak,
of de berijmde tien Geboden, of eenig ander geestelijk lied,
zoo ftond te duchten, dat zij voor de Chambre ardente wierden geroepen, ja ten brandftapel verwezen. Dan, gelijk te allen
tijde ongepaste hevelen het menfchelijk vernuft fcherpten,
zoo was zulks ook hier het geval. Om het geweten en het
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vurig verlangen naar geestelijk voedfel, te bevredigen, zong
men Gods geboden op de. wijs van de Vaudeville: Reveillesvous, belle endormiel en andere liederen op foortgelijke wijzen.
Een tijdgenoot van MAROT, EUSTORGE BE BE AU LIEU.,
vervaardigde eene verzameling van 160 Geestelijke Liederen,
onder den titel: Chrètienne Réjouisfance, tot gebruik der Luther fchen, welke doorheen op de wijzen van ontuchtige,
toen in Frankrijk in zwang gaande,, liederen gezet waren.

GRONDSLAG DER ZEGEPRAAL.
Opmerkelijk is het, hoe zelfs de ergfte Despoot de volksmeening tracht te winnen/en door overtuiging ingang fe vinden. MAHMOUD DE- I I had naauwelijks zijne bloedige hervormingen aangevangen, toen hij ook een oud vooroordeel
trotfeerde , om de magt van alle vooroordeelen te vernietigen. Hij liet een boek drukken, getiteld: Grond/lag der Zegepraal. Een hand/ehrift kon hem niet dienen; het boek,moest
fpoedig en algemeen verfpreid worden. Men vindt he t, alzoo
veelvuldig te Konftantinopel, in klein Ato. of zeer groot 8vo.,
met fijiaak gedrukt op de boekdrukkerij, door den ongelukkigen SELIM aangelegd. Het is door Armeniërs gezet en gedrukt. Het papier werd uit Europa ontboden, daar de beide
papiermolens, in de nabijheid van zoet water opgerigt, niet
dan dik, grof fchrijfpapier'leveren. Hetgeen MAHMOUD deed,
is- fleghts herhaling van het door SELIM beproefde. Deze
deed desgelijks zulk een gefchrift door den Onderwijzer des
tegen woordigen Sultans, DEHELEBI EFFENDI, opftellen ,
waarin de toon reeds begonnen hervormingen, de Nizam
Dfc'iedid,of de herfchepping van al het krijgsvolk naar E ropeesch model, verdedigd en als noodzakelijk voorgefteld wordt.
r

u

WAAROMEN H 0 E .
P ^ e e n , niet voor goud of eermetaal
Grijp ik het fpeeltuig aan;
Al was mijn lied betooyrend fchoon,
Nooit, nooit zonde ik een' enklen toon
Uit roem- -of gouddorst ilaan.

Wat baat mij toch bet handgeklap
En 't fchaatrend volksgejoel?
Het fchenkt een handvol lauwerblaan,
En legt ons daarvoor ketens aan;
N e e n , weg met zulk een doelt
'k Ben vrij, en als ik zing, dan ftroomt
De zang van 't vrije hart;
Dan welt hij uit een vrij gemoed,
En dan eerst doet het zingen goed,
Dan heelt het pijn en fmart.
O , als ik zóó daarhenen kweel ,
Dan voel ik mij zoo ligt,
Zoo opgeruimd, zoo wel te moé ;
Dan zin'g ik maar, en — 'k weet niet hoe
Toch wordt het een gedicht.
't Gaat altijd wel niet even goed,
En fomtijds ftroef en raar;
Wanneer ik dan het fpeeltuig druk,
Zoo grijp ik w e l , bij ongeluk ,
Eens een verkeerde fnaar.
Ook wil ik wel eens aaklig zijn,
En zing van dood en graf;
Maar dan ook voor mijzelv' alleen:
Want tranen van ee,n ander — neen!
Die droog ik liever af.
En waarlijk, 'k heb mij menigmaal
Reeds met den dood vermaakt:
Niet met dien donkren gravennacht;
Maar met de Goddelijke kracht,
Die onze banden Haakt;
Die me eens daarhenen voeren zal,
Waar held Orion woont,
En waar die God, wien alles eert,
Die ons zoo goed, zoo zacht regeert,
Ver boven wolken troont.
En dacht ik dan daarbij aan u ,
Die mij daar reeds verbeidt, —
Aan u , mijn Vosmaer.' dierbre vrind!
Dien 'k zeker daar eens wedervind,
Eu me altijd dierbaar zijt:
Dan drong mij wel eens, eer ik 't wist,
Een traan in 't fcheemrend oog;
Maar 't was geen bittre traan der fmart,
Geen zucht van 't zaamgekrompen hart. —
De weemoed dreef ze omhoog.

De weemoed! Die zijn zoet niet kent,
Verliest op aarde vee):
Dat zonderling, dat zacht genot,
Dat ook het allertreurigst lot
Verzacht door zijn geftreel,
(

'k Was dikwerf bij de feestbokaal,
Vol tintelenden wijn,
Niet half zoo met mijn lot tevreên,
Als ik fomtijds, en gansch alleen,
Het ook in fmart kan zijn.
Zit 't hart ons op de regte plaats,
En klaagt het ons niet aan,
Dan kan ook nooit de tegenfpoed,
Hoe zeer hij drukken moog, den moed
Geheel ter neder flaan.
Maar als ik vrolijk zing of kweel,
Dan ken ik zorg noch nood;
Dan fpot ik zelfs met eigen druk;
Ik blaas ze weg, — en mijn geluk
Is onbefchrijflijk groot.
Dan druk ik, in verbeelding, foms
Den aardbol aan het hart,
En kuste ik, als 't maar wezen kon,
(Geloof mij op mijn woord!) de zon,
En vraag: „wat is toch fmart?"
Ja, zulk een uur is meer dan goud En meer dan lauwren waard* I
Geen handgeklap, geen volksgejoel
Schenkt ons dat zaligend gevoel,
Het zaligfte der aard'.
En daarom, voor geen eermetaal
Grijp ik het fpeeltuig aan;
Al was mijn zang betoovrend fchoon,
Nooit, nooit zoude ik een' enklen toon
Uit roem* of gouddorst flaan.
Neen! 'k blijf zoo als ik ben; dan flroomt
De zang van 't vrije hart;
Ën welt hij uit een rein gemoed,
Dan fchenkt hij meer dan overvloed,
En bant de felfte fmart.
Ztltpheit.
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Lector in éte Hoogduitfche en Engelfike Talen en Lettetkunde aan de Doorluchtige School te Deventer. (*)
H e t geloof aan de werkingen van eeoe.u oppotten kwaden
is fltisfchïétt zoo oud als de godsdieriftige begrippén
der volken zelve. Zoodra de nlettsch eeüe foort van Hooger
Wezen leerde vereeren, nroeat in hém, als van zélve, fpoedig het denkbeeld geboren worden, dat Het goed èn kwaad,
hetwelk hij rondom zich Verfpreid Zag, onmogelijk aan eene
én dezelfde oorzaak konde worden toegéfchreven. Zijne verbeelding, door de geringe ontwikkeling zijner rede nog. niet
gewijzigd, fchiep dus twee tegen elkander aandruifehende
magtén, de eene goed, de andere kwaad; een Leerftelfel,
dat wij bijna bij alle volken der aarde aantreffen, en welks
oorfprong zich in dén nacht der tijden verliest ( f ) Immers
geest

(*) Deze Verhandeling werd in 1826 tfïtgèfprókéu ht de
vergadering der Maatfehappij tot Nut van V Atgentetn te Be*
venter.
( t ) Volgens het getuigenis van onderfcheiden reizigers, wordt
éit gevoelen otérsll Oafcst bet geloof aan een Opperwezen en
aan onfterfélijkheié gevonden. Zelfs cïaar, waar dé go<fs'«flenst het geloof aan kwade geesten verbiedt, heerscht even.
wel dit g e v o e l e » f* eene hooge mate. Zoo zegt onder anderen P i N L A Y i o T f , in zijne onlangs (i$a($) te Londen uïtgegevene Misfton to Slant in the years 1821 and 22: „ The
„ belief in the agency of evil IpiHtff is univerftl (at Stam)
„. and though) disclaimed by the reHgion of «ÜDOHA (wfrfch
„ the. Siamefet pw>&fs> they are more frequently worshipped,
MENGELW. 1829. NO. 16.
Aaa

de oude 20ROASTER, wiens verwijderden leeftijd men niet
juist bepalen kan, .vérkondigde dit ftelfel^ Ton zijn AHRIMANES is welligt reeds uit de Godenleer der Braminen
ontleend (*), Geheel het Oosten, die bakermat van zoo
vele godsdienften- en van zoo vele dwalingen tevens, omhelsde het gevoelen der twee beginfelen, TÏPHOK was
bij de Egyptenaren de oorzaak van het kwaad; én het komt
mij niet geheel onwaarfchijnlijk voor, dat de Israëliten, gedurende hun verblijf ia Egypte, uit dezen reeds eenigermate
het denkbeeld van SATA.N vormden, doch hetwelk zij eerst
na de Babylonifche gevangenfcbap meer algemeen fchijnen
aangenomen te hebben. Van het Oosten ging dit gevoelen
naar Griekenland ( f ) en verder naar het westelijk Europa
over,. zoodat het zelfs in de Godenleer der aloude Scandinavifche volken aangetrpffeh wordt f\}.).
In de Christelijke kerk vond het mede fpoedig aanhangers
en/verdedigers, waartoe eenige verkeerd begrepene plaatfen
der Gewijde Schriften gewis .veel aanleiding gaven. Het is
waar, de navolgers van MA NES in de derde eeuw werden
door de zoogenoemde regtzinnigen verketterd en vervolgd;
maar deze. regtzinnigen geloofden evenwel aan de magt en
de werkingen des Duivels, ja meenden zelfs, dat elk mensch,
bh' zü'ne geboorte, een' of meer dezer. Duivelen ten deel
„
„
j,
„

than thé latter. Nor will thé darker periods of German
Necromancy and pretended divination be found to exceed,
in point of the incredible and the horrible, what is to be
obferved amongst the Siamefe of the prefent day."
(*) Zie v - o s t i t i s , de Idolatria, lib. 1. c. 5. p. 16.
Hoogstwaarfchijnlijk leefde ZOROASTER omtrent zeventig
jaren vóór CYROS. Zie de Verhandeling van TÏCBSEN,
de Religionum Zoroastricarum apud veteres gentes vestigiis, in
de Comment. Soc. Goetting. t. XI.
( t y HOME RUS evenwel fchrijft aan ju PI TER alleen de
uitdeeling beide van goed en kwaad toe. Immers ftelt hij
ons, in het laatfte boek der Ilias, dezen God met twee
vaten voor,. uit welke hij goed en kwaad den ftervelingen toedeelt. Het eene vat bevat het goed, het ander het
kwaad, j
fj|) Zoo heette in de Godenleer der Laplanders de hoogfte
goede God juBBEL, en de hoogfte booze God P5RKEL
ofj Duivel,? Zie SCHUBE-RT, Reis door Zweden, 2 d.. bl. 173.

kreeg ,. die door den Doop moeiten verdreven worden (*).
Na ,de. tijden van den Kerkvader AU&USTINUS, werd de
leer van een kwaad beginfel, of Duivel, een punt des geloofs, en fpeelde eene noodlottige rol in de Volgende tijden,
vooral finds ihet begin der 13de eeuw, toen meü de toovenaars en hekfen geregtelijk begon te vervolgen, hetgeen
zelfs tot in de jongst verloopene eeuw toe heeft voortgeduurd (+;>.
LÜTHER fen de overige hervormers der kerk waren deelt
nog zelve te zeer verkleefd aan fommige verouderde dwalingen, en konden ook deels niet, zonder het'grootfté gevaar, alles verwerpen, wat een verloop van eeuwen eerwaardig gemaakt, en waarop het, als "t ware, den (tempel
der waarheid gedrukt had. Onmenschkundig ware het toch
geweest, het menschdom, tot zulk een verlagend bijgeloof
vervallen , op eens alle die banden te doen verbreken, aan
welke het zoo lang en blindelings, had geloopen; want gelijk
het fchadelijk is, plotfeling uit eenen duisteren kerker aan
den fchitterenden zonneglans blootgefteld te wotóën 7
gewaagd is het, eensklaps een volk uit het diepfle 'bijgeloof
tot het heldere licht van waarheid en deugd te wilien over;

e v e n
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( * ) EUSE&IUS zegt, Eccles. Hist. lib. 7. c. 1 5 , dat
WANES zijn ftelfel der twee beginfelen uit Pirzië bragt en
in de Christelijke kerk invoerde. Deze MANÊS vond vele
aanhangers, en volgens BAYU ' (Diet. art. Pauliens) weird
zijn gevoelen zoo algemeen in de Christelijke kerk aangenomen , dat door de zoogenoemde regtzinnigèn, in Thraciê
eri in Bulgarië alleen, 100,000 zijner aanhangers vermoord
wérden.
( f ) Immer» werd in 1750 te Wurzburg nog eene, jonge
DSme van aanzien als tooveres verbrand, (VOL.TAIRE, Diet.
Phil. art. n s k E R ) en zelfs in onze dagen heeft men lieden
van tooverij zién beichuldigen. De Markgravin van Anfpach
verhaalt in hare Memoirs het volgende: „ The celebrated
„ Mademoifelle LE NORMAND, who was fo frequently con„ fulted by the Emprefs JOSKPHINE, and whom NAPO„ LEON himfelf did not totally disregard", v^as tried for
„ witchcraft even a few years fince, and if is furprizing,
„ that the advocate, who profecuted her, could'fer'jously charge
„ her with being familiar with fpirits, and actually declare
„ that fhe was able to raife demons and the dead!''
Aaa 2

brtngeai. Verlichting. e& befchaving, zoowel in de zede- «1»
ftBatkundige wereld^ moeten trapswijze voortgaan, zolS
zij vasten wortel zullen fcbieten. De Kerkhervormers konden dus, uit een mensehkundig oogpunt befchouwd *-niet op
een» alle verouderde dwalingen verwerpen, én onder deze
was geene van de geringde hee geloof aan de werkingen
van eenen boozen geest op den mensch en van zijne veelvér*
mogende kracht.

