BOEKBESCHOUWING,
POOR
1830.

V ADERLANDSCHE

LETTEROEFENINGEN,
OF

TIJDSCHRIFT
VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
WAARIN DE

BOEKEN

EN

SCHRIFTEN ,

DIE DAGELIJKS IN ONS VADER LAND EN
ELDERS UITKOIVIEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRIJMOEDIG
VERBAL\ DELD WORDEN.

BENEVENS

ME NG E L WERK,
tot Fraaffe Letteren, Kan/len en Wetenfehappen,
betrekkelijk.
.numaisraacciraiseowsernam•—•

EERSTE STUK.
V OOR

183o.

BOEKBESCHO UWING.
re ifMSTER_DAM,

G. S. LEENEMAN VAN DER KROE
en

J. W. IFNTEM A
1830.

BOEKBESCHOUWING.
Zesde tiental Leerredenen door J.H.VAN DER. PALM.
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Deze bundel bevat wederom een' fchat van voortrell'elijk waarheden en lesfen der wijsheid en
godsvrucht. De grootheid van Gods goedertierenheid.
De droom van Pilatus huisvrouw. .jezus het Licht der
wereld. Schets der eerfle Christenkerk. Het geloof de
bron der dankbaarheid aan God. Troost van den Godsdienst bif den vroegen dood der braven. Godele47ke opvoeding des menschdoms. De boetvaardige misdadiger
aan het kruis. De fchipbreuk van Paulus. Paulus op
het eiland Melite. Zieciaar den afwisfelenden en rijkcn
inhoud. Bij de meeste der Leerredenen is het voorgebed
mede afgcdrukt. Het komt ons voor , dat v AN-DElt
PALM deze gewoonte nicer dan voormaals involgt ; waartoe wij , voor ons , echter Beene bijzondere reden zien.
I , die Pf. XXX: 6 ten tekst heeft : Een oogenblik is er in
Z2/72C72 toorn , enz. geeft , na eene fchoone behandeling dem ‘voorden , de volgende fiofFe op : Gods goedheid in bet
dat in debeactur onzer lotgevallen is daarin blijkbaar,,
zelve zoo wel het kwade als bet goede ons bejegent ; dat
dit kwade wederom door het goede ‘vordt vervangen , en
deze afwisfeling menigwerf door heugelijke en verrasfende
uitkowilen worth gekenmerkt ; 30. dat in deze afwisfeling
bet kwade door bet goede ver overtroffen worLit. Slechts
Gene uitfpraak mishaagde ons in deze leerrede dat age
tFidelljke rampen gevolgen der zonde zonden zijn. Wij
zeggen wel , met KAMPHITIZEN:

Och , waren alle menrchen wijs ,
En Iv/later' daarbry WI;
BOEKBESCH. It 30. NO. I.
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Deze aarde was (en paradijs ;
Nit is zij(nteest, zegt de fel geplaagcle man, maar aithans)
..... veel een he?.
Doch is bet zoo zeker , dat wij ons bet paradijs , dat
de mensch door de zonde zal verloren hebben , als bevrijd
van alle tijdelijke rampen moeten voorftellen ? Mogen wij
op die paradijsleer te veel bouwen , wanneer wij in aarmerking nemen , dat God ziln maakfel kcnt , en gcdachtig is, dat wij flof zip?? Waar opvoeding noodig
is, daar fchijnt toch onvolmaaktheid te beftaan , en onthouding , ja beftraffing , niet wel gemist te kunnen worden. Het is bier de plaats niet , om dit verder te ontwikkelen. \Vij bedoelen er verder niets mede , dan tegen
nitdrukkingen te waarfchuwen , die , in den mond van
zulken man, zoo ligt verkeerde hegrippen en fchadelijke
navolging naar zich zouden kunnen flepen.
In II wil v AN DER PALM ons het zonderling voorval , MATT II. XXVII: 19 , 20 verhaalci , in verbancl
met hetgeen claar voorafging en op volgde, nit drie verfchillende oogpunten doen befchouwen , i°. als behoorende tot de Bijbelfche gefchiedenis van Jezus' laatfte levensuren , 2°. — tot de gefchiedenis van het menfcbelijk
hart, en 3°. — tot de gefchiedenis der Goddelijke Voorzienigheid , blijkbaar in de ontwikkeling der groote oogrnerken van Jezus' lijden en fterven. Bij deze verdeeling
en derzelver uitwerking vroegen wij toch onszelven : Gaat
de eenheid van inhoud en de kracht der rede op deze
wijze niet eenigzins verloren ? Hoe fchoon elk deel op
zichzelve is , blijft bet, in genoegzarne mate, cen geheel ?
III. befchouwt Jezus' leer, 1°. als eene leer voor het
veritancl, 2 0. voor het hart , 3 0 . voor den wandel. Hij wil ,
namelijk , dat Jezus op de zon gezinfpeeld hebbe , die
teffens verlicht , koestert en vruchtbaar maakt. Daze vooronderftelling komt ons , voor 't minst , twijfelachtig voor.
En wij erkennen het, wij hadden iets anders , iets ongefnipperds , van dezen tekst , o. VIII : 12 b .) onder de handen
van v A N D RPALM, verwacht. De genoemde incleeling
heeft voor ons bet voorkomen van een huipmiddel , hoe
darligwij bij een' min uitflekenden , min geoefen:en predi-
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ker zouden hebben toegejuicht. Wij moeten met dat al
belijden , dat de leerrede, zoodanig als zij is, 'hoop
waarde voor oils bezit. Op bl. 87 lezen wij van molt
geweende tr.-.7nen des berouws. Wil dat zeggen : welke men
voorgeeft en veinst ? Het komt ons war duister voor.
Hit IV ., eene (gelijk trouwens alien) voortreffelijke
leerrede, fchrijven wij de volgende aanmerking of „ Wij
moeten de beide uitdrukkingen , brood breken en to zamen eten (Hand. II:44-47) als gelijkbetcekenend bijeenvoegen ; terwijl het uit de laatfte , in het oorfpronkelijkc
luidende : gemeenfchappelig yoedfel nemen, blijkbaar is , dat
men bier niet enkel aan den maaltijd des Nieuwen Verbonds
denken moet , maar aan de dusgenoemde liefdemaalqden , die bij -de eerfte Christenkerk in gebruik waren , en
die gewoonlijk met het brood en den wijn des Nacbtmaais
befloten werden. Een groot en vvezenlijk gedeelte Van
den Israelitifehen Godsdienst beftond in het houden van
maaltijden ..... waarop , bij de verheerlijking van
God met liecleren en gezangen , de broederliefde en mime verkwikking der armen moeten voorzitten. Was
bet wonder dat de Joodfcbe Christenen van deze fehoone inftelling geen' affland deden?"
XVII: 11-19 , trcif ons bet
Bij V. , over t. u
, wij weten het, dat al ons hell van
navolgende : „
God komt; maar velen weten het, gelijk men zulke
gen weet , waaraan men zich verder niet gelegen bat
gen. Neen ! wij twijfelen er niet anti; maar het is gelijk men niet twijfelt aan 't geen geen voorwerp is van
nadenken of belangftelling. Het is weten zonder erkennen ; bet is overtuiging zonder waarheidsgevoel. Die erkentenis , dat Waarbeidsgevoel , Wilt gij weten , hoe iij
in Bijbeltaal genoemd worden , wanneer God het voorwerp derzelve is ? Geloof is de naam , waarmede zij beftempeld Worden !" Ziedaar , naar het ohs voorkomt , etne
duidelijker bepaling , clan die des Heeten c o Q UEREL:
la foi est la foi ; fehoon het deze zeker niet aan
held ontbreekt.
VI. Bij gelegenheid van den dood des jcingen
A2
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leeraars C L A R I S S E, over j E s. 2: Hij zal
ingaan ira den vrede , zij zullen rusten op hunne
flaapfieden , een iegelijk, die in zone opregtheid gewandeld /weft. Gelijk elk zijne geliefkoosde denkbeelden
heeft, op Welke hij even daarom dikwijls terugkomt , zoo
lezen wij ook bier wederom : „ De meening van fommigen , dat bet yolk , 't well: den cenigen waren God kende ,
de leer der onfterfelijkheid ecrst in vreemde landen van
afgodendienaars heeft ontvangen , en dat hunne Wijzen
en Profeten hieromtrent met de onkundigfle hunner landgenooten in dezelfde onkunde deelden ; deze meening is
van dwaasheid , ja van ongerijmdheid naauwclijks vrij te
pleiten." \Vij voor ons ten mintle behooren wel niet
tot deze fommigen ; maar bet komt ons toch even zeer
voor , dat men blind moet zijn , om te dezen opzigte niet
een groot verfchil tusfchen de woorden , en daaruit blijkbare wijze van denken en gevoelen , van de oude Godsmannen en de Apostelen van Jezus op te merkea. Jezus'
rijk was niet van deze wereld ; Israel was dit wel. En
wij verheugen ons daarom, ftraks van VANDER PALM
te hooren : „ Het was niet de waarheid zelve , die wij
van den ouden Profeet wilden leeren , maar alleen de bekoorlijke en troostvolle voorftelling derzelve , die wij
van hem wilden overnemen." En waarlijk , deze is niet
alleen op zichzelve fchoon , maar onze Bijbeltolk flelt
haar daarenboven in een allerliefelijkst licht. Behalve de
leerrede in bet algemeen , welker hoofddeelen echtcr
wel een weinig in elkander fchijnen te vloeijen , behaagde
ons ook bijzonder de verflandige en gematigcle wijze , op
welke in dezelve van de hoop des wederziens gelproken
wordt. — De eenzijdigheid , op bl. 191 aan de liefde
toegekend , zou , dunkt ons , beter baatzuchtigheid
heeten.
VII. Over de fchoone Gelijkenis van den Wijngaard ,
j E s. V: i , z'. , daarna door Jezus overgenomen.
VIII. Met eenen anderen Recenfent moeten wij afkeuren ,
wat VAN DER PALM, in de inleiding tot deze leerrede over L U K. XXIII : 39-43, zegt : „ De leer des I313-
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bels kent niet de Vreede barmhartigheid eener latere \Vijsbegeerte , die aan hare hand (de hand der geregtigheid) het
zwaard wil ontnemen , om ze alleen met kerkerhol en flavenboeijen te wapenen." Trouwens, bedoelt de Hoogleeraar de
vraag , of het der menfchelijke geregtigheid ooit geoorloofd
zij , iemand (buiten volflrekte noodzakelijkheid) het leven
te benemen , — eene vraag , die door redenering niet ligt
te beflisfen fchijnt , — dan beroepen wij ons mede gaarne
op den Bijbel ; doch wreed is waarlijk de barmhartigheid
niet , die fiddert op bet denkbeeld , hoe menigeen onfchuldig ter dood veroordeeld wierd , zonder dat de late
ontdekking lets tot herftel kon bijbrengen ; wreed is zij
niet, wanneer zij hoop blijft voeden , dat de diep fchuldige , in plaats van met overhaasting tot het oordeel en
de verdoemenis voortgeftooten te worden , door een laEger verwijl en welaangebragte tijdelijke firaf,, nog tot
grondig berouw en bekeering zal kunnen worden geleid ; wreed is zij niet , deze barmhartigheid , Welke het
doorgaans tevens daarop toelegt , dat de gevangenisfen tot
genoemde elude meer en nicer worden ingerigt, — eene
bemoeijing , in het oog van Recenfent zoo belangrijk ,
dat , zoo dit woord Van een' man als v A N DER. PALM
eenigzins flrekken kon, om de geestdrift voor dezelve te
dooven , hij zou moeten vragen : zal deze fchoone bundel meer nut of nadeel aan de menschheid doen —
Voor het overige behoort deze leerrede zeker tot de uitnemendfte. Ziehier,, waartoe 's mans overdenkingen ftrekken:
om ons te hoeden tegen het oordeelen naar den uiterlijken fchijn , met liefdelooze voorbarigheid ; 2°. om
ons te waarfchuwen tegen -de verleiding van ons hoogmoedig hart ; 3 0 . om ons de gevolgen van ons bedreven
kwaad in derzelver menigmaal heilzatue firekking te doen
befchouwen ; 4°. om ons den aard en de beminnelijkheid
van het opregt berouw voor te alien; 5°. ow ons Gods
vergevende genade in Christi's in hare onbeperkte grootheid te doen kennen en waarderen. Verfcheidene onderwerpen , maar die door 66nen band naauw onnlingerd
zijn , en het menfchlijk hart gelled na aangaan, — Op
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N. 253 lezen wij „ De Vader in den hemel ziet en
lent , onder alle zijne kinderen bier beneden , geene
andere dan die bet tegen Hem verdorven hebben." Is
deze uitdrukking waardig en naauwkeurig (correct)?
Wij meenen: neen ! en wenfchen daarom , dat ze op
gezag , van zoo groot een' man , niet nagevolgd worded
Slechts de twee laatfie Leerredenen. (LX en X) zijn aan
tie gefchiedenis van Paulus toegewijd. Of er in de inL2iding ea vcrvolgens niet to zeer gedrukt zij op de
woorden : God heeft u GESCHONKEN alien, die met a
varen, zij in het midden gelaten. De uitbrciding van
Lukas' fehoon verhaal is zelve niet minder fehoon.
Dit bevat bet Me deel. Het Ilde bepaalt zich bij Paulus'
voorbeeldig gedrag ; en. het IIIde bij onszelven , en de
nuttigheid , die voor OHs in de kennis van dit gedenkwaardig voorval ligt opgefloten. Wij moeten echter canmerken , dat II meer en III minder behelst , dan de opgave zegt , daar flechts een deel der tocpasfing tot het
batik befpaard wordt. Deze zij onze eenige bedenking
op het uitnemend , leerrijk fl:uk.
Van het laatfte , niet minder fraaije , op flel willen wij
zoo veel affchrijven als ons papier nog bergt. „ Ncderigheid is die waardering van onszelven , die uit ware
zelfkennis ontftaat , en die minder in aanmerking neemt
wat wij zijn , dan vat wij zijn moesten. Nederigheid
is het, die ons , bij de waardering van onszelven , ook
de waardering van anderen niet uit bet oog doet verliezen.
Nederigheid is bet, die ons wapent tegen de gedachte , dat
wij onze deugden met weinigen, en onze gebreken met alien
gemeen hebben ; die ons , niet onszelven uitnemender den
anderen , maar , gelijk de Apostel zegt , een' ander ilitneIk eerbiemender doet fehatttn dan onszelven
dig Paulus, daar hij kloek en onverfchrokken de adder
affchudt van zijne hand ik eerbiedig hem-, daar hij nederknielt aan het leger van den, kranken , en de gave der
gez.ondmaking tot zoo veler heil aanwendt : maar ik eerbiedig hem niet minder, daar hij een' hoop rijzeren bijeenraapt om bet verflaauwend vuur can tc wakkeren."