Kort nadat de Hervorming door.de Noordelijke gewesten
van Europa was verfpreid geworden, deden zich wél van*
tijd tat tijd eenige fchrandere en geleerde ntónnen op, welke
openlijk in hunne fcbriften dit zoo heerfehend wangevoelen ondermijnden en beftreden '(.*)•$ maar hunne eeuw Was
gedeeltelijk nog niet rijp, genoeg om hunne begrippë» ai«n te
nemen, en gedeeltelijk vereenigden zij,, ©ver het geheelj niet
die uitgebreide kunde met dien ohvetfchrokken moed, Welke
hij dengenea gevorderd: wordt, die ingewortelde dwalingen
met eenen goeden uitflag beflrjjderi wil. Het bleef voor
eenen Nederlander fcewaard, de edele taak te volvoeren,
om het menschdonv vaa het febandelffcst en teven* belagchoUjkst bijgeloof te bevrijdea, waardoor bet zoo huig gemarteld
1

Onder de eerfte Dnivelbeflrijders behooren B R & s Mü s,
VALLCK, C OR NE LIS LOOS* B A V ID JORIS,
J A K O B CATS, J A C O B - Ü S L ü Y T , G B R A R D Ü 8 *tf$NING,
DANIEL JONCTVS, J. V A N HEEMSKERK gn A B R A r t f t M
pAHCiNG, allen Nederlanders. Voorts PEDRO DE VALENC I A , THOMAS B R A S T , H 0 B B E S , O K C II A R B en B A I L LÓN. P voornaamfte evenwel en een der earfte vazallen
was JOHANNES WIER, of w i E R i u s , een Nederlander,
te Grave in 1515 geboren. Hij ftudeerde onder den beroemden CORNBLÏUS AGRJPPA, én werd Lijfarts van dep
HeYtog Van èUefi Hij overleed jn 158^ In zijne Verbasdeling , de Prdestigüs et Jncantatmibus \ tast hij niet veel
Icïranderhèid Jiet foeh zoo algemeen heerfehend bijgeloof ten
aanzien 'van den Duivel en der tooverijen aan. Het is opmerkelijk , dat, vroeger dan deze allen* in de isde eeuw,
COLOMAN, éen Hongdarsch Kerkvoogd en naderhand zelfs
Koning van Hongarije, het niet beftaan van tooverijen openlijk beweerde, gelijk blijkt uit eene zijner wetten, welke
onder anderen zegt: „ De ftrigis quae non funt nulla quaestio
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OVER IlALTHJ\SAR IlI!KKER.

was geworden. Dat Nederlnnd, hetwelk twee eeuwen te
voren door zijnen K 0 S T E R den dageraad der verlichting
over Europa deed opgaan; dat Nederland, welks ERA S MUS
en DE G R a OT als twee heldere zonnen de wereldbefchene·n, en haar, door hunnen veelomvattenden geest, waarheid
en regt le~rden kennen; dilt Nederland, hetwelk door zijn
voorbeeid de onderdrukte vol ken tot vrijheid opriep, en hun
vrijheid leerde verwerven en waarderen; dat Nederland, alsof
het toen bel1emd ware de leermeeSter van eene wereld te
zijn, werd het vergund den man voon te brengen , die, met
eenen onverfchrokken nwed, het rijk der dwaling aantastte en
waggelen deed. Deze man, aan wien het Christendom, aan
wien de geheele menschheid zoo veel verfchuldigd is, was
B A L T HAS ARB E K K E R.
Hem en zijne verdienl1en u in het
geheugen terug te roepen, zal het onderwerp dezer Ver.
handeling uitmaken; de herinnering tach aaneenen Edelen
moet elk welj{om zijn ,dieprijs weette1lellell gp dengd ea
verdienl1e (*).
.
BALTHASAR BEKKER kWQffi den 20 'Maart 1634 te Metslawier, een dorpje in Vriesland, ter wereld, alwaar Zijll
vader, HENDRIK BEKKER, het predikambt bediende (f).
'rQt zijp zesti'md~ jail! had hij ,dien waardigen }lader tot leer.
m.eester, die nietall~en zijnen geest, maar ook zijn hart
vormde; en BE K J{ E R heeft naderhand dikwerf erkend , dat

(*) De volgepde berigten over BE K K E R'S leven zijn,
voor een groot gedeelte, ,ontleend uit het werkje, getiteld:
Bey trag zur Ce[chh-hte der Intoleranz, odeI' Leben, lJ!leinungen und Schick[ale vpn B A L T HAS ARB E.-K K E R, melst 11f1r;/z
kirchlichen Urkunden, yon J. M. SCHWAGER, Leipzig 1780.
N ICE RON, Mbnoires des Hommes illustres, tom. XXXI.
Voorcs hebben wij de Woordenboeken van Ll1ISCIUS,
H 0 0 G S T RAT E N
en C HAl) F F E PIE D, benevens de Ce[chiedenis der Nederl. Hen!. Kerk van IJ P E Y en D E~
M 0 U T, geraadpleegd. Wij hebben ook gebruik gemaakt van
het een en ander, hetwelk wij onder het lezen van BE KK,. R 's werken)
ten aanzien van zijnen perfoon, optee.
kenden.
Ct) HEINRICU BEKKER was geboortig uit Bielefeld,
in het Graaffchap Ravensberg. Hier leefden nog affiamme.
lingen dezer familie, van de vwu welUke zijde, tot op het
cinde der voorgaande eeuw, in bijz.onfter a;jnzien.

hij het alleen aan <teze zedelijke opvoeding te danken had,
dat hif als jongeling zich aan geene buitenfporigbèden overgaf, waartoe hij, Vólgens zijn eigen opregt getuigenis, genoeg neiging en gelegenheid hsd (*).• Na eerst te Groningen
dè voorbereidende en vervolgens te Franeker zijne godgeleerde ;ftu*hen niet lof volbragt te hebben, werd hem de
post van Rector der Latijnfche Scholen in laatstgenoemde
ftad'opgedragen; doch devele onaangenaamheden i-met welke
hij hier te kampen had, deden hem- in 1657 volgaarne be
fluiten; eene: beroeping als Predikant naar Oosterlittens aan
te nemen ( f ) .
Het; land is eene' warevormfchool voor groote Godgeleerden , ién aah hetzelve hebben wij vele orizer berqemdfte
mannen in dat vak te danken. Daar immers , 'niet geftoord
door lastige bezoeken, kweekten zij de aan de Hoogefcholen
opgègaarde: kundigheden met ijver aan; daar wijdden zij die
oren; aan de -letteren., . welke zij - in grootere (leden aati het
gezellig verkeer of het meer cmflagttge van hun ambt hadden moeten ten offer brengen; en daar werd dikinaals uit
noodzakelijkheid, uit gebrek aan verftrooijing datgene ge*
wrocht, wat neiging alleen nimmer zoude fièBbeh voortgebragt. BEKEER had op deze ftandplaats tijden rust, om
zijne geliefkoosde ftüdiën Voort te zetten. De beoefening
der Oosterfche talen, in welke hij te Groningen reeds aanmerkelijke vorderingen gemaakt had; de wiskunde, maar
bovenal de wijsbegeerte, en in het bijzonder die van DEsCARTKS, welke tóen eenen grooten opgang maakte, vulden
die uren aan, welke hem dë getrouwe waarneming van zijn
ambt overlieten; 'terwijl zij hem tevens voorbereidden, om
de ge\vïgtige taak loffelijk te kunnen volvoeren, tot welke
hij beftemd fcheen.
Het 'is eené treurige waarheid , maar die door de gefchiedenis vat* vele eeuwen bevestigd is, dat zij, die zich boven
hunne tijdgenooten in deugd of talenten verheffen, meest
altoos het flagtoffer worden van haat eh afgunst. Ook BEEKER'S geheele levensloop levert 'hiervan een treffend bewijs
op. Was zijn geduld reeds gedurende zijn verblijf te Franeker
op de proef geftéld; had hij zich daar, door zijne meerdere
(*) Zie Sterf bedde van B.BEKEER, bl. 3 . • ~
( f ) Niet Oosterlingen, zoo' als WAT RINS 'verkeerdelijk
zegt in zijne Siógr. Dkt. art. BEKKER.

bekwaamheden, den haat van rainkundigen op den hals gehaald , dezelfde oorzaak bragt in Oosterlittens dezelfde uitwerking voort. Een man van zoo veel gezond verftand en
geleerdheid als BEKKER, en die daarenboven de zedelijke
verbetering des menschdoms, met regt, als het hoofddoel
zijns ambts belbhouwde, moest natuurlijk die dorre en ontluchtende wijze van prediken afkeuren, welke in zijnen tijd
en nog lang daarna in ons vaderland gebruikelijk Was. Welk
nut, welke zalving voor het vroom gemoed lag er toch- wel
opgefloten in het taalkundig haarkloven over de eene of
andere Bijbel-plaats; het twisten en vitten op den kanfel over
eene jota of letter in den oorfpronkelijken tekst, waarmede
men toen zoo gaarne zijne toehoorders verveelde, om zijne
eigene geleerdheid te vertoonen ? Waartoe diende dat onkiefche uitvaren tegen ondeugden, welke velen niet eens
bij name kenden, maar die hun nu van den (loei der waarheid
bekend gemaakt werden? Waarheen leidde dat openlijk verketteren en verdoemen van andersdenkenden, zoo geheel ftrijdig
roet den liefderijken geest des Christendoms? BEKKER befefte het onbetamelijke van dit alles ten volle, en had moeds
genoeg, eenen anderen weg in te flaan. Hij verkondigde
{rodsdienst en zedekunde, vermeerderde, uit eigene beweging, zijne predikbeurten, nam het godsdienftig onderwijs
der jeugd, toen geheel verwaarloosd, op zich, en fchreef
zelfs te haren behoeve een' kleinen Vólkskatechïsmus ( * ) .
Zoo veel dreven om nuttig te zijd, zulk eene moedige
afwijking van ingeflopene verkeerdheden, zoo veel fchranderheid en onvermoeidheid in het waarnemen van zijnen post,
wekten den naijver zijner ambtsbroederen o p , e n , daar
zij hem niet konden evenaren, verkeerde die naijver
fpoedig in den bitterden haat en afkeer. Niet alleen zijne
uitgebreide kunde, maar ook zijne regtfchapenheid, berok(*) Niet in versmaat, zoo als s c H W A G E R in navolging
van CHAUFFEPIED zegt, maar in proza, onder den titel

van: Kindermelk , of Kortbegrip van den Heidelbergfchen Catechismus. Deze werd in 1668 door een' anderen gevolgd, getiteld : Gefneeden Broot voor de Kristen-kinderen, enz. Beide
werkjes zijn opgenomen in BEKKER'S Friefche Godgeleerd
heid, bl. 567—624. In welk werk op eene luimige wijze
de manier van katechiferen, toe» in gebruik, gegispt wordt;
Zie bl. 50.

Vf.llIiANDtI.ING,

ken den hem vele onaangenaamheden. Hij toch konde niee dul.
den, dne kerkelijke geJdcn in flechee handen verbleven, maar
verhief vrijmoedig zijne fiem regen de werkcrs der ongeregtigbeid; en deze poogden nu, uit wraak, zijne besee maaeregelen in hee zwaretle dagliche te plaatfen, en wendden alles
:lan, om zijne edele bedoelingen ee wederf1:reven.
De man van waarachtige verdienfien. hoe door nijd en
afgunse vervolgd, vindt tach nog altoos eenigen, die hem
weten te wa:lrderen, en die eenigen wegeD ruiro op tegen
hct duizcndeal di(;r fchepfeltjes, welke hem haten en vervol.
gen, orodat zij hem Diet kunnen evenareD of bereiken. BE KK E R '5 verdicnfie had men ondertusfcheD al meer en meer
leercn kcnneu ell op prijs !1ellell. fIij dee Ide in de achting
van onderfchcidcne verdicntlelijke mann en , en hield eenen
vertrouwelijken briefwi~rd met zijnen voormaliger. leer.
meester /I LTING, COC'~e.jUS en andere fchrandere geleerden, offchoon hij hunne gevoelens nict als Godfpraken be.
fchouwde, maar in alles zijne oorfpronkelijke wijze van den·
ken behieJd (*). Zijne regtzinnigheid werd nag door niemand
betwijfeld, en elk onbevooroordeelde brave juichte zijne
loffelijke oogmerken toe. Dit gaf aanleiding, dat hij, na
[\lim ache jaren te Oostcr/iftCliS als Predikal1e geflaa:] ee heb.
ben, in die zelfde hocdanigheid naar FrtlIJeker beroepen werd,
waar de vorige haae tegen hem fcheen ingefluimerd te zijn.
Deze echeer ontwaakee weldra op nieuw en heviger, toen
hij den graad van Doctor in de Godgelcerdheid verwierf. Dit
toch vcrleende hem het rege. en van heewelk hij gebrulk
maakee, om godgeleerdc voorlczingen te houden, ten einde
der fiuderende jongelingfchap nuccig ee kunnen zijn. Dit
wckte den nijd van vele broederen ep, welke hem daarvan
zochten af ec brengen, en zij loerden fleches op eene voegZolme gelegenheid, om al den zll'add~r uit hUll boosaardig
hart op den verdienflelijken man uit te fioreen Ct). Deze
gelegenheid bood zich maar al te fpuedig aan, en zij is
waarfchijnlijk eelle voornamc reden geweest, waardoor het
ontwcrp, BE K ({ E R eenen Akademifchen leerfioel a:lIJ tc bieden, in rook verdween. De eertle oorzaak van '5 nians her.
nieuwde vcrvo!ging in Franeker was het fchrijven van een

(*) Deze briefwisfel is naderhand in 'r liebe gebeven, en
l!oor II F..]{ K c: R 11](!, ~el1e voorrcdc verri.ikt.
(D Zie Il E K K ~; Il' 5 Frit'ji:he C~dgeJ. bl. ~.
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Berigt Ol'er de Wifsbegeerte 'Yon DES CAR T E s, in hetwelk
hij trachtte te betoogen , dat die wijsbegeerte zich zeer wei
met de Godgeleerdheid Iiet vereenigen C*). Dit deed cen'
godgeleerden fl:rijd geboren worden, en daar BE K K E R de
zege behaalde, zoo ontvlamde ditflechts den haat zijner
tegenpartij des te heviger, die dan ook weldra met een vernieu wd geweld losbarstte.
BE K K E R had namelijk in den jare 1670 een~ I{atechismus
voor Christenen gefchreven ,en, hoewel hij nag geheel regtzinnig was, in den fmaak der toenmalige dagen, gebruikte
hij echter de voorzigtigheid, dezen Katechismus, v66r dat
dezelve werd uitgegeven, aan onderfcheidene Hoogleeraren
ter beoordeeling te zenden, en zij was door dezen met eene
bijna algemeene goedkeuring bekroond geworden (t). Er
bef1:ond dus geene reden, om de uitga ve te vertragen of op
te fchorten, en men konde onmogeIijk aIle die ona:lllgenaamheden vermoeden, welkehieruit voor den fchrijver zouden
ontfpruiten. De l{-atechismus was naauwelijks uitgekomen
en binnen eenige maanden geheei uitverkocht, of zij werd
even fpoedig door fommige Franeker Hoogleeraren voor kettersch en als vol van Sociniaan[che en Carteftaanfche dwalingen iUitgekreten. De Yaste Spi/ze der Fo!maakten (zoo was
deci,tel van nezen KatechisIDlIS) was voor veien een harde
kost, dien zij niet konden vertercn, en de hevige ijveraars
wilden zelfs, dat het werk Gnclerdrukt en verbooen moest
worden. De gelukkige onbelangrijkheid, waarin nietsbedllidende godgeleerde gefchillen in onze dagen vervallen ztjn,
verbiedt mij, hier die pumen aan tc roeren, welke BE KK F.. R taen zoo vele onaangenaamheden berokkenden (t). Zij

(*) Dit werkje had BEKKER in het Latijn gefchreven,
onder den titel Van: ,de Phllo[ophia Carthejia12a admonitio COHdlda et jincera. Het weed nnderhand door 's mans zoon J. A.
BE R K ERin het Nederdui.tsch vertnald. De reden, waarom
BEKRER dit werkje fchreef,vindtmen bij J]PEY en DEftM a UT, in hunne Ce/c-h. der Nederl. Hery. f(erk, 2 d.

hI. 487.
{t) Men leest de,':efesti112om"ain de Friefche Codge!. bI.
369-38 5.

Ct) M,en vindt dezelve aIle in de Friefclte Godge!eerdheid.
bl. 386-566,opgeteekend. Zie llok s C II IV 1\ G E R , Leben
BEKKERS, S. 10.

leeren ons echter dat meerdere licht befeffen en waarderen»
hetwelk wij in. den Godsdienst mogen genieten; en wij kunnen ons niet genoeg verheugen, dat die nietige haarkloverijen,- welke de kerk jn de zeventiende eeuw beroerden,
thans door eene zuivere godsdienftige zedeleer vervangen
worden. Immers, de verachtingen het fpottend medelijden
van het algemeen zou dengenen volgen, die nu met dusdanige nietigheden den kanfel durfde onteeren^ Dat men dit
vrij aan onyerfchilligheid toefchrijve.; driewerf heilrijk is zulk
eene onverfchilligheid.
BEKKER, beklaagde zich over het onregt, dat hem werd
aangedaan, om door nog grootere onregtvaardigheid gevolgd
te worden. In plaats van bij de Staten van Friesland voldoening te verwerven, namen deze, door de kuiperijen zijner
tegenpartij verblind, zijne vijanden in befcherming, en ge*
lastten hem zelfs, de zaak te laten berusten, toen hij dezelve voor hooger regtbank wilde brengen. Nog niet voldaan met zulk eene willekeurige handelwijze, beletteden zij
hem voorlezingen te houden, en maakten daardoor eene geweldige inbreuk op het regt yan Doctor; terwijl daarenboven
het koopen en verkoopen des boeks op eene zware geldboete
verboden werd. — De zaak liep echter hiermede niet ten
einde. Zij geraakte fpoedig (1671) in handen van de Synode
te Bolsward; maar ook deze bevestigde het voorheen ultgefproken vonnis der Franeker Faculteit. BEKKER; klaagde
met regt, datmen hem onverhoord had veroordeeld, en
bood zelfs aan, die plaatfen in zijn werk te verbeteren,
welke men als kettersch en gevaarlijk befchouwde, indien
men hem deze flechts wilde aanwijzen. Men was hiertoe
nog niet genegen. Nu beriep zich de vervolgde fchrijvér op
de aanftaande Synode te Franeker. Deze benoemde twaalf
perfonen, om dè zaak te onderzoeken. Deze lieden, zonder
door eenige bijoogmerken gedreven te worden, gaven in hun
verflag te kennen, „ dat dé aanmerkingen der onderfchei„ dene Klasfen over dezen Katechismus zoo uiteenloopend
waren en met elkander ftreden, dat men niets zekers daar„ uit konde afleiden. Zij oordeelden, dat het boek van
„ BEKKER, finds zij het een en ander veranderd hadden,
„ zeer wel tot ftichting der kerk gedrukt konde "worden,
j, wijl het een groot aantal geleerde en nuttige lesfen en
B wenken bevatte." Deze uitfpraak werd vervolgens door
de Synode van HarMnge* in 1674 goedgekeurd. P* verahM

deringea der godgeleerden waren zoo onbeduidend,' dat
BEKKER dezelve'in gemoede als de zijne konde aannemen. Nu
bleef het boek, nadat het door geheel friesland tweemaal
veroordeeld en tweemaal goedgekeurd was (*). Alle de
pleiten tegen den fchrijvér werden voor nietig verklaard, en
zijne vijanden tot zwijgen genoodzaakt. De namen dier onwaardigen liggen reeds lang in eenë fchandêlijke vergetelheid
bedolven; maar BEKKER leeft en zal leven, zöo lang het
menschdom eerbied gevoelen zal voor zijne Veldoeners.
Dit gefchil was niet binnen Vrieslands perken bepaald gebleven. Ook de geestelijken in Groningerland waren door
B E K K E R 's vijanden tegen hem in het harnas gebragt,
en vervolgens was door de Synode van Groningen in
1672 de Vaste Spijze, ondanks het verbod der Staten van Stad
en Lande, veroordeeld geworden. BEKKER beklaagde zich
bij deze laatften over die veroordeeling, en vond bij hen
•meer gehoor, dan bij de Staten van Vriesland (j).
Wij zijn eenigermate uitvoeriger geweest in het vermelden
van dit gefchil, dan hiér welligt gevorderd wordt, ten einde
daardoor eene kleine fchets te kunnen geven van de befchaving, de godsvrucht en de getrouwe uitvoering van het regt
in de zeventiende eeuw in ons vaderland; eene eeuw, welke
fommigen zoo gaarne terugwenfchen , en daardoor óT hunne
onkunde, óf de boosaardigheid huns harten te kennen geven.
Te midden dezer voor BEKKER zoo onaangename gefchillen, was hem echter een vereerend blijk gegeven, hoezeer
mëh hem waardeerde en op zijne groote begaafdheden (leunde. Het vaderland, in den jare 1672 door magtlge vijanden
van alle kanten aangevallen, ftond op den rand des verderfs,
terwijl inwendige oneenigheden de algemeene ellende verhoogden. In dien banger. Hid , waarin land en kerk met den
volflagenften ondergang bedreigd werden en men aan redding
wanhoopte, befloot de Vriefcke geestelijkheid, om voor de
belangen van beide te waken. Ongeveer tweehonderd Vriefcke godgeleerden verfchenen te Leeuwarden, en die aanzïen( * ) HOOGSTRATEN, Woordenboek, art. BEKKER.
Ct) Zie Gefch. der Herv. Kerk in Nederland, 2 d. bl. 322,
323. CHAUFFEPIED geeft ons, in zijne Dictionnaire, art.
BEKKER,p. 194, geene onwaarfchijnlijke reden op,waarom
de Staten van Vriesland zoo wederregtelijk en geftreng tegen
B E K K E R handelden.

VRRIlANDl!.LING,

lijke vergadering benoemde den verketterden B I!. It K E R. tot
haren voorziccer, bij wiens monde zij de Staten van f'ritslanrJ
onder anderen verzochten, den Prins van Nas{au tot Stadhoudcr en Kapieein ~ generaal hunner Proviucie te benoemen, en
als zoodanig naar het leger van den Staat te zenden. Dit
voorllel, zoo wei als eenige andere ontwerpen, ten algemeencn nutte bcraamd, vond bij de Staten gehoor. Reeds den
volgenden dag trad de Prins in zijne voorouderlijke woardigheden, en vertrok kort daaeop naar het leger. Zoo werd in
Yriesl{lIJrJ. door het beleia en den invloed der geestelijkheid ,
zond~ bloedflOfting, die oede van zaken tot lland gebragt,
welke in HoI/find door den fchandelijken moord der..D"e W ITTEN ts bezocdcld gewordcn C*).
Hoewcl 11 E K K E R, na het afloopcll der gefchillen, i~ .eer
en goeden paam ~V3S her~!:l!l, was even·wel Frantlrer voor
bem eene gehate plaats geworden. De lust was helll benomen. om nu wcder zijoe godgeleerde voorJezingen .te )lerva.u en, om wclke men hem eigenlijk meer, dan om zijne gevo.clens, .gehaat en zoo grievend vervolgd had. Hij llaakte
dethallie hi!!rij1l:de, hergeen der Hoogefcholc ~ we~~lijJ(
-ViHkel toebragt. w~nt onderu:he.idelle !buiemen, aan II E K.~E ~ verknocht, verlieecn ntl deze plaaes der onverdraagzaamheW .en .der vervolgzucbt (t). n E K.II: E R zelf wenscb.te
niet.s vuriger, dan cen verblijf vwwel ~ ;1:eggen ., .waar hij zoo
z~r getergd was geworden; en waar de gekwetl1e eigenliefde
~ii..n.er vijanden hem geene duurzame rust vergunnen zoude.
Ya.ndaar •.~a. h.ij vo18aarll,e in 1674 een beroep naar het dorp
Mencn ill Hol/rlnd a.nn~w, Daar, even al. voorheen op zijne
~.r.ft.!! jJandp~aa.ts, was .B £ K " E R g.ehe~aan d~ \'ervlllliflg
z;jjner pligten en a.a.n het flurAeervert,re\c als g~bon~en. Hij fmaakte
.1)\1 eeoe gewenschte rust .J en ·won hier de achting en Ii~fde
zij.J,e.r g.emeente. Zij mogt zich ecbter neches kort in zijn be•
.?:it v~rhellgen " daar hij in 1-676 il3ar /f/cesp beroepen werd,
en ver~"'Q.I£eus eenigen .tijd den legerdiens,t waarnam. Nu leefde JU! fc,OO!ndere man .. \Vijl hjj Diees f~hleef, in rust en ~a:,e
de, en genoot, in den boezem zijns huisgezins en zijner
vrienden, waarlijk gOllden dagen. Zijn roem, als fiichtcliJk
prediker, als branf mensch, ais verdienfielijk geleerde, verfpreidde zich we1dro naar het naburige AlllflerdaHl, (ot wier Klas-

C*)

Ct)

Ge{ch. tier Nederl. Her~. /(erlc, ~ d. ·aam. hi. 3z6 enz.
Lt:ISCIU5, If/oordcnbodr, art. III!.KK£R.

fis hij böhoorde, en waar h t in 1679» dos* niét zdttde» véél
«egenffwaak en nadat hij van zijjsé regtxiöfiïgböid een fehrïftelijk getuigenis had afgelegd, tot Predikant-beroepen"., é"fi den
4 December van dat jaar als zoodanig bevestigd werd.
In deze groote en magtige ftad d e e l d e p t t K B * weldra in
de achting aller weldenkend©» ( * > Zijn ijver", « p è zucht
voor het goede en ware, zijn uk-mUntend kardkteï, zfijne uit.
ftekende bekwaamheden als- leeraar en als geleerde, moesten
op den regten prijs worden gefield in eétte ftad, waar eens
DÉ GROOT vereerd j v ONDRL befchérmd én HOOFT geboren werd, en onder Wier regeringsleden dé fchrandere WÏTs ÊN zich bevond. Zijne ambtgenootén watert hem, tatt minfte
in fchijn, toegenegen; zijn leven vloeide étai als eéne ftïllë
beek langst Wosmrijke velden daarhenen. Maaf hét gélok is
kortftond-ig öp aarde, en zeer weinig is éf noodig, oiri den
getakkigften mensch tot- den beklagens-waafdigften te maken.
De fortuin verfpilt niet zelden hare gaven aatt dën onwaardï.
gen; zij k geluk aan die griHige fchóonen* welke, defpeélbal
van hare eigene luim zijnde, den vaigen lHstzoekér boven dén
opregten minnaar verkiezen en bagunftigen. BÉKKÊR moest
weldra op nieuw hare wispelturigheid gevoelen, en- overïfligd
worden, dat de maft, d4e uit Kefde voor het ware èn goede
de pen opvat, dit bijna altijd met opoffering Van rust en welvaart moet bestalénv
-

1

Hét wa» Biee Zijn verdieflltelijk Qnderfoek van dè betekêninge der Kometen, in 1683 uitgegeven, en waarin hij, even
als BAY LÈ in denzelfden tijd, het bijgeloof aan den invloed
dief héinelllgehamen op eene duidelijke, wijsgeerige en overtuigende wijze beftreed, dat hem ernftige onaangenaamheden berokkende ( f ) . Het was niet zijne üitlegginge van den
Propheet ÏJant'el, welke toen de goedkeuring van deskundigen
mogt wegdragen, welke zijné rust ftoorde. Want in die beide
ichijnt men toén nog geene fpóren van zoogenaamde ketterij
gevonden té hebben ( 4 ) . Het verfchïjrien van 's mans groote
(*) Qefch. der Neder1. Herv. Kerk, 2 d. bl> 557.
( f ) Dit boeksken is vol gezonde en juiste redenering, en
werd over het geheel wèl ontvangen. De èérfté druk van
hetzelve verfcheen te heemarden in 1683 in $vö.«de tweede
in 4to. te Amflerdam in 1692.
( 4 ) In 1688 verfcheen de eerfte uitgaaf der Üitlegginge
van den Propheet Daniel in het licht, niet eene opdragt aan

werk, de betoverde fFeereld, waarin hij alle werkingen en
allen invloed, ja bijna het beftaan zelfs van eenen opperden
boozen geest ontkent, -bragt de gemoederen aan het gisten,;
en dit was'de oorfprong van die hatelijke vervolgingen en
onregtyaardigheden, welke de laatfte jaren : van, BEKKER'S
leven vergilden, en die eene eeuwige blaam op de geestelijkheid dier dagen werpen zullen.
Vóór dat wij tot het fchetfen van dit merkwaardig gedeelte uit bet leven des grooten mans overgaan, eh hetwelk tevens in. de, Nederlandfche Kerkgefchiedenis een niet onbelang.
rijk tijdperk uitmaakt, zal het dienftig zijn,vooraf eenen blik
te werpen op, den toenmaligèn zedelijken, maar vooral gods»
dienftigen toeftand van ons vaderland. Zulk een overzigt zal
het ons duidelijk maken,, waarom men toen zoo hevig eenen
fchrijvér vervolgde, die,'over het geheel, waarheden predikte, welke thans niemand, die gezond verftand bezit, wagen zoude tegen te fpreken.
;
Het is,door alle tijden heen een algemeen gebrek geweest
onder de menfchen, van altijd en onbepaald hun voorgedacht
te verheffen, deszelfs deugden te vergrooten , en deszelfs ondeugden, zoo al niet geheel weg te redeneren, dan toch door een
verkleinglas te befchouwen; terwijl Zij, blind voor de groote
hoedanigheden en verdienflen van tijdgenooten, eeuwig klaag*
den over het afnemen van hét menschdom in zedelijkheid en
in menfchenwaarde (*}. Of men dit als een uitvloeifel van
de Burgemeesters van Amflerdam. De tweede uitgaaf werd
door BEK KER'S zoon in 1698 in Ato. bezorgd. Dit werk
levert een overtuigend bewijs op van de uitgebreide geleerdheid , de zeldzame fchranderheid en fcherpzinnigheid des fchrijvers. Het is vol wetenswaardige opmerkingen en wenken.
Jammer, dat de ftijl niet meer gekuischt is.
(*j HOMERUS klaagt reeds over het afnemen van het
menschdom, in het 12 boek der Ilias. Ook HORATIUS
behoort tot deze eeuwige klagers : lib. a. Od 6. zegt hij:
4

Damnbfa quid non imminuit dies t etc.
Hetwelk onze BEKKER aldus vertaalt:
Hóe ftijt de tijd der menfchen zeden!
Aleer veel beter dan op heden;
Doch erger dan het was te vóiten.
Noch fbooder word na ons géboren.
Üitlegginge over Daniel, 2 d. bl. 6.

OVER BALTBASAR BEKKER.