F. V. REINHARD, CIIRI3VELIJKE ZEDEKUNDE.
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Zamenfiel der Christellge Zedekunac , aoor Dr. F R A N S
VOLKMAR REINHARD, in leven eergen Hofprcdiker van den Zoning van Sakfen, enz. Naar de
laatfle, vermeerderde en verbeterde Hoogduitiche
Uitgaaf. Hide Deel. Te Deventer en franeker ,
bij A. J. van den Sigtenhorst en G. Iipma. 1828.
In Sr. vo. XII en 512 Bl. f 4 - : Bij Inteck. fs

ill

et bet aankondigen van dit voortreffelijk werk vervult Recenfent Gene zoo wel gemakkelijke als aangename
tack. Het klasfieke werk van den beroemden R E I NHARD, dat altijd zijne waar de behouden zal , hecft
zich in ons vaderlancl en elders genoegzaam aangeprezen.
Dit werk na zoo veel lofs als het verdiend en ontvangen heeft , te willen beoordeelen , zou de verwaandhad zelve zijn. Dir maakt juist onze tack gernakkeliji:.
De arbeid van den kundigen MOLHUYSEN veriigt
eveneens onzen arbeid ;. want overal-, waar wij zijn
werk, aan dezen tweeciea druk befteed , hebben nagcgaan , hebben wij bevonden , dat hij alles naar de laatfle
Hoogduitiche uitgaaf(hier die van 1805) overgezien , waar
het noodig was eene nienwe vertaling geleverd , en, van
de fouten , in den eerffen druk voorkomende , gezuiverd
heal. Er komt in de aanteekeningcn wel weinig VOGr
van 's vertalers hand; doch bij dit alles is bet ons een
groot genoegen , te kunnen zeggen , dat doze druk , ook
wet dit derde deel aangaat , het van den eerflen in alles
verreweg wint.
Van den lof, aan de twee- eerfie deelen dezes weeks
gegeven , (lead. Letteroef. 1828 ,, hi. 616-618.) trek:
ken wij ten, opzigte van dit- derde dea niets in. Van
den beltwarnen MOLHUYSEN is Diet dan eerie. VOW,.
treffel.!jke vertaling te wachten. Dit zal hij , ook bij
de volgende deelen,, genoegzaam toonen.
Zoodra OnS het vierde. en volgende older de oogcn
zullen gaol= zijn, zullen wij met meet fpoed , dan
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thans het geval is , dezelve aankondigen ; want dit werk
verdient elks belangftelling.
De matige prijs , waarvoor dit uitmuntend werk, zelfs
buiten inteekening voor onzen landward verkrijgbaar is ,
lokt zeker velen uit , om hetzelve zich aan te fchaffen.
Men bezit dan een werk in de Nederlandfche taal , dat
door keurige ven-aling en voortreffelijke uitvoering even
klasfiek zal zijn, als bet oorfpronkelijkc System der
Christlichen Moral. Zoo jets kan noch mag men Van
alle vertalingen zeggen.

Bedenkingen over het zien der Slaap- of NachtwandeJaren : alsmede over het Dierlijk Magnetismus. Len
woord ter herrinnering aan de noodzakel(jkheid om
toe te zien dat dit laatfle, vooral niet , zoo als
Mans, door onbevoegden worde aangewend. Door F.
VAN DER ERE GGEN, CORN z ., M. D., Hoogleeraar in de Geneeskunde aan het Athena= Illustre,
te Amflerclam. Te ilmflerdam, bij L. van Es. i8a8.
172 gr. 2vo. VI en 5o bl. f : - 75.