727

dankbaarheid jegens het voorgedacht, dan wel als het gewrocht van ontevredenheid tegen de tijdgenooten te befchouwen hebbe, zullen wij niet onderzoeken;maar het komt ons
voor, dat het lijnregt aandruischt tegen de gefchiedenis van
de zedekunde der volken. Want raadpleegt men deze wijsgeerig en onbevooroordeeld; neemt men de weegfchaal .in dè
hand , om de heerfchende deugden en ondeugden der bnderfcheidene natiën en tijdperken te beproeven, dan zullen wij
ontwaren , dat de evenaar nooit geheel tot ééne eeuw, tot ééne
natie zal o verdaan. Elk tijdperk heeft, gelijk elk volk, zijne
bijzondere, eigenaardige deugden en gebreken. De menfchelijke
natuur toch i s , over het geheel, overal dezelfde; opvoeding,
gewoonte, toeval en omdandigheden flechts wijzigen haar.
Deugd en ondeugd zijn derhalve nooit geheel van de aarde
verbannen geweest, en kunnen er ook nooit geheel uit ver-bahnen worden, zoo lang menfchen menfchen blijven. — Te
vergeefs poogt dan een HELMERS onze vaderen tot halve
Goden te verheffen; te vergeefs tracht hij hen in zijne zangen als vlekkeloos af te malen : men erkent hierin meer den
vervoerden dichter, dan den onpartijdigen beooïdeelaar. Zij
immers paarden ook gebreken bij goede hoedanigheden, gelijk elk, die dit verblijf der onvolmaaktheid bewoont. In.den
ftrijd zien wij hen door grootheid van ziel zoo wel, als
door bewonderenswaardige dapperheid en onverfaagdheid in
het gevaar uitblinken; eene prijswaardige vaderlands- en
vrijheidsliefde bezielde hen, en fpoorde hen tot groote daden
aan; wijze ftaatkuude in de raadsvergaderingen, flipte eerlijkheid, onkreukbare trouw en nooit vermoeide vlijt bij den
handelaar, deden ftroomen gouds in het vaderland' Vloèijen, en verhieven die kleine, der golven ontwoekerde, plek
gTonds tot een' der magtigfte Staten van Europa. Menschlievéndheid was een hoofdtrek in het Nederlandsch karakter;
getuige hiervan de veie geftichten van weldadigheid, welke
de vaderen ons , als het heerlijkst erfgoed en het luisterrijkst
gedenkteeken hunner deugd , hebben nagelaten; getuige hiervan de vele zwervende vreemdelingen, welke hier met open
armen werden ontvangen, toen elders dwingelandij en godsdiensthaat hen uit hunne haardfteden verdreven. Befchouwen
wij hen nu van de andere zijde, dan kan men niet ontkennen , dat deze fchoone hoedanigheden bevlekt werden door
eene zekere ruwheid van zeden, welke zoo wel in hunne d«-

den ais gefchriften zigtbaar is ( * ) ; door eene onmiskenbate
neiging, tot wellus* en overdaad, betgeen zoo dikwerf aan de
pen der toenmalige nekelfchrijvers (lof verfchafte ( f ) ; door
eene hatelijke vervolgzuchtvernederend bijgeloof en verre
gaande- onverdraagzaamheid tegen dengenen, die bet waagde
anders over den godsdienst te denken dan het gemeen. „ Het
is eene kwade g e w o o n t e d u s drukt zich een, tijdgenoot
uit, „welke thans onder de broeden, ingeflopen is, die toch
„ een en hetzelfde geloof belijden, en door deazeüden uitwendigen godsdienst verbonden zijn, dat, zoodra zich ie„ mand van den gebaande» weg verwijdert, en van anderen
„ afgaat, hetzij in de wijze van zich uit te drukken, of in
* de manier zekere waafbeden ta behandelen, zekere Bijbel„ plaatfen fe verklaren, of zijn gevoelen op eene nieuwe
„ wijze voor te dragen , er zich terftond beoordeelaars op.
„ d o e n , die hem van dwalingen en ketterijen befchuldigen,
„ hem den gehaten naam van Arminiaan of Sociniaan toevoegen,
„ en hem als zoodanig belasteren en aanklagen." ( | ) Het
twisten over den godsdienst, hetgeen men minder aan gods
vrucht dan san verkeerden godsdienstijver moet toefchrijven- ,
was in die' dagen mode geworden, en gedurende de geheele
zeventiende eeuw, gelijk de geleerde MOSHBIM. wel ce regt
aanmerkt, leverden de Vereenigde Nederlanden eea tooneel
op va6 ttfist, getejjf en vhandfchap."
Hoewel eenige

n

m

(*) Men berinneje zich (lechtS; de ruwe handelwijze van
Remonjlranten en Centraremanjlranten tegen elkanderv de on
derlinge oproeren in vele provinciën tusfchen faec volk en de
grooter*$ dea grawzamen dood der DE WITTEN, enz., enz.;
terwij 1 ée werken van ROEM ER. V I S SE R , B R ER cv B E ND RIK
B B J U M O , OVEKBEEK, F OCKENBR o c H en anderen niet
pleiten voor de befcbaafdheid en kiescaheid der 17de eeuw;
Ct) Behalve menigvuldige plaatfen in CATS, BRERO,
n t f ü T E DE JONGE,HOOFT en «EEMSKEAB:» beves
tigt dit ook ia het bijzonder H w Y c E N s , in zijn Koitelkk
Mal en elders.
( 4 ) Zie BEKKER'S Friefche Godgel. bl. 373,
( 5 ) MOSHBIM, Kerkeh GefcL 9 d. bl. 2,3.1» Om zich
een juist denkbeeld te vormen van den noodlottigen toeftand
der Nederlandfche Hervormde Kerk in dit: tijdvak, raadplege
men de Gefchiedenis dier Kerk door HPEY en DBRMOUT,
2 d. bl. 2 9 1 , 314, 407. Aant. bl. 298 , 303, 332.

opgeklaarde geesten, zoo als wij reeds aanmerkten,het wangeloof aan tooverijen, duivelskunftenarijen, bezweringen en
dergelijke zotheden beftredèn hadden; hoewel, op het einde
der zestiende eeuw , de hekfenprocesfeti bijna geheel in ons
vaderland afgefchaft waten, (iets, waarover VOETIÜS zich
niet fchaamde openlijk te klagen (*)) werd echter dit belagchelijk bijgeloof, zoo wel hier te lande,ajs over geheel £»ropa, door de geestelijken omhelsd en befchouwd als onaffcheidbaar met het geloof aan eenen God verbonden. Men
durfde openlijk fchrijven: „ Duivelloochenaars zijn op den
„ weg om Godloochenaars te worden ( f ) ; " en :
Duivel„ vreezendheid is ook Godvreezendheid ( | ) - " Men begreep
niet, of wilde het niet begrijpen, dat, door denboozengeest
zoo veel vermogen toe te kennen , men óf Gods magt óf
Zijne liefde in twijfel trekken, of het oude gevoelen van
twee evenmagtige beginfelen omhelzen moest.
Geen wonder derhalve, dat een werk als de betoverde
Weereld, waarin zoo openlijk deze verouderde dwaling tot in
haar binnenfte toe wordt aangetast, aller aandacht tot zich
trok, en de geestelijkheid tegen den fchrijver in beweging
bragt. BERKER zelf had in den beginne niet aan de werkingen en magt van den Duivel getwijfeld ( § ) ; ook heeft hij
nooit deszelfs beftaan openlijk ontkend (**). Hij had zich
n

(*) Zie 's mans Disputatio de Magia. Deze geleerde, maar
weinig oordeelkundige godgeleerde, ook genoeg bekend door
zijnen ftrijd met CARTESIUS en COCCEJUS, vond reeds
het verbond met den Duivel bij MATTH. IV: 9. en de hekfentogten in Ephefen VI. De fchandelijke zoogenoemde waterproef, reeds in 1594 hier te lande afgefchaft, werd ook
door VOETIÜS verdedigd en zelfs aangeprezen.
( f ) Zie s. DE VRIES, in zijn werkje tegen B. BEKKER,
bl. 50.
I
( I ) Bet. Weereld , 4 b. bl. 276.
(§) Zelfs toen hij zijne Paste Spijze in 't licht gaf, was
hij nog van dat gevoelen. Zie onder anderen het 28fte hoofdftuk, de 4711e en 48de vraag, van dat werk.
'(**) Wij gelooven echter gaarne, met een' vriend van
BEKKER, dat deze naderhand geheel aan het beftaan des
Duivels getwijfeld heeft, maar, uit vrees voor meerdere vervolging, dit niet openlijk heeft willen bekend maken. Zie
WALCH, Phil. Lex. p. 2542.
MENGELW. 1829. NO. l6.
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«llengikeni van zijne wanbegrippen ontflsgen, toen eigen onderzoek en nadenken hein overtuigden, dat hij dwaalde; en
eindelijk wierp hij moedig de kluisters af» welke hij met
de overige Christen wereld zoo lange had getorscht (*).
Deze overtuiging was niet de onvoldragen vrucht eener vlugtige overdenking, maar van eene dertigjarige bepeinzing. Hij
had onbevooroordeeld den Bijbel beoefend, en, onderfchraagd
door zijne uitgebreide geleerdheid en Ooscerfche taalkennis ,
die plaatfen met eenen wijsgeerigen geest getoetst,wélke van
dén Duivel en zijn vermogen fchenen te fpreken, waardoor
ten laatfte de magt van dien gewaanden Vorst der Hel' voor
hem weinig meer dan eene koortfige herfenfchim werd.
B E K K E R had reeds op den kan fel en elders, zoo als in
zijn onderzoek óver de Kometen, zijnen twijfel aan de groote magt des Duivels te kennen gegeven, eh dé gemoederen,
als 't ware, op de ontvangst van het grootere wérk ëênigermate voorbereid. Nog meer deed, hij dit door zijne vértaling
benevens aanmerkingen en wederlegging van eene toen onlangs in Engeland voorgevallene tooVergèfchièdënis, wel,ke
veel opziens baarde ( f ) . Sommigen liéten den. Amfterdamfchen Leeraar regt wedervaren; anderen fpraken hem tegen,
en verzochten nadere verklaring. Dit gaf den fchrijver gelegenheid , om nieuwe ftof en denkbeelden te verzamelen, en
daardoor zijn werk, hetwelk oorfpronkelijk flechts eene verhandeling zijn zoude, tot een groot boekdeel te doen uitdijen.
De twee eerfte boeken der betoverde Weereld zagen In
1690 het licht; vervolgens werden de twee overige boeken
afgewerkt en in 1693 uitgegeven ( | ) . •
(•) Zie de Voorrede van de bet. Weereld.
Cf) Men vindt dezelve in het 4 b. der bet. Weereld,
hoofdft. 20.
CIO De mij bekende uitgaven van dit werk zijn de volgende: De eerfte twee boeken in 8vo. in 1090 bg H E R O NA O T A te Leeuwarden', vervolgens in 410. Vi Amfterdam bij V A N

in 1691; bij wien ook het derde en vierde boek
tweemaal ln 1693 gedrukt werd. Men heeft ook, ten minfte
van de twee eerfte boeken, eene nieuwe uitgave te Amfterdam bij V A N DA MME in 1715. Het geheele werk werd in
1739 te Deventer bij M. D E V R I E S in 2 deelen in 410. herdrukt. Volgens het Naamregister van Nederd. Boeken, door
DALEN

Groot was de indruk, welken dit werk op onderfcheidene
rangen der maatfehappij maakte, en fpoedig werd het in bij
na alle levende talen van Europa overgebragt (*), Velen ,
wél is waar, konden bet boek noch' lezen, noch verftaan,
want BEKKER moet niet alleen gelezen, maar ook beftudeerd worden, en dit was de oorzaak, dat velen den fchrij
vér veroordeelden, zonder eigenlijk te wéten , wat deZe zeg
gen wilde. De predikanten hieven het geroep: „ de kerk is
„ in gevaar !" aan. En inderdaad, hoe konden zij ook met
onverfchillige oogen aanzien, dat een leerftelfel, hetwelk' zij
als zuivere, onomftootbare waarheid predikten, op eens in alle
zijne nietigheid ten toon gefield werd? Hoe konden zij dul
den, dat vooroordeelen, met de melk ingezogen,en door het
verloop van zoo vele eeuwen geheiligd, belagchelijk gemaakt
werden ? Liepen zij niet gevaar, de fpot der gemeente te
worden, als zoo op eens de magt van dén Duivel gefnuikt
werd, met wiens werkingen , aard en karakter zij zoo juist
fchenen bekend te zijn, én waarmede zij het menschdom be
dreigden ( f ) ? Dit alles moest natuurlijk hunne eigenliefde,
ARRENBERG, moet in dat zelfde jaar te Amflerdam bij
DE WITT en KLIPPINK insgelijks eene nieuwe uitgaaT
van hetzelve in 't licht verfchenen zijn. Dit werk werd zoo
fterk getrokken, dat er in twee maanden tijds over de 4000
exemplaren van verkocht werden. Zie WALCH, Phil. Lex.
p. 2538.

(*) Er zijn in 1693 twee Duitfche vertalingen, zoo niet
meer, van de betoverde Wecreld uitgegeven; en in 1781 en
1782 werd door SEMLER eene nieuwe Duitfche overzetting
te Leipzig bezorgd. De Franfche vertaling van 1694 4
deeltjes i2mo. heeft vier verfchillende vertolkers gehad , en
is over het geheel flecht. Het eerfte boek is ook in het Engelsch, naar de Franfche vertaling, overgebragt te Londen in
1695
iamo.; en, Zó© BRÜCKER en GÜNDLING Verze
keren, zou BEK KER'S werk ook in hét Spaansch en haliaansch zijn overgezet. SCHWAGER, Leben BEKKERS,
S. 189. Eene Latynfche overzetting werd door BEK KER'S
zoon ondernomen, maar niet tot ftand gebragt.
( f ) Dus drukt BEKKER zich over zijne ambtgenooten
uit: „ Ik betone dat in de meeste plaatfen der H. S. fuiken
„ fin niet ligt, als mijne meeste medebroeders al fuikerwijs
„ van hunne meesters dat ontvangen hebben , dat fo na.
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dat vermogend beweegrad van alle onze daden, opwekken,
en hen tegen den leeraar van zulke, in hun oog en voor hun
belang, heillooze nieuwigheden aanzetten. Daarenboven kant
te zich BBKKER inderdaad door zijne Hellingen tegen de
toenmalige leer der Hervormden in Nederland aan ( * ) . Het
was dus zeer natuurlijk,. dat zich eene groote menigte van
veelfoortige kampvechters opdeed, die in gefchriften de ge
voelens van BEKKER met nadruk poogde te wederleggen.
Onder dezelve bevonden zich mannen van aanzien en gezag
in de Nederlandfche kérk, en de pligt der menfchenliefde ge
biedt ons te-gelooven , dat zich onder hen eenigen bevonden,
die ter goeder trouw ijverden, en waarlijk meenden de waar
heid aan hunne zijde te hebben. Deze mogen wij niet geheel
miskennen; zij verdienen zelfs eenigermate onze achting,
want zij ftreden, even zoo wel als BEKKER, voor hetgeen
zjj dachten waarheid te zijn. De eerlijkfte'man kan dwalen,
en hij, die met overtuiging voor eene zaak ftrijdt, hij moge
de waarheid al dan niet op zijde hebben, is en blijft toch
eerbiedwaardig. Het ftaat elk vrij zijne gevoelens te uiten,
mits hij dit met opregtheid en befcheidenheid doe, en elk,
die nieuwigheden predikt, ftelt zich bloot aan tegenfpraak.
Maar eeuwige fchande rust op dengenen, die, tegen beter
weten en alle overtuiging aan , alleen om aan zijn eigenbelang
of vooroordeel gehoor te geven . de waarheid wederftreeft en
hare zonen vervolgt; hij is een pest voor de maatfchappij en
een afgrijzen in het oog.van den menfchenvriend.
BEKKER'S ambtgenooten en tegenpartij waren, gelijk toen
maar al te dikwerf onder godgeleerden plaats vond, in het
geheel niet bedeeld met dien geest van zachtmoedigheid,
welke de leer, die zij verkondigen, zoo nadrukkelijk be
veelt ; en hun gedrag, ten aanzien van hunnen fchranderen
medeleeraar, bewijst dit onder anderen maar al te zeer.
Juist bevond deze zich als afgevaardigde van de klasfis in
den Haag, toen men met de kerkelijke regtspleging tegen
hem een begin maakte ( f ) . Wil zullen niet in de bijzonderheden
„'gefchreven en gepreekt. So feggen fe dat ik de Schrift
„ verdraaie, omdat hen het geheel kompas daardoor verdraaid
„ i s , daar fy eens gefteld zijn na te zeilen." Bet. Wer. 3
b. bl. 152.

(*) Gefch, der Nederl. Herv. Kerk , 2 d. bl. 559.
( f ) Den 31 Mei 1691.

van dit hatelijk regtsgeding treden, hetwelk bijna anderhalf
jaar geduurd heeft. Genoeg zal het zijn, hier aan te merken,
dat, nadat de zaak voor onderfcheidene kerkelijke regtbanken
gebragt en gevonnisd was geworden, het beruchte werk ein
delijk in 1692, volgens een befluit van de Synode te Alk
maar, verfoeid, en de fchrijvér in zijn ambt gefchorst werd;
terwijl de Amfterdamfche Kerkeraad hem daarenboven, als
een vreesfelijk ketter, het gebruik des Avondmaals ontzegde.
Alle de Nederlandfche Synoden hebben vervolgens deze vonnisfen gewettigd en BEKKER veroordeeld ( * ) . Kleine zielen
mogen hierin iets fchandelijks voor BEKKER vinden; de
groote man verheft zich boven de vooroordeelen van het ge
meen; hij acht dat alleen voor fchande, wat godsdienst en
rede hem als zoodanig affchilderen; hij laat zijn lot gelaten
over aan Hem, die alleen beflisfen kan, wat ware eer en
fchande i s , en niet aan de uitfpraak eener door vooroordee
len beroerde wereld.
Wanneer men de handelingen dezer fchandelijke en belagchelijke regtspleging nagaat, moet men zich verwonderen
over dien geest van leugen en trouweloosheid, van onkunde
en onbefchaamdheid, welke toen de meeste Hollandfche leer
aars bezielde. Zij lieten geene middelen, hoe laag en ver
achtelijk o o k , onbeproefd, om den grooten man te doen val
len , die, ondanks alle hunne listen, welligt zoude gezege
praald hebben, indien hij wat minder edelmoedigheid en zucht
tot vrede bezeten had ( f ) . Niemand zijner onwaardige ambt.
genooten immers waagde het, met hem in een' redetwist te
treden hoe' hij ook daarop aandrong, en hen hoofd voor
hoofd hiertoe uitdaagde; zoo zeer waren zij overtuigd van
zijne bekwaamheid, en van hunne eigene nietigheid. Men
vreesde hem, wijl hij door zijne krachtige bewijzen zoo w e l ,
als door zijn vernuft, meer dan eens de geheele vergadering
tot zwijgen noodzaakte; zoodat men dikwerf zich Verheug
de, hem met fchik'van den hals te kunnen fchuiven. «Nie
mand hunner wederlegde, eenigzins bondig, die Hellingen in
BEKKER, welke men voor kettersch uitkreet; wat zeg ik?
velen van diegenen, welke het werk verfoeiden, hadden het
(*) Ook de Staten'van Holland fchijnén het vonnis der Sy
noden bekrachtigd te hebben ; want het blijkt, dat het druk
ken der bet. fVeereld tweemaal, bij openbaren plakkate, ver
boden werd.

( f ) SCHWAGER, Leben BEKKERS, S. 94 uud 102.

niet gelezen, gelijk eenigen daarna openhartig betuigden (*).
Men dreef eindelijk de ongerijmdheid'zoo ver, dat men zelfs
van den zestigjarigen geleerde, die zoo lang en zoo waardig het predikambt bediend , en zelfs den graad van Doctor
in de Godgeleerdheid verworven had, eene geloofsbelijdenis
voor de Synode afvorderde, even alsof hij nog een eenvoudige leek geweest ware. Welke tijden ! En wij klagen nog
over den onzen 1 . . , .
Terwijl het vonnis over BEKKER werd uitgefproken, en
het gemeen, door de predikanten aangeftookt, hem haute en
zelfs gens den dood dreigde ( f ) , juichten de verftandigflen
der gemeente, en diegenen, welke zijne fchriften lezen konden en lazen, hem van harte toe. Onder dezen behoorden
yele leden der toen reeds zeer verlichte Amjlerdamfche regering, die ook vroeger, doch te vergeefs, den ftnjd had willen
bijleggen. Niet dan met het grootfté leedwezen moest zij het
afzetten van den waardigeh leeraar gedoogen, en, offchoon zij
den flag niet geheel vermogt af te weren, deed zij echter al wat
zij te zijnen voordeele doen konde. Zij liet hem namelijk zijne
jaarwedde als predikant onverminderd behouden, en, zoolang
hij leefde, mogt niemand in zJijne plaats beroepen worden.
Hoe voldaan de ijveraars oyer dit,befluit geweest zijn, laat
zich gemakkelijk denken. BEKK&R iptusfchen, nu d
zijn
ambt niet meer aan de ftad verbonden, bragt thans zijnen
meesten tijd op zijn buitenverblijf b$ Fratuker in rust en genoegen door ( | >
.... .
:

o o r

(*) SCHWAGER, Leien BEKKERS, S. 61, CHAUFFEPIED, art. BEKKER, p. 199.
(t);Idem, p. 69.
Q)Over de gefchiedenis van dit kerkelijk regtsgeding leze
men:
I . Kórt *n waarachtig Verhaal van 't gebeurde federt den

31 May 1691 ttt den 21 August, 1692", door BEKKER
zelf uitgegeven.
Ï I . De kerkelijke Proceduren, ten deele door BEKKER,
ten deele door PETRUS JACOB.I, op last van de Synode,
die dus bare eigen fchande niet heeft kunnen verbergen, aan
*t licht gebragt.
III. De BALTH. BECKBRO, door w.u. BEKKER in 1723
ia 4to. uitgegeven.
I V . SCHWAGER, Leben BEKKERS, S. 43—UI.

Door al het twisten en veroordeelen was S E E K E R ' S werk
meer gelezen en zelfs buitenlands meer bekend geworden,
dan anders welligt ooit het geval zoude geweest zijn, daar
het veel te geleerd en te wijsgeerig is, om door het ongeletterd publiek gelezen te worden. Eene groote menigte vooren tegenfchriften, betrekkelijk de betoverde Weereld, kwam
in alle gewesten van Europa, vooral hier te lande en'mDuitschland, in het licht (•). Men doeg gedenkpenningen te zijner
eere of fchande, en het regende fchimpfchriften tegen de ad
vocaten des Duivels ( f ) » die, zoo men uit het gewrocht tot
de oorzaak mag beflniten , inderdaad door hun gedrag, meer
dan door hunne fchriften, den invloed en de werking van
eenen opperden boozen geest betoogden.
Laat ons nu kortelijk het boek zelf befchouwen, hetwelk
toen zoo veel geruchts gemaakt heeft, en dat thans in eene
onverdiende vergetelheid fchijnt verzonken te zijn,
De beroemde B U F F o N merkt aan s „ Welgefchrevene
„ werken zullen de eenigde zijn, welke tot bet nagedacht
„ overgaan. De menigte der kundigheden , het zeldzame
„ van den inhoud, de nieuwheid zelfs der ontdekkingen zijn
„ geene zekere waarborgen voor onfterfelijkbeid
B s KK E R 's werken bevestigen de juistheid dezer uitfprake» Immers , hoé veel fchoons, oorfpronkelijks en wetenswaardigs
zij ook bevatten, zijn nogtans vele derzelve reeds geheel
vergeten, wijl de ftijl, noch zuiver, noch vloeijend,-dikwgls
barbaarsch en fomtüds geheel onverftaanbaar zijnde, den lezer vermoeit en hèm fpoedig eenen tegenzin vgHjr dezelve
doet opvatten. En waarlijk, hij, die eens de betoverde fVeereld heeft kunnen doorlezen, zal hiertoe bezwaarlijk ten tweedemale overgaan (§). Niet alleen zouden B EK KER'S wer(•) Over BEKKER'S voornaamfte tegenfehrijver* en verdèdi,.
gers vindt men éen beredeneerd verflag hij s e n WIGSI, Leien
BEKKERS, S. 113. Zie ook Gefch, der NederL Herv Kerk,
2 d. bl. 562. BAYLE QLettre & Mr, AUNUTOLL) zegt,
dat het getal dezer drijdfehriften zoo groot was, dat dezelve
bij elkander over de vijftig gulden kostten.
( f ) CHAUFFEPIED, Diet,, art. BE KKÉR, p. 201. note
R. et S.
d ) Voyez Discours de reception it l'Académie ffangaife,
( § ) VOLTAIRE heeft niet onaardig opgemerkt: „ Je fuis
„ perfuadé que fi le Diabit luimime avait ité force de lire

kén in waarde gewonnen , maar zij zouden ook niet tot zoo
veel misvarltand aanleiding gegeven hebben, indien z i j , over
het geheel, beknopter, de voordragt bevalliger, en de ftijl
zuiverder, geweest ware. Weinig worden zij thans beoefend; en
offehoon dit bij dè meerdere verlichting onzer dagen ook niet zoo
zeer gevorderd wordt, zoo verdiende toch de betoverde fFeereld
ten minfte niet geheel vergeten te worden, daar dit werk
niet alleen eenen fchat van geleerdheid en fèhrandere opmerkingen bevat, maar ook daarom merkwaardig i s , wijl het
reeds die waarheden verkondigt, welke honderd jaren later in

Engeland door FARMER en in Duitschland door sE'MLER
gepredikt, en als nieuwigheden voorgedragen werden.
In het eerfte. boek, hetwelk eene uitgebreide belezenheid
in de godsdienstgefchiedenis der aloude en hedendaagfche
volken aanduidt, handelt de fchrijvér oordeelkundig over de
gevoelens van allé volken en in alle tijden, ten aanzien van
God en Geesten. Hiertoe raadpleegt hij fteeds de beste en
oorfpronkelijkfte bronnen, en legt het volkomenfte getuigenis af, dat hij de Ouden bijzonder vlijtig beftudeerd heeft.
Hij dringt <tot in de oudfte tijden door; hangt ons een tafereel op van deze gevoelens, en van derzelver trapswijzen
voortgang bij de volken der oude wereld; vergelijkt daarop
deze onderfcheidene denkbeelden met elkander (Hoofdd. n )
en toont aan, dat de Ouden flechts eenen opperden God
erkenden, eènen onligchamelijken geest, die door de geheele
natuur' verfpreid, het begin, midden en einde aller dingen,
maar tevens eeuwig was. Van zijn onmiddellijk beduur hingen echter niet alle dingen af; want de regering der wereld was onder vele Ondergoden verdeeld (Hoofdd. 12'?.
Daarop redeneert hij zeer juist over den oorfprong der twee
beginfelen bij de Perzen, en over de wigchelarijen bij de
aloude volken. Eindelijk kómt hij (Hoofdd. 15) op de Joden , Mahoinedanen én Christenen, en toont aan uit de fchriften der Kerkvaders, die al te weinig door de Protestantfche
geestelijkheid beoefend worden, hoe. het bijgeloof aan den
Duivel van tijd tot tijd in dé kerk is ingeflopen; terwijl hij
niet geheel ten onregte vader AUGUSTINUS, benevens allen,
die aan de oppermagt van eenen boozen geest gélooven,
„ le Monde enchanté de BEKER, il n'aurait jamais pu lui

„ pardonn'er de f avoir 6 prodigieufement ennuyi." Diet. Phil.
art. BEKER.

van Manicheïsmus befchuldigt. Hij komt eindelijk op de latere tijden, en gispt de Protestanten, dat ook zij dit wangevoelen zoo lang in hunne kerk geduld hebben.
Het tweede boek heeft hoofdzakelijk ten onderwerp,
dat, „ hetgeen de H. S. van de werkingen der goede en
„ kwade engelen zegt, verbloemd en als zinnebeeldig moet
„ opgevat worden." De fchrijver begint met een onderzoek,
wat men door geest te verftaan hebbe, en hoe men die woord
in den Bijbel moet opvatten (Hoofdft. i ) . De H. S. leert
ons weinig over den aard der geesten; de natuur in het geheel niet j ook is de openbaring niet gegeven, om ons met
de geheimen der natuur bekend te maken., Na vervolgens over
het wezen van den geest geredekaveld, en de gevoelens der
Ouden dienaangaande uiteengezet te hebben, wordt aangetoond , dat buiten de H. S. niet te bewijzen i s , dat er engelen of andere geesten beftaan. Hierop gaat de fchrijver
(Hoofdft. i o , n ) t o t zijn hoofddoel over, namelijk tot eene
fcherpzinnige en taalkundige toetfing van die plaatfen des
Bijbels, in welke van Engelen en Duivelen gefproken wordt,
of in welke men vermoedt, dat er van gefproken wordt,
maar die eene andere beteekenis hebben of hebben kunnen.
Eene ten uiterfte moeijelijke, zwaarwigdge e n , voor die
dagen, hoogstgevaariijke taak, waartoe de moed van eenen
grooten, onverfchrokken geest gevorderd werd. BEKKER
fpreidt in dit onderzoek vele Oosterfche taalkennis ten toon,
en der Staten overzetting des Bijbels wordt dikwerf ftreng
gegispt; eene daad , welke in die dagen, toen men deze
overzetting nog als heilig befchouwde, niet ongewroken
konde blijven (*). Aangetoond zijnde, dat de booze geest
in den Bijbel evenmin, als in de Natuur, te vinden i s , en
het allerminst in die plaatfen, waar men hem vermoedde,
zoo kan men hem, met reden, geene magt op de wereld
toefchrijven. Zijn rijk is dus herfenfehimmig, en de waarheid van den Christelijken godsdienst kan met zulke gevoelens niet beftaan, terwijl ware godsvrucht grootendeels wegvalt, wanneer me«'*a» zeer voo* den Duivel vreest.
Het derde boek toetst het bijgeloof, volgens welk fommige
lieden met den boozen geest in verbond zouden ftaan, en
door hem wonderen konden verrigten. Alle zoogenaamde
toovergefchiedenisfen in den Bijbel worden naauwkeurig on-

(*) Gefch. der Nederl, Ilerv. Kerk, 2 d. bl. 264 der Aant,

derzocht, en ten laatfte wordt aangetoond, dat in dezelve
geen bewijs voor tooverij te vinden isj dat de H, S. integendeel dit wangevoelen, hetwelk aan de beoefening der
godzaligheid zoo nadeelig Is, wederfpreekt.
In het vierde of laatfte boek,, eindelijk, wordt eene menigte van fpookvertelfelen, door ouderen erf nieuweren geboekt, met veel fcherpzinnigheid en luim onderzocht, en
derzelver. onzekerheid, onwaarfchijnlijkheid of ongetrouwheid
aangewezen.
.Ziet daar; eene dorre fchets van dit zoo. veel geruchts
makend en belangrijk werk! Verwondert men zich over
de vele vlijt en moeite, door den fchrijvér aan hetzelve te
koste gelegd, die, als een oordeelkundig beftrüder der dwa
ling* nu eens den< fcbertfenden, dan den ernftigen en treffenden toon weet te bezigen, niet minder verwekt het onze
grootfte verwondering, hoe BEKKER in zijnen tijd reeds zoo
ver kwam i, „ toen de aarde nog in duisternis lag, en de
£ theologifche vrijheid'in ketenen fmachtëde; toen nog aan
„ alle einden der Christenheid zoogenaamde hekfen in rook
opgingen, en de naam des Duivels op den predikftoel meer
„gehoord werd, dan die van God
Gelijk alles, wat uit «en onvolmaakt wezen voortvloeit,
onmogelijk volkomen zijn kan, zoo zoude het inderdaad belagchelijk zijn, indien men zóó met het werk van BEKKER
ingenomen, ware, dat men hetzelve van alle misdagen wilde
vrijpleiten. Integendeel, behalve de gebreken in ftijl, taal
en voordragt, ontwaart de onpartijdige beoordeelaar er vele
misdagen en zwakheden in, die genoegzame ftof tot bondige
wederlegging zouden verfchaffen , maar op welke niet alle de
tegenfchrijvers van BEKKER acht floegen. De meesten verftonden hem niet, en poogden menigmaal alleen datgene te
wederleggen, wat elk onbevooroordeeld denkend wezen voor
waarheid erkennen moet.
BEKKER is, over het geheel, omilagtig en niet zeer duidelijk in het voordragen en uiteenzetten zijner wijsgeerige
en bovennatuurkundige begrippen, die niet zelden op zeer
zwakke gronden berusten. Hij vervalt wel eens tot wijsgeerige en godgeleerde beuzeltaal, en fpreekt zichzelven
nu en dan tegen. Dikwerf worden in boert en fcherts, ja
zelfs met oneerbiedigheid, zaken behandeld, welke eenen
;
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(*) Leien BEKKERS, S. 39.