Deze Bedenkingen , vroeger in dit tijdfchrift opgenomen , worden thans door den Hoogleeraar VAN DER
BREGGEN afzonderlijk uitgegeven , ten einde , gelijk
zijn Hooggeleerde zich uitdrukt, eenige belangrijke wenken mode te deelen aan de zoodanigen , die in buitenlandfche gefchriften vreemdelingen zijn , terwijl zij aan
deskundigen tot herinneringen kunnen verarekken ; maar
inzonderheid , om de kwakzalverij van onbevoegden en onkundigen te keer te gaan. Recenfent vernam , dat eene
gebeurtenis daartoe aanleiding gaf,, welke zeker voor den
Schrijver hoogstonaangenaam moet geweest zijn. Hoe het
zij , de k]agten over het misbruik dat met het Magnetismus gedreven wordt , zijn geenszins ongegrond ; en
het ware te wenfchen , dat de Geneeskundige Commisfen,, of, zoo deze onvermogend zijn , bet Gouvernement
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zich de zaak ernftig aantrok , en zorgde , dat geene dan
wettige Geneesheeren dit middel aanwendden , of ten
minfte met hunne goedkeuring en ondet hun opzigt lieten
aanwenden , en men daarin bet voorbeeld van Pruisfen volgde. De bedenkingen betreffen vooreerst geopperde zwarigheden tegen het flaapwandelen , en de werkeloosheid der
uitwendige zintuigen bij hetzelve. Het factum aannemende , erkent de Schriiver,, aan de natuuriijke grenzen
der menfchelijke navorfching genaderd te zijn , en verklaart , het hoe niet te bevatten. Zoo komt hij op het
Dierlijk Magnetismus , hetwelk hij op gelijke wijze verdedigt. Hij gispt hen, die, in vooronderftellingen zich
verwarrende , het empirisch onderzoek verzuimen. Dan,
o zonderlinge tegenftrijdigheid van het menfchelijk wezen !
welhaast zien wij hemzelven zich wagen op die onveilige
zee. Wij hooren hem van eene fijne floffe , een zeker
zenuwvocht gewag maken , dat zich als door een ebbe
en vloed zou bewegen ; eenc ftoffe , die, gedurende het
waken nitgeput , in den !hap herfield zou worden, en,
alhoewel hij niets beflist, boven andere hypothefen eene
meerdere waarde toekennen aan de hypothefe van STIEGLITz, die het perfpirabile van den eenen (dus een
humor excrementitius) doet ftrekken tot een' opwekkenden prikkel voor den anderen ; eene hypothefe, die waarlijk (het zij met befcheidenheid gezegd; door geene zuivere phyfiologie gebillijkt wordt ; hoezeer wij gaarne toegeven , dat het aannemen van een' het geheelal doordringenden aether even ongegrond is. De magnetifche behandeling is flechts opwekking eener vatbaarheid bij den
mensch , van een vermogen , dat zich in zenuwziekten
van zelf ontwikkelt. Vandaar , dat niet bij alien het
fomnabulismus wordt te voorfchijn gebragt. Men moet
dus niet aan die buitenfporige aanmatigingen der Magnetifeurs gelooven , dat zij op de gedaante van een' zieke
in den fpiegel kunnen werken en wat die.; meer zij , zoo als
het zien van iemand op een' verren afftand, het lezen van brieyen door de maag , welk alles door eene reeks van voorzigtige waarnemingen zou moeten bewezen worden. Hetzelfde
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oordeelt de Schrijver wegens de inwendige ligchaamsaanf2houwing der fomnarnbulen en de zinsverplaatfing naar de
zonnevlecht. Aan de waarheid der magnetifche verlehijnfelen valtniet te twijfelen ; doch daarbij words geene groote of nieuwe natuurkracht ontwikkeld , noch worth cc
Gene flof medegedceld , en men moet aan de uitfpraken
der fotnnambulen , met betrekking tot de kennis en onfchier geene waarde hechb,efleldheden van hun li bo.chaam 5n
ten , noch middelen toedienen , die door clairvoyants
worden opgegeven. De aanwending van het Dierlijk
Magnetismus gerchiede niet, dan onder toezigt van deartoe bevoegde perfonen. Men magnetifere niet, on] Foeven te nemen. Liever bevhjtige men zich , goede wearnemingen te doen. Vooral onbevooroordeelde , met de
noodige kundigheden voorziene, waarne"iers moesten zich
daarop toeleggen. Dit mag , zegt de Schrijver, nog als
eene dringende behoefte befchouwd warden.
Ziedaar het kortbegrip van dit boekje. Recenfent vercenigt zich met de goede wenfchen des floogleeraars ,
cn voegt er den wensch bij , dat het geen pia yota zijn
molten. Veel toch is er,, dat de volvoering bezwaarlijk
maakt ; als: de noodzakelijke vereeniging van bekwame
mannen tot edn doel (want Ln zoo. niet genoegzaain
zijn) , de langdurigheid der magnetifche koren , de onalgebrokene voortzetting derzelven zelfbedrog en misiciding der gemagnetifeercien , de tegenfirijdige leerfleilingen
en opgaven . der Magnetifeurs , en boven alles de zucht
voor het wonderbare , der menfchelijke ziel als aangcboren. Tot zuiver onderzoek zoo men alle vooroordeel
en partijdigheid moeten afleggen , noch voor noch tegen
ingenomen moeten zijn , niets- op gezag aannetnen , ja
zelfs het bettaan van• bet DierEjk Magnetistnus twijfei-.
:tchtig moeten {Hien, Wil men op dezen grand: vol
distelen en doornen iets winnen , dan moet men dien geheel omfpitten: Men moet van voren af aan beginnen;
want van zijne geboorte af is het Magnetismus in de ban-.
den van zondeylinge dweepers en onbefchaanide kwakza
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vers geweest , en de weinige betergezinden , die er zich
mede ingelaten hebben, gelukte het niet , ons den verborgen aard van hetzelve duidelijk open te leggen.

De Keapman fen. Venetien in Julius Cefar , twa Toneelflik ken , fen W1LLEAI SHAKSPEARE: UM it
Ingels foarfrieske trot; R. POSTHUA1US. Drukt to
Grinz , bij J. 0,0712ket2S. 1829. Gr. Svo. XXVIII,
238 Bl. f 2 -:

Z

iedaar gewis een niet alledaagsch verichijnfel ! Een
geheel bock , en wel eene vertaling , in de onde y olksfpraak der rriczen , thans nog maar alleen op het land ,
en dit nog niet overal , gefproken. De Eerw. POSTH um u s , die zich federt verfcheidene jaren als een bijzonder vriend en bcoefenaar dezer taal deed kennen , fchi.int
nieuwe bemoecliging in deze fludie ontleend te hebben
nit bet verblijf van den Heer BONVLIING in Vriesland ,
en bijzonder door hew aangefpoord te zijn , ow fiakken
van SHAKESPEARE, en wel, zoo veel althans de treurfpelen aartgaat, in dezelfde rOnelooze want , in de bedocldc
taal over te brengen. Wij ontvangen bier echter bovendien
een vers aan Jr. IEBINGA VAN HUA1ALDA, den bekenden voorilander van deze en andere letteroefeningen, —
benevens een aan reeds genoetnden JOHN BOIVRiNG,
den Engelfehen reiziger,, in Friesland zoo zeer gevierd,
en feclert veel en dus niet onbefproken , — en eindelijk
iets in ongebonden flijI aan de lezers , en wel eene zamenfpraak van den fchrijver met een' buurman, over den
vernieuwden ijver voor het Vriesch .en deszelfs beoefening , — als ook aan het Plot nog eene overzetting van
P o P n ' s bekend Algemeen Gebed.
Het zij ons vergund, over het eene en andere onze
gedachten te zeggen. \Vaartoe ftrekt de beoefening der
Vriefehe taal , zoo als die zich bier voordoct? Zeker
niet , ow dezelve , als fchrijltaal, van algemcen gebruik
le =ken. Bij bet gewone Nederdieitsch hebben'rvij reeds
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reden genoeg , om over de bekrompenheid van deszelfs
grondgebied te klagen ! Derhalve ter bevordering der
taalkennis, Duitfche taalkennis, van welke het Landvriesch een' eigen tak uitmaakt ; of uit bloote aardigheid ,
als een fpel en vermaak; tenzij beide zamengaan. Wij
moeten bekennen , geenen anderen redelijken grond voor
dit werk te vinden. Ja , hoezeer wij ook voorftanders
van het oude en vaderlandfche zijn , in zoo verre verbastering en nieuwheidszucht daar tegenover than (hetgeen dikwijls het geval is) , zoo fchijnt het ons toch
twijfelachtig , of het behoud , met hand en tand , van
eenen verouderden tongval , in een- klein gedeelte van ons
land enkel onder landlieden beftaande , juist heel veel nut,
hetzij aan de algemeene befchaving of de eensgezindheid,
zal toebrengen.
%Vat nu het eerfte , de taalkundige beoefening van
den Vriefchen tak, aangaat , zoo zouden wij denken, dat
het fchrijven in denzelven, en wel zoo als hij thans gefproken wordt, het kleintte en laatfte gedeelte dezer
ftudie moest uitmaken. Waar toch beftaat dezelve nog
onverbasterd? Waar is hij niet met eene menigte van
Nederduitfche woorden en fpreekwijzen vermengd? Om
dezelve zoo veel mogelijk te vermijden , dient men althans
de taal in alle oorden van Friesland, bijna in ieder dorp ,
eenigen tijd gehoord en beoefend te hebben ; doch waarvan wederom het gevolg is , dat de alzoo gezuiverde
ftijl alien eenigzins vreemd en als een bont geheel is.
Van meer belang achten wij het tot gezegde einde , het
Vriesch in zijnen oorfprong en afzonderlijke eigene takken,
zoo wel als verwante talen en tongvallen, na te gaan.
De oude itaatsitukken b. v. , korteling door IVIARDA
in Oostvriesland uitgegeven , toonen eene blijkbare overeenkomst , maar ook niet minder belangrijk verfchil 'met
het tegenwoordig taalgebruik van eigenlijk Friesland.
En verre noordwaarts op vindt nien nog fporen van deze
oude taal. Welk alles, en hetgeen hiertoe rneer dient, den
Heere PosT.H umus en zijnen kundige vrienden , trouwens , niet behoeft gezegd te worden.
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Befchouwen wij het Vriesch fchrijven , daarentegen ,
meer als eene liefhebberij , dan komt het ons voor , dat
men niet moet vertalen. Hierdoor vervalt men in allerlei
zwarigheid. Nu eens misfen wij het regte woord , dan
de ware fpreekwijze, en bij Clot de geheele kleur, om het
geflelde regt Vriesch uit te drukken ; of , zulks als met
geweld pogende te bereiken , verandert de aard der gedachte, en wordt het deftige gemeen , het gemeenzame
daarentegen ftijf. Vriezen — en wie verftaat het anders ? — zijn gewoon , tlechts boeren , over hunne zaken , in deze taal te hooren fpreken. En het verband
der denkbeelden maakt , dat het hun vreemd en fours
kluchtig luidt , wanneer zij vorftelijke perfonen , lieden
van aanzien , enz. in dezelve hooren fpreken. SHAKESPEARE moge hier al iets vooruit hebben , onidat hij
doorgaans iets gemeenzaams heeft, den mensch meer ongekleed , dan wel anderen , doet voorkomen, dit neemt
de zwarigheid niet geheel weg. En een en ander Itukie
Hit HALBERTSMA ' S Lapekoer doet ons daarom meer
vermaak , dan de uitnemende aanfpraak van M. A N T
N I U S zelve in deze vertaling.
Dit alles intusfchen betreft het ontwerp , en misfchien
zou de fchrijver lietzelve zeer goes weten te verdedigen;
komen wij sus tot de uitVoering. Hier nu gelooven wij
den Heere nos 'r I3 u nI u s Beene veelvuldige kennis- , vlijt
en bekwaamheid te mogen betwisten. Zoo wel 's mans
vooropgezondene verzen , als inzonderheid ook de zamenfpraak en desgelijks de vertaling , komen ons inderdaad
verdientlelijk voor. Ware beftede moeite alleen genoeg,
our een \verk te doen prijzen , dan behoorde 's mans
lof mislchien gelijk te ilaan met dien van menigen letterheld en man van diepe wetenfchap.
Wij willen echter een paar aanmerkingen waken , al
ware het ook maar om te doen zien, dat de taal, waarin , eri die , waaruit hier overgezet is , ons niet geheel
vreemd moet geacht worden; waardoor wij immers alle
bevoegdheid ter beoordeeling zouden misfen. In de eertle
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plaats , namelijk, willen wij eenige (geenszins alle) woorden
en fpreekwijzen opgeven , die wij op deze wijze nimmer
hoorden gebruiken ; fchoon het daarom niet uitgemaakt
is, dat zij ilergens alzoo voorkomen.
Rja, vrg wat , vrg veel, zagen wij nook met zoo of
veel verbonden , janik, dikwgls , nooit zonder bijgevoegde oLtkenning (net of naat jamk) — johnmiel nooit
voor avondeten, wel jimmet , — meiwitten, voor geweten , in het geheel nooit, — heeg en dreeg niet dan in
zamenftelling met zitten, voor vrg en veilig ,
fchieu
alleen voor rein, no lit voor fraai.
Ook zouden wij een alleen dan ien fpellen , als het een
get.11 beteekent, anders en, — en alleen oaf voor af,,
niet voor of, omdat men op de uitfpraak en niet op de
of kornst moet letten , — desgelijks opfied en niet opfet voor
opgevoed , — lea in fmatte , niet Teed in fmarte , —
kroonje , niet kroone , — droktme en dergelijke zijn ons
mede vreernd, behalve nit GIT SBERT j A P I K S. Wijders komt ien dy naat ljeuwt , voor een ongeloovige ,
ons ftijf voor , — zoo ook minnengdig , — heerfucht ,
waarom niet.hjae- of hjaerfucht ? — voor goden zagen
wij , in alien ook liever godden, — nin ien fchijnt
ons min gemeenzaam dan nin biet , nin minske, enz. —
bij planke mis fchijnt de vergeten , — of foarballe ,
meest van vogel-verjagen gebruikt , voor in ballingfchap
zenden mag gebezigd worden , zij daargelaten.
Onze tweede aanmerking is, dat SHAKESPEARE'S
tekst ons toefchijnt niet altijd volkomen wel veritaan en
gelukkig overgebragt to zijn. Wij willen flechts een enkel
voorbeeld aanvoeren , en wel uit bet allereerfte tooneel
van JULIUS CESAR:
Engelsch. „MAR. You, Sir; what trade are you?
Cob. Truly, Sir, in refpect of a fine workman, I am
hut, as you would fay, a cobler. MAR. But what
trade art thou ? Anfwer me directly. Cob. A trade ,
Sir , that I hope I may ufe with a lave confcience;
which is indeed , Sir, a mender of bad foals."
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Vriesch. MARULLUS. In jo, maat ! wat dwaanio? —
„ Borg. Wrammels wier , mijn beer ! ik bin bij ien
„ fijnwirker mar, om fo to fizzen , ien taper fen ade
„ fchoen." [NB. Deze woorden , ade fchoen , konden
en moesten weggelaten zijn om bet volgende.] „ MAR.
„ Mar wat bedrieuw hest' ? Siz 't mil mar rjutchtutu.
„ Borg. Ten bedrieuw , Infin beer ! wierijn ik , fo
„ az ik hoopje , az ien eerlijk man in mei ien bebaden
„ mei witten arbei:lje mei. klit ade earnst, min heer ! ik
„ bin ien helper fen fieke folen." — Om dit ,wat bij
SHAKESPEARE niet that nogtans eenigen zin en
bedoeling te geven , merkt r o s u s in eene noot
aan : „ flij fpijllet mei de klang fen de Ingelske wirdet :"
[wudden ?] „ Soul , fiel; in : Sole, ien fchoegs fool."
Welke aanmerking wij niet tegenfpreken; maar die toch
het haperende bij POSTHUMUS niet wegneemt. ,, Het
geweten is een herfeller van gebrekkige zielen."
Wat de rijmelooze , geheel naar SHAKESPEARE gevolgde maat, in dit fink, betreft : zag men het niet aan
den druk , men zou naauwelijks merken, dat dezelve be.
fond, en de moeite, hieraan befteed, fchijnt ons due
meest verloren.
Hier eindigen wij onze bedenkingen, die wij geenezins
als orakelfpreuken willen hebben aangemerkt , maar die
wij veeleer , in alle nederigheid , den ijverigcn fchrijver
aanbieden , met geen ander oogmerk , dan het ware en
goede te bevorderen. Slechts zeer zelden nam Recenfent
eene proef , om in de Vriefche landtaal , hetzij dieht of
ondicht, te fchrijven. Doch gereedelijk houdt bij zidh
overtuigd, dat een werk als het onderhavige ont2aggelijk
vele moeite en oplettendheid kost ; en gaarne geeft hij
den Heere POSTHUMUS het getuigenis van doorgaans
de regte kleur en het karakter zijner tale wel bewaard te
hebben.
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Pierre en zijn Iluisgezin; cen Farnilietafereel flit de
Gefchiedenis der Waldenzen. Naar den vierden Druk
nit het Engelsch van MW. GRIER SON. Te, Rotterdam ,bfj de Wed. van der Meer en Verbruggen. 1829.
VIII en zoo bl. f 1- 80.
In cr.