meer deftigen en ernftigen toon vorderden. Doch wie is
altijd meester zijner verontwaardiging en fpotlust, wanneer
hij de belagchelijkfte en krankzinnigfte begrippen met hard
nekkigheid hoort verdedigen ? Men kan ook niet ontkennen,
dat BEKKER, om zich te redden, wel eens den knoop ge
weldig doorhakt; dat vele oude theologifche gevoelens hem
nog aankleven, en dat zijne verklaringen niet altijd even
goed gedaagd zjjn. Doch niemand bereikte ooit bij de eerfte
poging reeds de volmaaktheid. BEKKER heeft alles gedaan,
wat hij doen konde; hij heeft gedaan alwat men, in zijne
eeuw en in zijne betrekkingen, met reden van hem vorderen
konde; hij heeft anderen tot nadenken gebragt, en hun den
weg gemakkelijk gemaakt, om tot de waarheid op te (tij
gen ; en dit heeft, tot heil der menschheid, de heerlijkfte
gevolgen gehad.
BEKKER bragt nu ambteloos, maar niet werkeloos, zijne
overige dagen door. Hij gaf onderfcheidene Leefredenen in
't licht, en befteedde overigens alle zijne zorg aan het be
werken zijns geliefkoosden onderwerps. Hoe meer men tegen
hem woedde, hoe meer zijne fchriften gelezen en beoefend
werden. Velen omhelsden zijne gevoelens, en verdedigden
dezelve met even veel vernuft en geleerdheid. Onder dezen
munt vooral uit de geleerde ANTONIUSVAN DALE, die
met BEKKER genoegzaam dezelfde gevoelens,aangaande den
boozen geest, koesterde ( * ) , en in.zijn beroemd werk over
de Orakelen der Heidenen aantoont, dat de Duivel aan deze
Godfpraken nooit eenig deel had, maar dat zij door de list
en de bedriegerij der priesters bewerkt werden; een gevoe
len, hetwelk ook de fchrandere FONTENELLB, in zijné
Histoire des Oracles, als het zijne omhelsd heeft ( f ) . Het
twisten over BEKKER'S (tellingen heeft tot in het laatst der
verloopene eeuw voortgeduurd; zulk eene magt hebben in
gewortelde vooroordeelen op den mensch: de tijd alleen
doet hen eindelijk verdwijnen.
De i i Julij des jaars 1698 maakte een einde aan de on.
rustige, maar roemvolle en nuttige loopbaan des grooten
7

(*) Zie zijne Disfert. de Orig. et Progr. ldolatriae.
( t ) FONTENE'LLE'S Histoire des Oracles is eigenlijk niets
anders dan eene omwerking van VAN DALE'S Verhandeling:
de Oracutis. Trouwens dit betuigt ook FONTENELLE openhjk, in de Voorrede van het genoemde Franfche werk.

mans. Hij was door het zijdewee aangetast geworden, het
welk hem na eenige weken in het graf fleepte. Gelijk bij
meer andere helden der waarheid, die verouderde dwalingen
bedreden, zoo ook bij onzen verdienftelijken Landgenoot,
verfpreidde men het gerucht, dat hij reeds berouw over zijne
(tellingen had, dezelve herroepen wilde, en zich in de volflagenfte wanhoop bevond. Gelukkig, dat BEKKER in zijne ziekte
door edele en achtingwaardige lieden bezocht werd, die ten
volle tëgenfpraken, wat zijne voormalige ambtgénooten, die
hem flechts om te befpieden kwamen bezoeken, uitftrooiden. Hij had .te veel nagedacht, om in zijn gevoelen te
kunnen Wankelen. Hij beleed derhalve de waarheid, wier
martelaar hij was, tot aan zijn einde; en zijn doodbed ver
toont ons den eerbiedwaardigen man, die, even als een
ADDISON, met datzelfde edele gevoel van eigenwaarde zeg
gen konde tot zijne vrienden: „ Ziet, hoe gerust een
„ Christen fterft!" (*) Immers waren zijne laatfte gefprekken, ons door zijnen zoon geboekt (-f), zoo (lichtelijk,
zoo Christelijk, zoo gelaten, zoo vol vertrouwen op God,
zoo liefdeademend voor zijne vijanden, die niet eens een ge
bed voor hem ten hemel wilden zenden, dat zij ons met
den hoogften eerbied vervullen voor den edelen man , die
met H O R A T i u s getuigen konde: „ Ik fterf niet geheel."
BEKKER was, wat zijn uiterlijk aangaat, niet door de
natuur begunftigd (j.). Des te milder had zij hare uitftekendfte gaven op zijnen geest uitgeftort, en dit ftelde hem
rijkelijk^ fchadeloos voor het gemis van ligchamelijke fchoon
heid. Wel verre van aan den leiband van anderen te loopeh,
was hij veeleer een zelfdenker, die zich zijn' eigen weg
baant, en flechts voor bewijzen, niet voor magtfpreuken,
( * ) JOHNSON,
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( f ) Uitgegeven onder den titel van: Het Sterf bedde van
Dr. BEKKER.
( | ) DE LA MÓNNOYEheeft OPBEKKER'S afbeeldfeihet
volgende puntdicht vervaardigd:
Oui par toi de Satan la puisfance est bridée;
Mais tu n'as cependant pas encore' asfez fait:
Pour nous iter du Diable entierement F idéé,
B E K K E R , fupprime ton portrait.
t

bezwijkt. Hij behoorde tot die weinige geesten, welke hunne
eeuw vooruitloopen , en die door de Voorzienigheid bedemd
zijn tot hervormers van menfchelijke begrippen en dwalingen. BEKKER bezat alle de vereischten, om als zoodanig
een'' op te treden, en ingeflopene vooroordeelen te beftrijden. Hij toch paarde bij eene zeldzame geleerdheid, vernuft
en fcherpzinnigheid, eene* onverpoosde werkzaamheid en
dien onwrikbaren, wijsgeerigen moed, met welken hij alle
hinderpalen trotfeerde, en zonder welken een hervormer nooit
flagen kan, hoe vele verdienden hij anders ook mag bezitten.
Schoon niet bedeeld met de gaven der uiterlijke welfprekendheid, welke trouwens toen ook geheel door de geestelijkheid verwaarloosd werd, verdient hij evenwel als Christelijk Zedeprediker eene roemvolle onderfcheiding boven de
meesten zijner tijd- en ambtgehooten, wier leerredenen gewoonlijk uit eene dorre aaneenfchakeling van Bijbelplaatfen
beftonden, zonder eenigen finaak bij elkander geraapt, en
zonder eenig voedfel te verfchaffen voor verftand en hart,
BEKKER immers berispte met nadruk de dwalingen en verkeerdheden der menfchen; en, zoo dit niet altijd met de
vereischte kieschheid en juistheid gefchiedde, moet men toch
het goede doel toejuichen, en den man bewonderen, die
ook hierin van anderen durfde afwijken, in eenen tijd, toen
elke afdwaling van het oude als kettersch en Arminiaansch
gedoemd werd. Niet alleen als veelomvattend Geleerde, maar
ook als Dichter bezat BEKKER onmiskenbare verdienden;en
de weinige, fchoon niet naar de kunst bewerkte, dichtdukken, welke wij van hem bezitten, getuigen van zoo veel waarachtig dichterlijk gevoel, dat zij onder de beste voortbrengfelen uit het laatde gedeelte der zeventiende eeuw behooren
gerangfchikt te worden.
Aan deze voortreffelijke gaven van den geest paarde BEKKER ook uitftekende hoedanigheden van het hart. Zijne
welwillendheid, dienstvaardigheid, opregtheid, en gezelligheid in den omgang, worden door zijne tijdgenooten geroemd (*). Dit echter moet men in zijn karakter berispen,
dat de eerzucht, dat Goddelijk gefchenk, wanneer hetzelve
wèl gewijzigd wordt, hem te derk beheerschte; dat zijn bijtend en fchertfend vernuft hem dikwijls buiten de palen der
welvoegelijkheid en der betamelijkheid dreef; en eindelijk, dat
C) H o o G S T R A T ï N . W W f f l i . , art. BEKKER, bl. 147.
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hij te veel op zijne fchranderheid vertrouwde, en zich daardoor niet zelden in moenélijkhèden wikkelde, welke hij had
kunnen en moeten voorkómen.
Zoo, M. H . , was de levensloop, zoo was het karakter
van BALTHASAR BEKKER; een man, dié een onberekenbaar nut heeft toegebragt aan het rijk van godsdienst en
deugd. Óf was hij het niet, die het menschdom van alle
onteerende vrees voor de ingebeelde magt van een wezen
onthief, hetwelk bijna meer gevreesd en geëerbiedigd werd,
dan God zelf? Was hij het niet, die de harten -meer
en meer het vertrouwen op Gods voorzienigheid en liefde
inprentte, door dezelve den troost in te Horten en te
overtuigen, dat God te goed en te magtig was, om een
wezen naast zich te dulden, enkel berekend om zijne fchepfelen te plagen? Was bij het niet, die, door allen invloed
van een boos wezen op den mensch tegen te fpreken, en
alle zoogenaamde duivelskunftenarijen te ontmaskeren, de
eer en het leven zelfs van duizende onfchuldigen redde ?
Immers, men had flechts éénen vnand noodig, om, van
tooverij aangeklaagd, voor eene regtbank, weinig minder
dan een gevloekte Inquifitieraad, gefleept en aan de vlammen ter prooije gegeven te worden 1 Het is waar, BEKKER
was niet de eerlle ijsbreker in het beflrijden dezer dwalin.
gen; maar, zoo .hij niet de eerfte was, is hij voorzeker de
grootfte geweest. Geen zijner voorgangeren heeft met zoo
vele geleerdheid, met zoo vele fcherpzinnigheid, met zoo
Veel vernuft en vrijmoedigheid de zaak der menschbeid bepleit,
en dezelve zoo van alle zijden befchouwd, als bij; niemand
bnnner baarde zoo veel opziens, noch werkte zoo op de ge.
moederen, als onze BEKKER, die dit wangeloof zulk een*
flag heeft toegebragt. dat hetzelve na hem zich nooit weder
algemeen heeft kunnen verfpreiden, maar integendeel van
tijd tot tijd afgenomen en nu bijna geheel en al verdwenen
is. Wie zal, na deze befchouwing, kunnen ontkennen, dat
BEKKER, in den volden zin des woords, een weldoener
voor het menschdom geweest is, en de hoogfte aanfpraak op
deszelfs achting en eerbied maken kan ? En wat is evenwel
zijn lot geweest ? Bij zijn leven gebaat en vervolgd, na
zijnen dood bijna vergeten te worden. Voor veroveraars,
die geefels der volken, heeft de dwaasheid der menfchen
praalgraven verfpild; terwijl men dikwerf te vergeefs zoekt
naar de plaats, die het ftof van den waardigen held der
;
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deugd bewaaart. Zoo toont zelfs niet een enkel eenvoudig
opfchrift u de zerk aan, waaronder het ftoffélijk deel van
BEKKER rast. Gij behoeft, edele verdediger der waarheid!
ook geen eereteeken, waarmede zoo dikwerf de trotschheid
van den erfgenaam de fcbijnverdienften van een' onwaardigen
poogt te vereeuwigen. Gij hebt uzelven door uwe verdféaften eene eerzuil gefticht, welke de eeuwen trotfeertén
die zoo onvergankelijk is als de deugd5 verdienden, die ook
dan nog zullen geëerbiedigd worden, wanneer de vernielende
droom des tijds de praalgraven van marmer en arduin zal
verdelgd hebben!

STATISTIEK VAN RUSLAND.

A e dezen jare is een datistiek werk over Rusland ih hét
licht verfchenen, door den Heer BALBI, waaruit wij de na
volgende opgaven overnemen:
Dit Rijk omvatte:
vierkante mijlen, met:
In 1462
1584
1689
1725
1762
1796
1825

—
—
—
—
—
—
—

295,900
2,007,400
4,222,400
4,413,000
5,U2,6oo
5«3o9>3°o
5,879,900

6,000,000 inwoners.
12,000,000
15,000,000
'J0,000,O0O
25,000,000
36,000,000
58,000,000

Tegenwoordig bedraagt:
De omvang in vierkante mijlen
De bevolking
De inkomften
De fcbuld
—
De landmagt beftaat uit
De zeemagc

5,912,000
60,000,000
400,000,000 franken.
1,300,000,000 '
1,039,000 man.
130 oorlpgsfchepen
van ondérfcheidéné foort.
Rusland heeft alzoo in 366 jaren in vierkante mijlen eenen
aanwas van 5,616,100, en in onderdanen van 54,000,000 bekomen.

HET HOF VAN DEN TEGENWOORDIGEN KONING VAN ZWEDEN.
NAAR HET VERHAAL VAN EEN ENGELSCH REIZIGER.
(Le Mercure de France au XIX'. Siècle.)
H e t Hof van BERNADOTTE verfchilt voorzeker het meest
van alle de tegenwoordige Hoven zoo als men zulks ook
verwachten moet wegens dezelfs bijzonderen toeftand. Die
Vorst bezit alleen den troon om de dienden , die hij het volk
bewijst; en het nut van den perfoon , of van den troon
zeiven, is de eenige waarborg voor de duurzaamheid
dier regering. BERNADOTTE gevoelt dit, en hij weet,
dat het hem alleen mogelijk kan zijn, om de kroon op het
hoofd van zijnen zoon over te brengen, door zich naar den
eisch van zijnen bijzpnderen ftand te fchikken. Hij heeft
flechts éëne foort van denkbeelden; die, welke zich tot zaken bepalen. De eenvoudigheid, waarmede hij mededeelt
hetgeen hij weet, en erkent hetgeen hij niet weet, vormt
een treffend kontrast met alles, wat ik aan andere Hoven heb
waargenomen.
Tijdens mijn laatfte verblijf te Stokholm gaf BERNADOTTE
mij een bijzonder gehoor, en betoonde zijne achting voor de
welvoegelijkheid omtrent anderen, door mij op den dag, waarop ik hem voorgefteld zou worden, te doen verwittigen, dat
hij mij eerst een uur later dan het bepaalde zou kunnen ontvangen. Toen ik aan het paleis kwam , vond .ik het flechts
door eene enkele fchildwacht bewaakt. Na groote portalen
doorgegaan te zijn , kwam ik aan den voet van een* prachtigen trap, die mij" toegang verleende tot eene ruime zaal,
waar ik eéhter, tot mijne verwondering, niemand vond, om
mij den verderen weg aan te wijzen. Ik was omringd door
porfier, jaspis, marmer, ftandbeelden en fchilderijen; maar,
als ware ik in het paleis des Doods, vond ik geen enkel levend wezen. Eindelijk echter kwam eèn knecht in de liverei
des Konings binnen, en geleidde mij in eeneafdeeling,alwaar
ik een aantal Officieren vond , met welke ik mij gedurende
een kwartier uurs aangenaam onderhield. Ons gemeenzaam militair onderhoud had mij bijkans den Koning doen vergeten,
toen een Kamerheer binnenkwam, mij de raadzaal deed doorgaan , alwaar al de Groot - officieren van den Staat vereenigd
waren, en mij in de zaal der voorftelling geleidde, alwaar hij
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mij, zonder verdere ceremonie, verliet. Deze zaal was eene
lange galerij, vervuld met fchilderftukken en met beeldwerk
uit de fchoone rotfen gehouwen, die zoo menigvuldig in Zwe
den zijn.
Toen de Koning mij zag, verliet hij eenige perfonen, met
welke hij zich onderhield , en kwam naar mij t o e , met eene ge
meenzaamheid, die niets gemaakts had. Hij fcheen in zijn gefprek
alle gemeenplaatfen der Hoven te vermijden, die er, om zoo
te ipreken, het ceremonieel aanvullen, en die het onderhoud
van Vorften doorgaans zoo vertoonmakend en zinledig doen
fchijnen. Zijne vragen ftrekten zich dadelijk tot voorwerpen
van ftellig belang uit; hij fprak over Zweden: „ Gij zult,"
zeide hij, „ de gelukkige gefteldheid van mijn land zien.
Gij zult er geen' enkelen Gendarme ontmoeten. Mijn volk
is rustig, gelukkig en zedelijk. De Confcriptie gefchiedt
zonder den minften dwang. Men leest in de kerken de tijds
bepaling af, waarop ieder zijne belasting moet komen beta
len, en de fchatpligtige brengt zelf zijn geld, hetgeen bij
kans alle kosten van ontvangloon uitwint. In Holland be
taalt ieder fchatpligtige, als middelprijs, 18 percent van zijn