i

n eenen tijd , dat het lezend Publiek zoo zeer aan geheel of ten deele verdichte verhalen gewoon is , als in
den onzen , komt het er vooral op aan , nit welke bronnen deze verhalen geput zijn , en welke flrekking ze
hebben. Is het den Schrijver alleen te doen om de belangftelling gaande te houden en het gevoel op te wekken , dan overprikkelt hij niet zelden , en meestal zonder
het zelf te willen. Menige jeugdige verbeelding brengt
hoofden en harten in wanorde , en doet velen zijner lezers en lezeresthn het vlugtige genot zijner aandoenlijke
tafereelen , foms levenslang, met al die kwade gevolgen
bekoopen, die uit het rondzwerven in eene denkbeeldige
wereld voortvloeijen. Heeft hij daarentegen edeler doel ;
wil hij Godsdienst en zedelijkheid bevorderen , maar zonder den slag te hebben van zijne inkleeding belangwekkende te maken , dan blijft hij meestal in alledaagthhe ,
doorgaans beuzelachtige , voorvallen en gefprekken banp,en ; en de meerderheid zijner lezers , aan flerker gekruid
voedfel gewoon, doet het bock al geeuwende digt, zonder zich vender noch over zijn doel , noch over zijne
inkleeding te bekommeren. De groote kunst ligt in het
houden van den middelweg ; en echte godsdienfligheid ,
zedelijkheid , huifelijke deugden , liefdadigheid , en alles ,
wat liefelijk is en wa luidt , te doen betninnen en navolgen , door het in deszelfs eigen fielder en beminnelijk
Licht voor te lichen , en dit te doen in zulke tafereelen ,
die door levendige kleuren de aandacht beftendig boeijen,
zonder in het onwaarfchijnlijke te vallen , of eene bonte
fchilderij op te hangen. Op deze kunst nu veritaat
zich , dunk ons , de Schrijffier van bet voor ons liggende
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Werkje bij uitftek. Haar hoofddoel is: de eenvoudige
voortreffelijkheid van den eaten Evangelifchen zin, den
invloed van wa toegepaste vertrouwelijkheid met de leer
des Bijbels op verfiand en hart, op huifelijite en maatfchappelijke betrekkingen , in voor- en tegenfpoed , in
kalmte en te midden der vreesfelijkfte vervolgingen, overtuigend voor te fiellen; terwijl zij dit alles te beter wil
doen uithornen , door dat hemeisch licht te laten fchijnen
te midden der duisternis van domheid , bijgeloof en gewetensdwang. Wilde zij nu dit doel door middel. van
een verdicht, offchoon op de Gefehiedenis rustend ,
tafereel bereiken, dan konde zij wel op geen gelnkkiger
invai gekomen zijn, dan om hare boofdperfonen te klezen uit dat klein, maar hoogst opmerkelijk yolk, hetwelk federt Eeuwen , in de dalen van Piemont, de fakkel der reine , oorfpronkelijke Evangelieleer brandende
wist te houden , in fpijt der fchier onafgebrokene pogingen der vijanden des lichrs , om dezelve door allerlei
list en geweld uit te dooven. Zij leidt ons de woning
van eenen dier brave en eenvoudige dalbewoners binnen,
maakt ons met zijne edele gevoelens , met zijn gezin en
zijne betrekkingen bekend , en laat ons eerst in hun
huifelijk , offchoon niet onvermengd , geluk eene poos
tijds ons verblijden, om daarna in ewe hooge mate met
hen te lijden , daar zij diep deelen in de vreesfe/ijkfte
angiten , verliezen, ontberingen en ellenden , hun door
booze menfchen om hunne onwankelbare trouw aan het
geloof der vaderen aangedaan. Wij willen, met opzet ,
geene fchets van bet bier gefehilderde Familietafereel geven , noch de eindelijke uitkomst mededeelen; eensdeels
omdat zulke tafereelen , uit de volheid van een edel geftemd hart en eene rijke verbeelding gevloeid, en niet
zelden van het welaangebragte bijwerk geene mindere
fchoonheid dan van het fonds der Gefchiedenis ontleenende, veel door eene dorre fchets verliezen; anderdeelS
omdat wij onzen lezers en lezeresfen die foort van genoegen niet willen ontrooven hetwelk de eerfte lezing
eener ingekleede gefchiedenis noodzakelijk met zich btengz.
BOEKBESCII. 83o. No. I.
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Wij moeten daarom dan ook die weinige aanmerkingen
van ondergerchikt belang terughouden , welke wij bier
en daar onder her lezen maakten. Genoeg zij het, te
zeggen dat zij niets benemen aan de hooge waarde van
dit boekje , hetwelk wij ruimfchoots meenen te moeten
aanbevelen ; niet enkel omdat het belangwekkend en met
ongemeen kiefchen frnaak gefchreven is , flock zelfs alleen daarom , dat het reine huwelijks- , ouder- en kinderliefde , braafheid en gastvrijheid , met de treffendfle
kleuren aficbildert ; maar daarom inzonderheid , omdat
alien , die de overtuigingsmiddelen der Roomfche kerk
nog niet regt kennen moeten , ze bier als in eenen helderen fpiegel mogen aanfchouwen , en leeren op hunne
hoede te zijn , dat hen niemand verleide , de duisternis
liever te hebben dan dat Evangelisch Licht , hetwelk zich
hier in eenen zoo heerlijken glans vertoont , dat men
niet kan nalaten het te beminnen , en door oefening in
ware godsdienfligheid en reinheid des harten , in verdraagzaamheid , gepaard met ftandvastigheid , bet dagelijks meer te volgen.
Over Univerliteiten en Hooger Onderwijs. (1—rde Brief.) Te
Leyden, hil II. W. Hazenberg, jun. 1828, 29. In gr. 8Yo.
150 Bt. f 1 - 85.

Ten

opzigte ook van het Hooger Onderwijs heeft in velerlei flrijdfchriften en dagbladen meer fpiegelgevecht , dan
wezenlijke oorlog plaats. Art. :26 der Grondwet , zoo als
hierna, hopen wij , blijken zal, meestal verkeerd opgevat ,
bij den verdediger zoo wel als den aanvailer , veroorzaakt ,
dat alles bijna fchennutfeling is, en wel aan dien kant, waar
noch aanval noch verdediging te pas komt. De agnfpraak
des Konings doer op iets bellisfends hopen , en maakt de belangflelling in de erbarmelijke fpiegelgevechten der fchrijvende firijderg voor den lezer hoe !anger hoe Beringer. In
afwachting van de eindelijke beflisfing dezer hoogstbelang.
rijIte zaak , zullen wij die fchermutfelingen flechts aankondigen , zonder dezelve te beoordeelen.
De Brieven, die wij nu voor ons hebben, verdienen geens-
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zins onder die rubriek geplaatst te worden, alzoo deze het
onderwerp dieper ophalen , dan al de hurah - fchreeuwers,
vooral in het Zuiden. Zij zullen, ook na geeindigden firijd,
hoe ook de kans uitvalle, met gretigheid en nut blijven gelezen worden.
De ons onbekende fchrijver toont overal zijn onderwerp
meester te zijn. Nergens vindt men fpoor van de minfte
partijzucht ; maar overal dien eat liberalen geest , die wet
niet voor Jan en alle:nan de ftudien openftelt, (ook hier
heeft het Odi profanum vulgus et arceo een' gezonden zin)
maar die hartelijk en goed aan de onderwijskundige (?) kenkenmeesters onder dagen het bekende gezegde van HORATIUS onder den neus houdt:
0 clues , cives quaerenda petunia primum est ;
Virtus past nummos.
Deze Brieven zijn gefchreven aan een' Hoogleeraar. Dit
maken wij op uit den derden Brief, bl. 13 , 14. De tweede
geeft hiervan ook een' wenk, bl. 32. Het eigenlijk doel
vinden wij opgegeven III. bl. 33. , Het zijn diezelfde drif.
, ten , die , over een' anderen boeg gewend, meermalen de
• gelijke verdeeling van bezittingen , en van wat niet al,ge, vergd , en , met omverwerping van het ganfche maatfchap» pelijke gebouw,, doorgedrongen hebben. Bid zoodanige gevaren mag men niet zwijgen, maar moet men alle middelen
• bij de hand grijpen , om het kwaad te voorkomen of
• te fluiten: en wanneer de Commisfie tot inlichting der
• Regering arbeidt, en, zoo als wij reden hebben om te
» vertrouwen, den goeden weg inflaat , geef ik mijne be„ denkingen aan het publiek , of ze daar eenigen ingang mog, ten vinden. Gij weer, hoe groot een gedeelte onzer land„ genooten flecht fchrijft, maar oneindig babbelt, 'c geen zij
voor fpreken willen doen doorgaan. Voor hen zelve wen.
fchen wij hun beterfchap; maar wij zullen niet gedoogen ,
• dat zulk een geklap door onze volthekte ililzwijgendheid
, in 't behalen der overwinning geholpen worde.”
De Punten ter overweging, van wege de Regering mede.
gedeeld , over welker !trekking 's mans gevoelen, IV. bl.
volgg., naar ons oordeel zeer juist is, worden even aange.
roerd, niet behandeld. „ Het zijn alleen algemeene beginfe, len, die mij nu moesten bezig houden, vooral in den that
„ van gisting en beroering, waarin veler gemoederen thans
B 2
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„ op dit ftuk verkeeren. Zij zijn dan ook grootendeels ant„ wikkeld , omdat ik begreep, dat zij niet vreemd moesten
„zijn aan de beraadflagingen eener tweede Commisfie , onlangs door den Koning voor het middelbaar onderwijs bijeen„geroepen.” — Ik zal u nog meermalen rnoeten lastig val„ len : want tot de Punten van overweging zelve zijn wij
„nog niet gekomen , veel minder tot de verfchillende Conti„ deratie:n der Hoogefcholen. Dit dus op een' anderen tijd.”
V. 18, 19. ZVij zien alzoo nog meer te gemoet, en met wezenlijke belangilelling. Kan het zijn, dan make de fchrijver wat
fpoed; evenwel festiaet dente! De zesde Brief is ons nog
niet ter hand gekomen. Met de aankondiging dezer Brieven
zullen wij eene uazondering maken, en, zoo mogelijk , elken
Brief dadelnk kennelijk maken. Want het overig gefchrijf
is meestal het gevoelen van JAN, PIET en KLAAS, en
verdient dit alcijd re blijven. Doch bier vinden wij bezadigd ,
gegrond en verlicht oordeel, aan hetwelk alle ware Vaderlanders, zonder eenig gevaar, het hunne, bij verfchil, gaarne
zullen en kunnen opofferen.
In doze Brieven werd gaandeweg onze belangftelling grooter. Slechts e6ne aanmerking hebben wij te maken. Deze
deelen wij mede, omdat meest al de fchriften over het Onderwijs die aanmerking noodzakelijk maken. In al de verweerfchriften, die ons onder de oogen gekomen zijn , (alles
hebben wij niet gelezen, en zouden ook dit niet willen doen ,
al werden wij hiertoe kosteloos in de gelegenheid gefteld)
wordt Art. 226 der Grondwet verkeerd opgevat. Onze fchrijver ontwijkt die four niet, en daarom zullen wij onze gedachten over dat Artikel aan het befcheiden oordeel van deskundigen onderwerpen. Het fpreekt dus van zelve, dat de
bnderfcheiciene Journalisten ; waar zij ook kladden , minder in
aanmerking door ons genomen worden. Het opgewonden
nurwerk wijst anderen iets aan , waarvan het zelf geen begrip
heeft. Wannecr het van ftreek is, gaat het niet beter. leder
Journalist is tegenwoordig Profesfor .. .... Maar, ongelukkig
voor hen , in Partibus.
In de toepasfing van dat Artikel wijkt ook onze fchrijver,
dunkt ors , iers van den regret weg af, wanneer hij (V.
bl. 5 volgg.) de zorg der REGEIIING y our het openbaar Onderwsjs aan den KONING als zoodanig, overdraagt. Behoorde
dan dit Artikel tier voor te komen in her tweede El,,oldfluk
tier Grondwet, dat uirdrukkelijk handelt over de 'Vogt des
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Konings, Afdeeling VI, Art. 56-70 ? Art. :28 maakt, even
als het 226fte, onderfcheid tusfchen de Regering en den Koning. Dit onderfcheid moet men evenwel in eene wet , en
wel in eene Grondwet, niet naar de regels eener fpraakkunst
beoordeelen. Wat is dan Regering, onderfeheiden van Koning,
onder een grondwettig Beftuur? Wat enders , dan tie Koning
met gemeen overleg der Staten-generaal,? De beide deelen

worden bij het te geven verflag (Art. 226 en :28) afzonderlijk genoemd. Dit juist geeft aanleiding tot onzekerheid. Er
is geene bepaling, hoe die zorg der Regering moet en zal
pIaats hebben. leder voor en tegen fchrijver heeft dan ook
de Grondwet in den mond, en neemt uit Art. aa6 dat woord
ter verkiaring op zich , dat voor zijn gevoelen het fcherpfle
wapen oplevert. Daarin zal nu worden voorzien , dat alles
vastheid en zekerheid bekomt, en allerlei fchreeuwers de
mond wordt gefnoerd. Hierom is de wet op de drukpers,
hoezeer ook andexen die ftrenger hadden gewenscht, voor
Art. 227 van het hoogfle belang. Dezelfde onbepaaldheid
heerscht eveneens bij Art. 228 , ten opzigte van het Armbefluur. Hoe zal men overal fchreeuwen, indien niet vooraf eene
wet aanwijst en regelt, hoedanig zich de Regering op dit punt
gedragen zal en moet? Indien de Heeren Petitionarisfen en
Comp. dit hadden op het oog gehouden, zouden zij, en dan
ook met meer eerbied dan zij nu hebben betoond, als bijvoegfel, near Art. 23 4 , eene wet hebben verlangd, bij welke
alles juist en naauwkeurig bepaald werd, wat tot dit onclerwerp betrekking heeft. De Koning toont de Grondwet beter
te kennen , dan al die armhartige tegenftanders , die te harder
fchreeuwen, hoe minder zij weten. De beloofde wet op
her openbaar Onderwijs is op alle adresfen, petitien en dergelijk fabrijkwerk het antwoord , onzen Koning waardig. Men
vergeve ons dezen
Het kan van ons niet worden gevergd, dat wij alles opge.
ven , wat in deze Brieven voorkomt. Behalve dat de losfe
fchrijftrant van brieven dic verbiedt, zoo zegt de fchrijver
uitdrukkelijk, III. bl. 7: „ Doch gij zult het mij ten goede
houden , dat ik mij , in dit vlugtig gefchrifr, minder aan
eene ftrenge orde mijner denkbeeelden bind." Willen wij
dus deze Brieven niet geheel uitfchrijven, dan zijn wij wel
gedwongen, alleen deze en gene bijzonderheid mede te deelen. Hierin hopen wij dus te werk te gaan, dat wij, :mar
het oordee1 onzer lezers, deze Brieven, als zeer be1angrijk,
met grond algemeen mogen aanprijzen.
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°VAR VNIVERSITEITEN