inkomen, in Pruis/en 1 2 , in Denemarken !2 , en in Zweden
flechts 5 percent. In Engeland betaalt gij voorzeker meer
dan ergens elders; maar gij zijt ook het rijkfte volk der we
reld." — Men heeft mij federt gezegd, dat de Koning, wan
neer hij vreemdelingen ontvangt, altoos deze vergelijkingen
maakt tusfchen de Zweedfche fchattingen en die van andere
landen. De matigheid der belastingen in de twee Staten,
die hij beftuurt, is eene zaak, waarop hij zich , en met
regt, het meest laat voorftaan.
Zijne Majesteit trad vervolgens in vlugtige, maar zeer be
langrijke, ftaathuishoudkundige bijzonderheden over Zweden,
deszelfs visfcherijen, mijnen, bosfchen, handel, en onder
hield mij verder over zijnen bijzonderen fmaak en genoegens,
vooral over zijne zucht voor bloemen, en eindigde met mij,
voor den volgenden dag, ten maaltijd te noodigen op de
Villa Botanica, zijne lievelingsrefidentie, alwaar hij door
gaans in den zomer de perfonen. noodigt, die hem zijn voor
gefteld.
Gedurende mijn leven heb ik vele Koningen ontmoet, maar
nimmer een', wiens onderhoud zoo gemeenzaam en tevens
zoo edel w a s , en dië beter de verpligtingen van zijnen
hoogen ftand fcheen te begrijpen. Ik wil echter geenszins
MENGELW. 1829.
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den hoogmoed der oude Dynastiën kwetfen, door-roekeloos,
lilt het voorbeeld van'BERNADQT TE , te beweren, dat men
den troon des te waardiger is, naar mate men minder be ftemd was dien te beklimmen, - r Opmerkelijk is de overvloed
van zwart haar, waarmede de kruin van den Koning van
Zweden nog bedekt is ,. ondanks zijnen tusfehen de zestign en
zeventigjarigen ouderdom. Zijn gebogen neus, zijn breed
voorhoofd, zijn levendige en doordringende blik zouden zélfs
in den meestvergeten man elks aandacht trekken. Wanneer
hij fpreekt, is elk der fpieren van zijn gelaat en van zijn
ligchaam rn gedurige beweging; zijne vragen zijn bepaald en
juist, en bij fchijnt ongeduldig te worden, wanneer niet
ieder antwoord hem eenig onderrigt mededeelt. Men ziet
dus, dat hij het ambt van Koning zoo als F REDE RIK DE II
begrijpt. In één woord, hij is, indien ik mij zoo»mag uitdruk
ken , een Zaakkoning,
Het is waarlijk een zeldzaam fchouwfpel, het vertrouwen te
zién, dat er tusfehen BERNADOTTE en zijn volk beftaat.
Die zorgeloosheid, een gevolg van zijn goed geweten als
Koning, heeft iets treffends en opmerkelijks bij een' Vorst,
die vreemd is aan Het volk, dat bij beftmirt, de 'eenige on
der alle de Souvereinen, welke Europa regeren, die van
burgerlijke afkomst is, en een' troon beflaat, wiens vo
rige bezitters nog leven. Ieder kan het paleis doorgaan,
de trappen opklimmen en in de zalen komen, zonder door
fchildwachten, knechts, pagies of kamerheeren aangehouden
te worden; men ziet uit hetgeen mijzelven bejegend is, dat
de grootfté verlegenheid, waarin men komen kan, daarin
beftaat, dat men niemand vindt om u den weg te wijzen. De
Hoven van Stokholm en van Petersburg vormen te dien opzigte een kontrast, dat tot ernftige overdenkingen en fcherpe
tegenftellingeu aanleiding zou kunnen geven.
Offchoon te Stokholm volkomen op zijne plaats, is BER
NADOTTE het minder, wanneer hij zich verwijdert uit
zijn Scandinavisch^ fchiereiland, zoo als hij de twee rijken
noemt, die hij regeert. Hij heeft er zich van kunnen over
tuigen, toen hij, na den Maarfchalk NEY , die op Berlijn
marcheerde, geflagen, en na alzoo de gevolgen verhinderd
te hqbben van de overwinning, die NAPOLEON onder de
muren van Dresden behaald had, zich bij de geallieerde Ko
ningen vervoegde, die overwinnend uit den flag van Leipzig
kwamen. Hij moet gevoeld hebben, dat hij niet onder hen
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behoorde, uit de wederzijdfche gedwongenheid, welke bij
dit onderhoud heerschte, niettegenftaande de belangrijke dien
ften, welke hij der Coalitie bewezen had. Nagenoeg het
zelfde is zijnen zoon overgekomen, die , toen hij in Italië
reisde, de vereenigde Vorften op het Congres te Verona be
zocht ; en toen hij, door de onbefchoftheid van eenige
oude hovelingen, in die ftad verzameld, niet anders uitge
duid werd, dan door den bijnaam van JE AN DE PARIS(*J,
met toefpeling op den voornaam zijns vaders en zijne Fran
fche afkomst. Dezelfde kwalijkgezindheid vertoonde zich we
der, toen de groote Hoven de huwelijksverbindtenis met dien
jongen Prins weigerden , en de kleinere beletteden, dezelve
aan te gaan. Overal ondervond hij niets dan weigering bij
het aanbieden eener kroon, en hij was alzoo genoodzaakt,
eene dochter van EUGBNE BEAUHARNAIS te huwen, om den
fchijn te hebben, zich aan een koninklijk huis te verbinden.
Iets nog bedenkelijker was het Ontworpen huwelijk' tus
fchen den zoon van den voormaligen Koning van Zweden
en de dochter van den Koning der Nederlanden; welk hu
welijk voltrokken ftond te worden, zoo als men zeide, op
aanzoek van het Rusfijche Hof, zoo naauw met dat van den
Haag verbonden. Het is waarfchh'nlijk , dat dit ontwerp ,
zonder de dringende voorftellingen van. B ERNA DOT TE, zou
volvoerd zijn geworden. Die voorftellingen, echter, vonden
ingang. De eerfte vijandelijkheden van Keizer NIKOLAAS
tegen Turkije waren niet gelukkig uitgevallen. Oostenrijk ver
eenigde zich op de flanken van het Rusftfchi leger. Enge
land behield eene verdachte onzijdigheid ; en de oude zuurdeefem der zamenzwering van 1824 gistte nog in de legerftaven van Rusland. Het Kabinet van Petersburg had te
duchten, dat BERNADOTTE van dezen ftaat van zaken
gebruik zou kunnen maken om zich te wreken, door te be
proeven, de fchoone provinciën te heroveren, aan Zweden
ontnomen door de IWANS, PETER DEN I en ALEXANDER,
in welke hij gewis vele medehelpers zou gevonden hebben,
en waarin hij gemakkelijk een leger van meer dan 60,000
man zou hebben kunnen wapenen. Deze poging had voorzeker
eener waagzieke en oorlogzuchtige natie behaagd, aan welke
zij de glorierijke dagen zou herinnerd hebben, toen de Oost
zee als een groote ftroom door het Zweedfche gebied vloeide,
(*) Eene bekende Opera van dien naam.
Bbb 2

dat haar bijkans geheel omringde, even als voorheen de heerfchappij van MITHRIDATES de Zwarte-zee bezoomde.
Het ware voor BERNADOTTE èene fchitterende wijze geweest, om zijne regten op den troon van GÜSTAAF te vestigen, door de ongelukken van KAREL DEN XII te herftellen. Hij zou nuttige bondgenooten hebben kunnen vinden
-in de Poolfche armee van 80,000 man, die de Rus/en onvoorzigtig genoeg in hunne, achterhoede vereenigd en gelegerd
lieten. Die heirmagt zou des te gereeder aan de roepftem
gehoor gegeven hebben, omdat zë haar door een' Franfchen
mond wierd toegevoegd. Op zulk eene wijze zou Zweden
op nieuw eene eerfte rol in de zaken van oostelijk Europa
gefpeeld hebben, en deszelfs belangen zouden, als vóór eene
eeuw, in zamenftemming en vereeniging geweest zijn met
die van Polen en Turkije. Maar de voldoening, welke men
BERNADOTTE gaf, belette hem, tot zulk een uiterfte te
komen; en het wordt van dag tot dag waarfchijnlijker, dat
zijne volksgezindheid zoo welj als de weinige eenftemmigheid der groote magten van Europa, hem later niet zullen noodzaken daartoe te komen,' ten einde zijne erfopvolging tot den troon te verzekeren. Hij zal de eenige zijn,
die zich heeft kunnen ftaande houden, onder alle , di'e uit den
fchoot der Franfche omwenteling gefproten zijn. BERNADOTTE is in dezelfde provincie geboren als HENDRIK DE
IV; en de geflepenheid en behendigheid, welke men aan
de inwoners dier provincie toekent, zullen voorzeker voor
beiden niet zonder nut geweest zijn, om uit de zoo moeijer
lrjke omftandigheden te geraken, waarin zij gewikkeld zijn geweest. Eene andere overeenkomst beftaat nog tusfehen beide
deze Vorften; dat beiden, namelijk, van geloofsbelijdenis
veranderd zijn, om ten troon te ftijgen: de een, Protestant
geboren, werd Roomschkatholijk; de ander, in de Roomschkatholijke kerk geboren, is Protestant geworden.
N

AFGELUISTERD GESPREK TUSSCUEN DEN HEER KESSELS EN DEN
WALVISCH TE PARUS. (*)
(Uit den Figaro van 14 Nov. 1829.)
Ue Heer KESSELS, (het onderfte kakebeen van den Walvisch ftreelende.) Mijn zoogdier, hoe dank ik u!
(*) Nadat de Heer KESSELS van den Koning van Frankrijk het Kruis van het Legioen van Eer heeft verkregen.

GESPREK TUSSCHEN DEM MEER KESSELS EN DEN WALVISCH. 749

De Walvisch. Ik wenschte ,v u meer dan dat te hebben
aangebragt.
K. Een eerekruis is toch niet te verfmaden.
IV, 't Is waar, dat het eereteeken van verdienden, voor
hetgeen gij verrigt hebt, eene belooning i s , die verwondering
baart. Ik kan u dit gulweg zeggen ; wij zijn alleen.
K. Hetgeen ik verrigt h e b , zegt ge? Heb ik geene aanmerkelijke geldfommen bedeed , om u te laten ontleden en
vernisfen, uwe geledingen aaneen te rijgen, u uit de Nederlanden herwaarts te vervoeren, u het paleis te dóen bouwen,
dat gij bewoont? Gij kost mij" meer van onderhoud, dan
eene Prinfes; gij hebt lijfknechts, eene fraaije reiskoets, en
uwe zaal is des avonds verlicht als die van een'Minister
TV, Is het mijne fchuld , dat ik u niet meer opbreng ? Ik
zóu mij opblazen, zoo ik maar kondè, om mij nog. grooter
te maken, en» het volk te lokken, dat mij thans verlaat,
alsof ik een hagedisje ware.
K. Het ware inderdaad niet meer dan billijk, dat men mij
fchadeloos delde voor de kosten, welke ik heb moeten doen,
om- u aan de groote wereld te kunnen prefenteren.
TV. Wel zeker; maar, naar mijn groot beesten - verdand,
is het de zaak van het Publiek, niet van eenig Gouvernement, u fchadeloos te dellen.
K. Publiek en Gouvernement zijn één; wat het Publiek
niet doet, doe het Gouvernement; zoo bedaat er evenwigt.
De Gouvernementen behooren de wetenfehappen aan'te moedigen; en het is als Geleerde, dat ik het eerekruis ontving.
W. Uwe geleerdheid ben ik. En welke geleerdheid ? Wat
heb ik den Franfchen geleerd ?
K. Van waar de baleinen komen.
W.' Eene fraaije geleerdheid ! Zoo ik verwaand ware, dan
zou ik mij daarop moeten verheffen; maar ik laat u den
roem, die mij alleen toekomt. Zeg mij eens, mijn waarde
meester! zal uw eerekruis de guldens van nieuws in uwe kas
doen droomen?
K. Ik hoop het. Wij zullen voortaan aanzienlijker gezelfchap bij ons zien, e n , zoo de dagbladen ons een weinig
helpen, zal onze toeloop op nieuw beginnen.
W. Wat dat betreft, geloof ik, dat het afgedaan is. De
Parijzenaars zijn zoo wuft!
K. Helaas! Thans loopen zij een klein monder met twee
hoofden n a , en verwaarloozen zij u , — u , de Koningin
des Oceaans!
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fF. Elk zijne beurt. Eergisteren ik, gisteren de Olifant,
vandaag RITTA-CHRISTINA; van de Giraffe fpreekt nie
mand meer. Zeg eens, denkt gij niet, dat de vader van het
tweehoofdige kind ook het eerekruis zal krijgen?
K. Zijt ge dwaas? Waardoor zou hij dat yerdiend hebben?
W. Hij is vader van het kind} zijt gij ook de mijne bij
geval ?
K. Uw vader moge ik niet zijn; maar ben ik minder, dan
dat ? Nooit had men hier een' Walvisch gezien, vóór dat ik
u hier bragt; en ik word met regt voor den uitvinder der
Rorquals gehouden. Ik arbeidde alzoo voor de wetenfchap,
W. Wat gij zegt!
(Een Bediende brengt een brief.) Mijnheer, ziedaar een
brief; hij komt uit den Plantentuin.
K. Geef ! . . . . Geteekend: „ A L I , Oppasfer van de Giraffe."
Wat mag die mij te zeggen hebben ?
W. Ei, lees den brief hardop! Ik ben nieuwsgierig naar be
rigt wegens dezen lotgenoot uit Afrika, die, even als ik,
uit de Mode is geraakt.
K. „ SIDI-KESSELS ! Uw gehoorzame Dienaar en Gon.
„ frater brengt u zijnen groet." — Die onbefchaamde mijn
Confrater!... „ Vergun , dat ik u mijn compliment make
over het fortuintje, u bejegend. Men heeft mij gezégd,
„ dat gij het kruis van het Legioen van Eer bekomen hebt,
„ omdat gij een* Walvisch hebt medegebragt. Ik verheug mij
„ deswege; het geeft mij hoop, ten laatfte mijne verdiende
„ erkend te zien. Gij moet inderdaad goede voorfpraken heb„ ben bij den Sultan van Frankrijk! Men wil, dat het de
„ .gunst van een der roode Muftis is, waaraan gij het eere„ teeken zijt verfchuldigd, dat thans uw ledig knoopsgat
„ fiert. Ik verheel het niet, dat ik; zoo vele lieden, en
„ ook u, om hun genie en aan den Staat bewezene dien„ ften , met het lintje ziende pronken , voornemens ben, om
„ deze kleine amulet te vragen. Wilt ge mij dan wel eens
„ zeggen, welken Efendi men moet gaan begroeten, om de
„ fter te verwerven, welke uw goede Engel u heeft gezon„ den? Onze regten op die gunst zijn^nagenoeg dezelfde;
„ ja, ik zou durven beweren, dat de mijne de uwe te bo.
„ ven gaan. 't Is toch het geval alleen, dat den Walvisch
„ op de kust van Ostende den geest deed geven; het geval,
„ dat hem aan den oever wierp, Waar gij u bevondt; het
„ geval, dat gewild heeft, dat gij gelds genoeg hade, om
1
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„ hem ce koopen. Wat mij betreft, het geval deed niets
„ voor mij. .Ik heb mijne Giraffe in de woestijn opgezocht;
„ ik heb daar tijgers ontmoet, tegen welke ik dapper ge„ vochten heb; ik heb mijn beest al jagende gevangen; ik
„ heb het getemd; ik heb het opgepast, toen het krank was;
„ ik heb een mij ongewoon klimaat getrotfeerd, om het her„ waarts te geleiden : ik heb dus groote gevaren doorge„ flaan; gij, geenerlei. Weeg in uvV binnenfte, en ïn uwe
„ wijsheid, mijne verdiende tegen de uwe, welke u echter
„ het eerekruis hebben verfchaft, en zeg mij, wat mij te
„ doen fla. Zend mij het adres van uwen goeden Mufti. Er
„ ligt u meer aan gelegen, dan gij misfchien denkt, da»t ik
„ verwerve, wat men u verleend heeft. Immers, wanneer
„ ik het krnis bekome'voor het vertoonen van de Giraffe,
„ zal men het niet zóó buitengewoon vinden, dat gij h e t
„ hebt voor het uitflallen van den Walvisch op het Plein
„ van L ODE WIJ Ï XV. — Dat de Profeet u Voor alle on„ heil behoede, en u al de kruifen der wereld zende! — Uw
„ Confrater ALI.".... Welk eene vermetelheid!
IV, ALI heeft gelijk, mijn vriend! — Maar, daar komt
mij ook eene vlaag van eerzucht aanwaaijen. Ik wil ook
eene Ridderorde hebben. Ik verdien haar in elk opzigt.
K. Gij! Gij hebt reeds een' titel; gij zijt Koninklijke Walvisch,
W, Dat is niet genoeg; ik wil het roode lint.
K. Misfchien het mijne wel? groote zottin!
W. Op mijn woord, dat ware billijk. Maar welaan , ma.
ken wij den peis. Men heeft u het eerekruis verleend om mijnentwille alleen; wij zullen het, beurtelings, om den anderen dag dragen.
K. Men zou u befpotten.
IV, Dat ware voor u eene nieuwe bron van gewin.
{Een kijker treedt binnen , en het gefprek neemt een einde.)