Reeds de titel wekt het vermoeden op , dat de fchrijver
een wezenlijk onderfcheid maakt tusfchen Univerfiteiten op
zichzelve en het Hooger Onderwijs. Dit verfchil is in den
aard der zaak gegrond , en 's fchrijvers beftendige opmerkzaamheid op hetzelve doet deze Brieven in belangrijkheid
rijzen. Brief I behandelt afzonderlijk r° het doel der Univerfiteiten, bl. 4-33; 2°, als tweede en ondergefchikt doel ,
het z-oogenaamde Hooger Onderwijs. Het is noodlottig, indien alleen bet woord behoefte bier alles moet regelen.
„Waar zou dan het edele en voortreffelijke zijn?" Behoefte
leidt tot de vraag des IeerIings van EUCLIDES naar geld ,
bij de Itennis van de eerfte propolitie. Die bekrompenheid,
met welke ons de Franfche geest — nu ja , geest ! — der
te zeer verfranschte Nederlanders bedreigt, wordt bi. 7—ro
in hare naaktheid zoo voorgefteld, dat zelfs de voorftanders
Bier noodzakelijke behoefte haar niet begeeren zouden. „ Men
• verlangt" (bl. 21) „ niet alleen , dat onze Jongeling„ (chap onderwezen ,"- (Voor de fchatkist zou dit onderwijs
het goedkoopst zijn. Met de ftoomboot kon men het elders
gaan halen. 0 lepidum caput, dat zulks in erns: heeft aangeraden!) „ maar ook in vaderlandfche zeden en begin„ felen opgevoed vvorde.” Uit de Gefchiedenis wordt voorts
afgeleid (bl. t—;9), dat behoefte zich eerst bij volken
zoo wel als bij menfchen tot bet noodige alleen bepaalt; dat
zij naderhand ook het aangename en flreelende opneemt,
naarmate de eerfte ruwheid wordt afgeflepen, en befchaving
zich openbaart. Hoogere behoeften , vooral door bet Christendom opgewela en gevoed, vorderen meer dan bet enkel
noodzakelijke. Smaak en vernuft wekken op, en bevorderen
kunften en wetenfchappen. Gepast worden bier vergeleken
Sparta en Athene, Rome en Griekenland. Hier gebood fmaak
en vernuft weer te doen, dan die noodlottige bekrompenheid
van Sparta of Rome. „ Latere tijden van vrijheid en her„ vorming deden betere begrippen omtrent iludie en weten„ fchappen ontflann.” Vanhier de Akademien, door RICHELIEU en COLBERT gefticht; dock welke niet geheel voldeden. „ Van uitgeflrekter out zijn in de r8de eeuw die
„ menigvuldige Genootfchappen geweest , tot beoefening en
„ aanmoediging van allerlei wetenfcha'ppen.” Door den vo.
rigen Regeringsvorm der Nederlanden , -hoewel men ook
j. sc A L I GE R naar Leyden wist te lokken, en door verclraagzaaniheid menig geleerde zijn vacieriand met Fins landje
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verwisfelde, hielden de Univerfiteiten Rand, maar als eenvoudige leerfcholen voor de behoefte der maatfchappij.
Zelfs het Nederlandsch Inflituut voorziet in die hoogere behoeften niet. „ Twee dingen zijn er, die den burger, bij ge„ not eener billijke vrijheid , gelukkig en welvarend •aken ;
• eigendom en befchaving van den geest.— Men behoort zich
„ niet tevreden te ftellen met wetenfchappen , waarvan de
• toepasfing tot de tegenwoordige behoefte des levens zigt, baar en voor een ieder handtastelijk is. Waar deze ver, zuimd worden , daar kan men zeggen , dat de regering ruw
, en barbaarsch is." De zorg der Regering moet verder
gaan , of zij verzuimt haren pligt. Befchaving werkt voordeelig op yaderlandsliefde , en is nuttig ook voor anderen.
1, Haar pligt (der Regering) te dien aanzien bepaalt zich dan
geenszins tot het noodige onderwijs. Zij moet veel belovende
of reeds uitmuntende talenten in alle vakken van wen
„ tenfchappen uitlokken en onderhouden , en verzamelingen
aanfchaffen van al dargene, was tot uitbreiding en ophel.
ft
• dering van elke ftudie dienen kan." — „ Pit kunnen en
„ moeten de Univerfiteiten te weeg brengen, welke in de
eerfte plaats eene verzameling moeten zijn van bedrevene
en met roem bekende mannen in ieder vak ," enz. — Het
Hooger Onderwijs worth in dezen Brief flechts aangeflipt ;
maar bl. 34 wordt beloofd, dat onderzocht zal worden, in
een' volgenden , tot welk eene mate onderwijs van Univer„ fiteiten behoort gevergd te worden; welke daarvan de voor.
„ deelen zijn, zoo voor hen , die het geven, als voor hen ,
die het ontvangen; eindelijk , in welk verband het gefteld
kan worden met de behoefte der maatfchappij.”
Dezen eerften Brief hebben wij eenigzins uirvoerig medegedeeld. De overigen zullenbeknopter vermeld worden. De eerfte
Brief openbaart den goeden en voortreffelijken geest, in wet.
ken alien zijn gefchreven. Jammer, dat zij , die het hardst
om verandering fchreeuwen, Fransch denken , Fransch lezen
en Fransch fpreken! Want , al werden deze Brieven ook in de
Franfche taal overgezer , de Franfche geest ontbreekt. Wat
hebben zij dus met deze Brieven re maken , die voor zichzelven een Fransch Intendantfchap zoeken , (wij wenfchen:
in Partibus!) of den zich zoo noemende weetnieten (Ignoran.
tins) als brakken dienen ? Ongelukkig, dat beide door hun
gefchreeuw het domme volkje op hand . hebben. Met eenige
verandering is op dit hoopje (ach! misfchien elders den greet.
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flen hoop) toepasfelijk het zeggenVanTERENTIU
W. 3. VS. 14-16 :

S,

/Ide

• Otnnes, qui mentis funt minus fagacis , magis funt nescio,
quo modo,
„ Suspiciori: ad contumeliam amnia accipiunt , magis:
• Propter faam ignorantiam fe Temper credunt negligi."
Hoe dommer, hoe meer wantrouwende. Ziehier de bron van
alle Petition.
In den Hden Brief voldoet de fchrijver aan zijne belofte,
in den eerften gedaan. Bl. 4-7 worth dit nut aangewezen
voor hen , die dit onderwijs geven. Vervolgens , na regt
goed bepaald Le hebben, wat Hooger Onderwijs is, bd. 8-26,
wijst hij aan de voordeelen van onderwijs aan de Univerfiteit voor hen , die geleerd wetenfchappelijk onderwijs verlangen te genieten, bl. a6-35.
De Hide Brief behandelt als onderwerp de Vacantien. Die
het meest tegen de Vacancien fchreeuwen, toonen het onderfcheid niet te kennen tusf.chen vrijftelling van onderwijs en
vrijftelling van geleerde onderzoekingen. Vacare labori is
geenszins de heilige ledigheid der Monniken. Wie zijnen pligt
kent en gaarne vervult, houdt zich aan het esfe nunquam minus otiorum , quam cum fit otiofus. Doch ook bier fchreeuwen de domilen het hardst. Hetgeen de fchrijver bier aanIlipt, verdient alle opmerking.
De IVde Brief heeft , zoo als de fchrijver zegt , eene voorrede. Daaruix nemen wij dit over: , Nu en dan wil ik
maar waarfchuwen , dat zij , aan wie onze belangen zijn
opgedragen, die vox populi" (in gezelfchappen en dagbladen) „ niet voor eene vox Del houden." Men befchouvrt de
Akademie als eene loterij, in welke men kan inleggen; ontvangt men een niet, en er komen om verfchillende redenen
vele nieten uit, dan fchreeuwt men, dat niecs deugt. De
hoofdzaak in dezen Brief vinden wij bl. 9 opgegeven: Wil
„ de Regering dan beide belangen billijk behartigen , zij
• wel toe , dat men den geleerde geene te zware fchatting
• afperfe , waardoor zijn wetenfchappelijk vermogen be, zwaard , zijne vruchtbare nijverheid belemmerd , en den
Staat eerst een Bering , en daarna geheel geen voorcleel
ibezorgd
wordt; men wachte zich, de hen met goua'en rifeN
ren te PEten. Ziehier , op Welk eene wijze de gronden op
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te fpoken an, waarop men bepalingen en reglemencen te
dien aanzien moet vestigen.." Dit words vooral toegepast
op bet gefchreeuw van hen, die met meerderen fpoed en met
mindere kosten het hoogfte lot van de Akademie wenfchen
te ontvangen. Voor looden verflanden is de Akademifche
itoomvaart wel de ongefchiktfte. Zulk lood wit men doen
vliegen, en wet — door het maken van fpoed en bet verminderen van kosten ! 0 lepida capita!
De Vde Brief is tegen de fchreeuwers am Emancipatie van
het Onderivijs gerigt. , Er zijn eenige razende Roelanden
opgeftaan, die ik weet niet wat voor fpoken aanwezen ,
waartegen zij dapper begonnen te vechten en te fchreeu„ wen , zoodat er ons het hoofd van omliep." Regt hartig
en hartelijk is 's mans toefpraak aan die dwergjes onzer dagen, die met hunne onreine handen het fchoonfle onderwerp
bezoedelen , en naar hun rniniatuurvernuft , indien bet nog maar
vernuft is , datgene hervormen willen, waarvan zij , als Franfche apen , bij elk woord laten zien geen juist, ja geen denkbeeld te hebben. „ Maar onderzoeken wij onpartijdig, hoe
ver zich dat regt" (des Konings , dat deze Pygmeen hem
willen betwisten) uitftrekt , en of er gegronde klagten ge„ hoord worden tegen deszelfs toepasfing in het fink van
onderwijs." Hier zou de fchrijver nog beter geflaagd zijn,
indien hij Art. 2-6 naauwkeuriger , dan door hem nu is gefchied , had gadegeflagen. Evenwel zegt hij genoeg, om
zulken den mond te fnoeren , die niet als kwade jongens hun
fluk volhouden, al gevoelen zij het volkomen mis te hebben.
•
hat" (bl. :5) „den Heer SASSE VAN IJSSELT daar,
„ die beter gedaan had , wanneer hij in de Kamer gezegd
„ had: , Mijn lieve Edelmogende Heeren! gij weer , dat
ik nog al dikwijls me4raat over dingen, daar ik wei, „ nig verftand van heb : maar bet onderwijs gij moet
„„ het mij niet kwalijk nemen , dat is Arabisch voor mij.
ben anders voor geen klein geruchtje vervaard, maar dit
is mij te hoog, en dan denk ik om den nap , die in den
„ „ boom klimt." Hoe velen zijn er, die naar waarheid niets
anders kunnen, en daarom ook gulweg niets anders moeSten
zeggen ! Het zou hun tot eer ftrekken , hierin hunne onkunde
te belijden , al ware het , dat anderen, die nog dommer zijn
dan zij, hen voor Profesfors in fuperlativo (hooger kan het
loch niet) hielden. Sed haec hactenus.
2)
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Brief over de Wetten op het lager Onderwils aan den Beer
J. COEVER. DOOPT, bij zone benoeming tot Koorzitter
der Tweede Kamer der Staten-Generaal, door e. D E it A A D T.
Te Rotterdam , bij J. van Baalen. 4829. In gr. 8vo. 32 Bl.
f so.

D

e menigvuldige Petitien , wier apocryfe afkomst telkens
meer aan het Licht zai komen , hebben vooral dit nadeel geflicht , dat zij, die het vaderlijk toezigt van onze regtvaardige Regering naar waarde weten te fchatten, bevreesd zijn
voor geheel of gedeeltelijk verlies van de nooit genoeg te
waarderen voorregten , welke een groot gedeelte der Nederlanders federt vele jaren, door vrij maar niet bandeloos onderwijs , volop heeft mogen genieten. De Heer D E It AA D T
fchijnt beducht te zijn, of geweest te zijn , dat de Petitien
aan alles den bodem zouden inflaan. Die vrees is tamelijk
ongegrond. Wanneer vrijheid van onderwijs verleend worth ,
hebben de' betergezinden immers ook vrijheid, om hunne
oogen te gebruiken en te oefenen , zonder die op bevel van
een Petitiemaker te moeten fluiten. Het is wel zoo , dat de
Petitiemakers, wel te onderfcheiden van de Petitieteekenaars,
met het verzoek om vrijheid voor alien , niets anders bedoelen , dan vrijheid, om duisternis of ultra - licht, voor goede oogen even nadeelig , voor te flaan , en daarbij voor zichzelven het meest wel te varen. Doch die Petitiemakers knitnen niet gemakkelijk ons uit onderwijs doen lezen gemaal,
en tot het maken en doordrijven van wetten op dit punt hebben zij noch last noch. gelegenheid. De Heer DE It AAD T
moest reeds door de Aanfpraak des Konings zijn gerustgefield , waarin vastheid beloofd werd voor de milde beginfelen , naar welke zich dit onderwijs rigten moet. Hoe is het
mogelijk , dat hij nu het lager onderwijs , als wel en wettig eigendom van onzen landaard, befchermen wil ? Men
moet niet fchreeuwen 4/66r dat men geflagen words. Of is
hij bevreesd voor onzen Koning, dat hij aan zulken , die hard
en onophoudelijk fchreeuwen zonder ooit lets bewezen to
hebben, Octrooi verleenen zal , om , terwijI zij zelve verkiezen aan den leiband to loopen van
, ook anderen
to dwingen tot het aantrekken van hunne kinderfchoenen? Het
Ontwerp van Wet op het lager Onderwijs , bij Koninklijke
boodfchap den 26 November aan de Tweede Kamer aangebo-
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den (*) , heeft hem van die vrees nu zekerlijk geheel verlost.
Zijn brief, geteekend October 1829 , komt niet enkel na Posttd, maar zelfs veel te laat. Doze brief fchijnt ons evenzeer
toe aan verkeerd adres beiteld te zijn. C ORVER 11 0 OFT
heeft voor zich dien brief, vooral nu, niet noodig , en als
Voorzitter der Tweede Kamer zal hij voor denzelven geen
plaa t sje vinden op de Grip. Nu, dat beteekent ook weinig,
nadat de vreemde Heer F o NTAN, wij wenfchen voor altijd ,
daar met zijn kostelijk gelchrijf is nedergelegd. Het komt
ons voor, dat deze na den maaltijd aangeboden mostaard
voor onze lezers weinig waarde heeft. Daarom zeggen wij
nu Iiefst niecs, dan dat wij dezen brief wenfchen nedergelegd
te zien.... Waar? — Dit is ons om het even, als maar de
Dampers en de Illuminaten (het gaat nooit goed, als deze
heeren eene lijn trekker)) hierdoor in flaat worden gefleld,
om denzelven in te zien. Dan zullen deze heeren , als zij
willen, zien, dat het lager onderwijs , ook met het noodige
toezigt van onze Regering , eeu wel en wettig en genoegzaam
beveiligd eigendorn is , hetwelk zij alien pro virilibefchennen
willen , die door langdurig gebruik van deze hunne bezit.
ting ten mintte dit geleerd hebben , dat het becer is , iets
zelf te :veten, den hut/ te moeten ,gelooven, die van vele
dingen Diets of zeer weinig weten.
(*) Zie Ned. Staatscour. van 28 Nov. 829 , No. 281.

Nieuwe Gedichten. 11 Deelen. Door 0LLENS, c. z.
'sGravenhage, bij j. Innnerzeel , Jun. 1829. In gr. 8vo.
f 7 -20.

T

OLLENS wordt als Dichter,, federt jaren herwaarts , bij
ons Nederlanders zoo zeer vereerd en bemind , dat Gedichten , van hem afkomaig , inderdaad geene aanprijzing behoeven. Van de hier aangekondigde Nieuwe Gedichten ziet het
eerfle Deel dan ook reeds den tweeden druk. Waartoe zal
zich dan onze beoordeeling bepalen Tot het opzoeken en
aanwijzen van gebreken alleen 2 Doch dic is eene moeijeii ke
tack : want dan moet men web eersc de gebreken weten te
vinden. Voor zoo verre de poging daartoe gelukken mogt,
zou de oogst inderdaad gering, , en de beoordeeling bijster kort
moeten nitvallen ..... M221* cone opgaaf der fchoone plaat-
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fen ? Die te doen, is zeker aangenamer,, dan alleen de
zwakke plaatfen uit te kiezen ; maar hij, die alle fchoonheden wilde doen opmerken , zou een goed deel der beide
bundels moeten uitfchrijven. De fteller van deze Recenfie
zal dus flechts aanteekenen , wat hem onder de lezing meer
bijzonder trof, en, voor zoo verre hij bier of daar eenige
zwarigheid ontmoet , die gulbartig mededeelen.
De rij der Gedichten wordt in het eerfte Deel geopend
met den flouten Feestzang op het huwelijk van onzen Kroonprins. Van de vreugde over de overwinning bij Waterloo,
de voormalige betrekkingen van Rusland en Nederland onderling, en de fchitterende verdienften van den Kroonprins,
welke hem de hand van de Ilusfifche Prinfes overwaardig
maken , wordt gelukkig partij getrokken. Ook bet wonderbare wordt met fmaak en waardigheid bijgebragt. Uitnemend
gepast bij het huwelijk van den Protestantfchen Kroonprins
met de Griekschgezinde Vorftin zijn deze woorden van den
awn nog Roomsch-Katbolijken TOLLENS (bl. 2r):
Geen onderlinge min , 't regtfcbapen hart zoo waard ,
Words pijnlijk meer gefmoord door affiand en door card'.
Geen diepgedolven gracbt noch hooge bouw van muren ,
Die flaten fcheidt Van den en buren van geburen,
Wijst meer de grenzen aan , met lang verjaard gezag ,
IIoe ver de broedermin der menCchen reiken mag ;
Geen nooit verzoend gefchil van twistende outerto/ken
Schiet meer zijn banvloek tilt, voortaan de fpot der volken
Noch wroet de kloof wear op , die, nit den zwarten fchoot
Des afgronds , veete en wrok op 't lijdend menschdom goot ;
Neen , door den eigen God, wat namen ook Hem noemen
Die 't Noorden kleecit in fneeuw en 't Zuiden tooit met bioemen ,
Die geen gebed verficot , naar welk een leer geciaan ,
Is Annaas eed gehoord en Willems eed verftaan.
Weigekozen is ook de tegenlielling van het huwelijk van onZen Kroonprins met dat van NAPOLEON en MARIA LOUISA;
doch de bewerking is minder geluitkig , omdat TOLLENS IC
veel in dien toon van BILDERDIJK vervallen is , die de
minfte navolging verdient , b. v. (bl. 23) :
Het misdrijf zat in eere en op den troon gevest ,
Toen 't heilloos monger, tilt zijn gruwlenbroedend nest,
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Met onbefchaamd geweld, dat Diets te heilig keurde,