EEN TOT DUSLANGE ONGEDRUKTE BRIEF VAN BONAPARTE
AAN TALMA.
{Mémoires et Souvenirs d'uri Pair de France, Exmembre du
Sénat confervateur. Paris, 2 Vol. 1829.)
Navolgende Brief moge ten blijk verftrekken, in welk eene
vertrouwelijke betrekking BONAPARTE met TAL MA ftond,
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en tevens, in welke pijnlijke omftandigheden eerstgemelde zich
vóór den marsen naar Italië bevond. T T ALMA had de rol
van Nero, in Britannicus, met ongemeenen bijval gefpeeld,
en BONAPARTE Toulon ingenomen, toen de Brief werd ge
fchreven.)
„ I k heb als een leeuw voor de Republiek gevochten, lieve
TALMA! en, tot loon daarvoor, laat men mij van honger
fterven. Mijne hulpbronnen zijn alle uitgeput. De ellende
ling A U B R T (*) laat mij op het drooge zitten, in ftede van
niij iets te doen te geven. Ik gevoel in mij de kracht, de
Generaals SANTERRE en ROSSIGNOL den voet te ligten;
maar noch in de Vendee noch ergens elders vindt men een plekje ,
om mij te gebruiken. Gij zijt gelukkig. Uwe faam is van niemand
afhankelijk. Twee uren, op.de planken doorgebragt, brengen
u voor de oogen van het Publiek, dat over den roem befchikt. Wij, foldaten, moeten een veel grooter fchouwtoöneel zoeken, en men vergunt ons niet altijd, dit te betre
den. Klaag dus niet over uw lot. Blijf op uw theater; wie
weet , of ik immer weer op het mijne verfchijne. Ik heb
gisteren MONVEL gezien, een toonbeeld der vriendfchap.
BARRAS doet mij fraaije beloften; maar, zal hij die geftand
doen? Ik twijfel. Terwijl ik zulks moet afwachten, is mijn
laatfte ftuiver gevlogen. Kunt ge mij niet met eenige daal
ders helpen? Ik zal ze niet afflaan, en beloof u de terug
gave , zoodra ik met mijnen degen het eerfte Koningrijk' ver
over. Ach, lieve Vriend 1 hoe gelukkig waren niet de hel
den van ARIOSTO! Zij hingen van geen Oorlogsminister
af. — Vaarwel!
Geheel de uwe.
BONAPARTE."
(*) Toen Minister van Oorlog.
JACOVAKY R I Z O

NERGULOS,

OP ZICH ZE L VE N.
(Naar het Nieuw - Grieksch van den Dichter, met behoud
van de versmaat en het getal der regels van het oorfpronkelijk.)
(

"VVaar magdie tijd vervlogen zijn, voor mij zoo vol van zegen,
Toen ik, door d'adem voortgeftuwd der winden mij genegen ,
Daar dobberde op de levenszee met ligtbewogen baren,
En ftraks behouden haven vond, die ik mogt binnenvaren.'

JAC0VAKY IUZO NKROULOS , OP

ZICH ZELVEN.
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Die haven was mijn eigen huis: daar was't mij zoet te deelen,
Op eiken dag, dien God mij gaf, in mijner kihdren fpelen;
Daér zat Gezondheid met ons aan voor alle vreemde gasten;
Zóó kweekte ik daar hun teedre jeugd:'wij kendenleednoch lasten.
Maar o mijn Vaderland ! o naam zoo heilig aan mijn harte!
Helaas! u fpreek ik daaglijks uit, en ween van bittre fmarte.
o Ja! mijn dierbaar Vaderland, zoo dra gij flechts uw zonen
Bij uwe vanen- zamenroept, zal ik er meê mij toonen.
Wat echte Griek voelt dan terftond zijn'krijgsmoednietontvonken,
En blijft op nwe ftemme doof, als in den flaap verzonken ?
wonen,
(*) Ik trok .het Noordlijk Duit&chlanddoor, waar zoo veel volken
Waar fmaak voor kunst en wijsheidsmin zich in haar'luister toonen.
Is toog het land der Zwitfers in,bezocht zijn fchoone meren,
En zal, met alle Grieken, fteeds zijn kiefche mildheid eeren.
't Geleerd Geneve had ik lief ;'tmoest mijn bewondring wekken;
Ik bad het 's Hemels gunfte toe, ging de Alpen overtrekken ....
Daar fteeg ik af in 't Paradijs der Italjaanfche d a l e n . . . .
Toscane, lagchend , gastvrij oord! hoe zoet is't óm tè dwalen
In ieder woud, in eiken hof van uw betoovrend Eden,
Waar naauwlijks,metbefchroomdenvoet,deWinter in durft treden!
Ik zag dat alles;maar helaas!dat fchoon mag andrenftreelen:
Ik liet een' zoon er in het graf, en moest een' rouwzang kwelen.
Soms zwierf ik langs hetftrandder zee, en had geen medgezellen,
Dan flechts mijn eigen moedloosheid om mij temeer te kwellen.
Zoo dikwijls ik dan kielen zag daar dobbren op de baren ,
Riep ik: Gelukkig al wie vaart! Ach, mogt ik medevaren 1
Gij fchepen , vooglen van de zee! ik bid u , hoort mijn bede:
Voert met uw witte vleuglen ééns ook mij naar Hydra's reede!
Eens joeg de ftorm het wolkenheir, dat dreigend zamenpakte;
In dé uitgegoten regenbui verdronk de ontvolkte vlakte....
De brkaan had eindlijk uitgewoed; ik ging den oever vinden
Des breedgeworden vloeds, en trad, met eenen van mijn vrinden,
Daar langzaam voort. Het laag geboomt lag om ons heen gevallen;
Wij zagen éénen trotfchen eik, ontworteld als die allen.
Ik wendde mij tot mijnen vriend^zóó klonk tot hem mijnrede:
Zie daar dien eik! de wilde ftroom voert in zijn vaart hem mede.
;

(*_) Zie op het eene en andere des Dichters Gefchiedenis
der nieuwere Gtiekfche Letterkunde, vertaald door j . j . DE
GELDER, Voorrede , bl X I X - X X I .
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Nog kortlings was hij rijk van blad en wel voorzien van twijgen.
Hij liet op krnid en veldgewas zijn koele fchaduw zijgen.
De voqglen zongen in zijn loof zoo zoet, zoo zielverblijend.
De herders bliezen op de fluit, aan zijnen voet zich vlijend.
Maar— hem ontwortelt een orkaan. Daar zwalkt hij overdolven ,
En in den Arno neergeploft , is hij het fpel der golven.
Mijn vriend 1 ik zie mijn eigen beeld in deze fchrikverÉooning,
Sinds ik in vreemde landen dool, verbannen uit mijn woning.
Middelburg, 1829.

A. F. SI FF L i .

HENDRIK DE IV EN ZrjN KLEERMAKER.
D e kleermaker van HENDRIE DEN IV van Frankrijk had
een werkje over de Staatsverbetering opgefteld, en bood het
zelve den Koning aan, die het glimlagchend aannam, het
doorbladerde, én vervolgens tot eenen Kamerdienaar zeide :
„ R o e p mijnen Kanfelier, opdat hij mij de maat vaneen'
„ rok neme, naardien mijn fnijder begonnen is, over de vér„ betering van den Staat te fchrijven !"

NAPOLEON'S LOMPHEID JEGENS VROUWEN.

]N"APOLEON was dikwerf zeer onaardig jegens de vrou
wen. Zoo zeide hij eens, in het volle gezelfchap, tot de
fchoone, blonde Hertogin VAN CHEVREUSE: „Wat is uw
„ haar rood!" — „Het kan zijn, Sire!" hernam zij; „maar
„ het is de eerfte^ maal, dat mij een man dit zegt."
BU HET EINDE DES JAARS.
D a a r bromt de klok : — hoor! 't uur is daar,
Waarin een ras vervlogen jaar
Zijn' affcheidgroet ons geeft, om nooit weer op te treden.
't Bukte ook, o Tijd! voor uw geweld;
't Is als een fchim daar heen gefneld,
En, met zijn vreugd en fmart, ons als een droom ontgleden.

BIJ HET EINDE DES JAARS.
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Wie toch, wie bleef bevrijd van fmart ?
Hoe menig fel benepen hart
Verkwijnt nog onder 't wigt der onverpoosde flagen,
Die 't wisf'lend lot, zoo vaak te wreed,
Bij t onafwendbaar zieleleed,
Hier, op dit floftooneel, den fterveling doet dragen!
J

Hier treurt de vriend op 't vriendengraf;
De medgezel, dien 't lot hem gaf,
Om naar het eind' der baan verbroederd voort te ftreven,
Ontviel hem op zijn hobb'lig pad;
En, wat voor hem deze aard' bevat,
Hij voelt, wat hij verloor, en 't graf niet weer kan geven.
Dddr ftaart de diep bedrukte gaê,
Met floers omhuld, de lijkbaar na:
Ach! 't dierbaarst, wat zij had, den wellust harer oogen,
Men draagt het naar den grafkuil heen;
Haar kreet dringt ons door merg en been,
Roert zelfs de kilde borst met innig mededoogen.
Ook 't weesje knielt ginds biddend neer:
„ Ach! vader, moeder zijn niet meer;
„ Zij lieten mij alleen, toen zij deze aarde ontvloden!
„ Vergeefs pleng ik hier traan bij traan;
„ Vergeefs roep ik hier beiden aan;
„ Geen enk'le klank dringt door in 't zwijgend rijk der dooden!"
Hoe velen traden , blij van zin ,
Met ons 't vervlogen tijdperk in,
En fluim'ren reeds in 't ftof, van moeite en zorg ontflagen!
Wat toeft ons nu ? — een blij verfchiet,
Dat vreugd en welvaart lagchend biedt;
Of, zal de toekomst ons een' zwaren last doen dragen?
Vergeeffche vragen! — Wie onttrekt
Den Tijd 't geheim, dat hij bedekt,
Omfluijerd met een' mist van 't ontoegank'lijkst duister?
Geen fterv'ling rukt dien flagboom w e g :
Wat ook 't verftand ons openlegg',
De toekomst wijkt flechts voor een' ftraal van Hemelluister.
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Gelukkig dan, die in 'c verdriet,
Al dreigt hem ook het bangsc verfchiet,
Steeds met een' blik omhoog zijn loopbaan blijft betreden ,
En met een onbevlekt gemoed
Het doel der reize tegenfpoedt:
Benijdbaar is zijn l o t , wat rampen hem bedreden.
Zoo ftreeft, fchoon langs eén' dorren boord,
Een vrome pelgrim moedig voort;
Hij telt de doornen niet, dié 't dorre ftruikje omringen ;
Maar elke bloem, die fchaars hem beidt,
Schenkt hem een reine zaligheid ,
En doet aan 't dankbaar oog een' vreugdetraan ontfpringen.
Komt, treden we allen zóó 't begin
Van 't pas geboren tijdperk in,
Tevreden met ons lot, wat ftormen om ons woeden!
Alleen op deugd en pligt gebouwd,
En Hem de zorgen toevertrouwd,
Die zelfs den kleinften worm verzorgt en blijft behoeden!
o , Broeders! dit zij aller lot,
't Zij rampen dreigen, 't zij genot
Ons vriend'lijk tegenblikt, waar we onze fchreden wenden:
De vreugd, de fmart, aan de aard' verwant,
Daalt uit dezelfde Vaderhand;
En heilzaam ntoet het zijn, wat ook die hand mag zenden.
Komt, broedfrs ! met een manlijk hart,
Dat zelfs de zwatïfte ftormen tart,
De loopbaan dan voleind, door God ons voorgefchreven!
Hij flechts, die moed aan wijsheid paart,
De hoop als zijn vriendin verklaart,
En aan de deugd zich hecht, zal nooit Jbj 't onheil beven.
„ God! wat uw hand ons toebereid',
„ Geleid ons tot de onfterf'iijkheid!"
(Zoo fm eekend treden we in dit uur U dankend nader.)
„ Grootmagtig Schepper van 't Heelal,
„ Die is, en was, en wezen -zal,
„ Blijf ons een zeeg'nend God en een vergevend Vader!"
Amfterdam.
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