Een koninklijke maagd van 't vaderharte fc!leurde ;
Toen hij van 't fchendig bed , losbandig uitgefpat,
De deelgenoot verfineet , die hem verheven had,
En, van het gift verhic , dat in zijne aders woelde,
Aan 't Oostenrijkfche bloed zijn duivlenwellast koelde;
Toen hij Gods priester zelv', in nooitgehoorden trots,
Dorst dagen voor zijntroon, den Stedehouder Gods!
En de onbevlekte tong, van 't zuiver hart geweken ,
helverheugend feest den zegen dwong te fpreken.
Bij
Rien n'est beau que le vrai. NAPOLEON was een heerschzuchtig en veroverend dwingeland, gelijk ALEXANDER DE
GROoTE en JULIDS CESAR; maar een monfier , gelijk de
NEROOS, de CALIGULAAS, de Dom MIGUELS, was hij
niet. Onbefchaamd geweld heeft hij aan MARIA LouISA niet
gepleegd : hij heeft, volgens gefloten overeenkomst , haar getrouud, en zij was er uitnemend mede in haren fchik ; ook hebben beiden elkander, op hunne wijze, teeder bemind. josEPH
E bleef zijne wehneenende vriendin en raadgeeffler: en dat
hij, als Gallicaanschgezind Keizer der Franfchen , zijn huwelijk
te Parijs, en niec te Rome, door den Paus liet inzegenen ,
welken hij flechts als opperfien Bisfchop , maar niet als Stedehouder van God eerbiedigde , daarin had hij grootelijks gelijk.
De Trapenkreet , in Maart 1815, is in den echren coon
voor bet oogenblik ; men leest het ftuk nog met genoegen :
pier zijn de fcheldwoorden op NAPOLEON op de regte
plaats.
Her Krilgslied, in Maart 1815, is vooral niet minder ; het
bezit bovendien de verdienfle van gezongen te kunnen worden op de wijs van 1Pilhelmus van Nasfouwen, en dingt met
BELLAMY 'S Kaperslied om den voorrang.
raderlandsliefde is naif, krachtig en treffend , geheel in
den eigen trans van TOL LE Ns. Hetzelfde zij gezegd van
de vaderlandfche Romance Jan Harink.
In het Kerkgeboulv voelt de Dichter zich met de menfchen
verzoend daft verdwijnt bet verfchil der ilanden ; daar zijn
alien gelijk ; Koning en onderdaan knielen er voor ddnen
God, den Vader van alien , en alle menfchen erkennen er
broeders te zijn van elkander.
De Moeder aan haren Zuigeling fpreekt hartetaal en waarlieid.
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Neem wat in mijn aders vliet :
Koningskindren hebben 't Met.
Ziedaar het clot van dit lieve gedicht.
De dag van morgen behelst ware levenswijsheid in echte
poezij.
Mijne rrienden. ja , juist! z66 moeten zij wezen , onze
vrienden ook , gul en openhartig; en drinkt men eens een
teugje te meer, zonder daarom een zwijn te worden, dat is
geen fchande.
Die levenslust en vreugde mint,
Waarachtig, is een menfchenvrind.
Maar nu gaat het weer op eene andere vols. Het dichterlijk Geluk is een hooggeftemde Lierzang, zonder platbeid en
zonder gezwollenheid. Men vergunne ons twee prozaifche
aanmerkingen. Fooreerst: Beata er gefchiedkundig bewijs ,
dat HOMEROS, behoeftig, blind , verkleutnd , verbleekt, en
met lompen om de naakte leven, eene aalmoes voor zijne
nooddruft fmeeken moest ? En ten tweede : Al is klinkende
munt , in 't afgetrokkene befchouwd , ilecbts verblindend
flijk; zoo als het thans op de wereld gerchapen ftaat , kan
men zonder dat verblindend ilijk geen broodje bij den bakker
koopen. Ms een Dichter geen eten heeft, moet hij van
honger fterven ; en als hij dood is, kan hij geen verzen meer
maken , althans hier op aarde. Wij willen alleen te kennen
geven, dat men met die grootschklinkende fcheldwoorden op
de prozaffche geluksgoederen van dit leven niet te veel
fchermen moet, en zeggen dit niet ten behoeve van TOLLEN s, maar van zijne jeugdige navolgers.
Meizavg. , De Mei words welkom gegroet. Het laatile
• vlokje fneeuw verfmelt op hare komst , indien het nog
„ ergens zich verfchuilen mogt ; maar reeds is er een vlokje
„ fneeuw op des Dichters hairen gevallen, dat zij niet ont„ dooijen kan. Elk jaar zal zij meer zulke vlokjes vinden ;
, met der tijd ziet zij het hoofd des Dichters wit befneeuwd ,
,, en hemzelven van koude firam gevroren. Eindelijk vindt
zij hem verflijfd in het graf liggen flapen. 0! mogt dit
, zoo niet zijn ! Mogt de Mei hem altijd in leven vinden ,
„ en zelve ten laatile zijne oogen luiken !" Zoo wenscht het
de Dichter. Wel , het zij zoo; maar dan toch nog tier
fpoedig !
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De. Spaanfehe Broeders Ivor Haarlem. Eene echt liberate
Romance.
Tafereel van de Overwintering der Hollanders op Nova ZemMa. Dit meesterftuk is zoo algemeen bekend, dat het overtollig is, er lets van te zeggen.
Het Gezang op het lengen der. dagen bezit eene gelukkige
opklimming van bet naive tot het ernflig verhevene.
Dirk WIllemsz van Asperen is een treffend verbaal nit het
Martelaarsboek der Doopsgezinden. Treffend is het bij T o LLENs inzonderheid, door de tegenflelling van den menschlievenden ketter tegen den fchijnvromen wacht , die zijnen
redder in de handen van deszelfs beulen weder overlevert.
De ketter van Asperen werd dan ook onthoofd , en men zong
er een Te Deum op.
Maar God, met zoo veel wee begaan,
Nam de offers van dien dag niet aan.
Bij mijn Gades jonglie bevalling is gelijk men dat van T o Lge.woon is. Wij weten geene betere loffpraak.
De Lijkzang op Borger bezit vele fchoonheden ; doch de
Dichter was daar zoo niet op zijn eigen grondgebied.
Het Mededoogen bezit veci meer innerliike waarde. Het is
het hart, geenszins de daad in 't afgetrokkene , dat bij God
in aanmerking komr. Een landheer zendt van zijnen over..
vloedigen maaltijd een deel, met nog een handvol goods er
bij, aan een' armen kranke. Een behoeftige brengt den
zieke een nap met melk, en weent, omdat hij niet dan
tranen heeft in plaats van geld , om daarvan weldadigheid te
bewlizen. Maar het offer van den behoeftige is grooter dan
dat van den rijke. Wie denkt hier niet aan de arme weduwe,
die haren penning in de offerkist wierp?
In het Zomerliedje verheugt zich de Dichter vooral daarom,
dat de armen aan de zomervreugd zoo veel deel hebben als
de rijken.
Lieven Heere van Zierikzee wordt naar verdienfte vereeuwigd.
Aan de Maan mist dat kwijnende en teedere, hetwelk
FEITH aan dat onderwerp zoo gegeven hebben. In plaats
daarvan hebben wij eene volgehouden tegenflelling met de
zon, die bij het floc gelukkig als een beeld van Gods gtootheld, de maan daarentegen als een beeld Zijner liefde befchouwd wordt.
LENs
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In Mijne Dkhtkunst verklaart TOLLENS er roem op to
eragen , dat hij alles aan de Natuur, niets aan Griekfche en
Latijnfehe Dichters te danken heeft. Maar de Heer T o
E tv s hest en vertaalt toch Engelfche, Franfehe en Duitfche
Dickers, zonder daarbij zijne oorfpronkelijkheid te verliezen:
de kennis der oude Klasfieken zou hem dus vooral niet hebben benadeeld. Heeft de beoefening der levende talen , en
de bekenclheid met onze eigene letterkunde , tot de ontwikkeling van zijnen voortreffelijken aanleg medegewerkt, dan
zouden de Griekfche en Latijnfehe Dichters hem almede , ja
bij uitnemendheid , hiertoe behulpzaam hebben kunnen zijn.
De tegenitelling tusfchen de Natuur en de oude Klasfkken is
dos, onpartijdig gefproken , ontbioot van kracht en waarheid.
En zoo zijn wij dan tot het tweede Deel dezer Gedichten
genaderd. Hier ontmoeten wij eerst de reroyering van Damiate. Met achterlating van zoodanige aanmerkingen , omtrent het
gerekte van het fink b. v. enz., als aan den Dichter reeds van elders bel:end zullen zijn, kiezen wij liever eenigc andere oogpunten. — Stout, krachtig en natuurlijk is de toon van dit fink.
Even als in de Overwintering op Nova Zemhla , is ook bier
niet zelden de ftrijd tusfchen de mast der volzinnen en die
van het vers gelukkig ingevoerd , b. v, op bl. 7, afgedeeld
haar de mast der volzinnen.
Het voOrbeeld fch6kt hem nit den fldimer.
Mannen , knapen , beflOrmen kiln en kaki I en zwieren
en wapen,
en werpen , drOm aan drOm , I met jnilend krijgsmisbaar,,
zich op hun bOdems nder,, I om aandeel in 't gevaar.
De magi verldngt zich en verbreddt zich.
Tufg en dodken verwarren 't fchedmrend cog, dat einde er aan
wil zodken :
't is onafzienbaar.
Grvauw gefchaduwd I is het ltränd j en kil l, en krijtberg , van
de zdilen en het want.
De dekken kridlen van de kOppen.
Red en itrodunen zijn overzadid met vOlk.
De tOgt wordt adnvnomen ;
de vloda ontwfkkelt en verdant zich ,
kiest haar fpo6r,,
en Willem, H611ands Graaf, zdilt als haar leidsman vo6r.
De belangilelling wordt niet weinig gaande gehouden , bl.
11-14, door de daar voorkomende gefprekken over en fchilderingen van de gefchiedenis der Kruistogten. Daarop volgt
de verfchijning van SINT joxis aan Graaf WILLEM in den
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droom, waardoor de laatfte zich voelt aangemaand , om Da'slate te winneh, en uit Egypte naar Palestina te trekken.
Nu vinden wij het beleg van Damiate naar het leven geteekend, en de verovering der ftad, met de roerende Epifode
van Henrico en Blanco er tusfchen gevlochten. Hoe was dat
avontuur?
Lezers! koopt het boek , en gij zult het weten.
De Avondmnsering is eene regte Confesfion, gelijk RO v sS E A U zou zeggen, die den Heere TOL,LENS eere doet.
Met rugzigt op de gedichten; welke tot heden toe aan zijne
pen ontvloeid zijn, roept hij uit:
Wat nog meer — wat Anders nog
Wrocht mijn dichtgeest nit?
Dat zijn al uw noten toch,
Laaggeftemde luit !
Daartoe was die hooger drift ,
Dat ondoofbaar vuur,
Dat gevoel, te rijk een gift ,
Mij verkwist, natuur!
Men houde het bovenftaande toch voor geene geveinsde nederigheid, en nog minder voor grootfpraak. Neen ! TOLLENS
gevoelt het. In andere omflandigheden zou hij onze y r 11 GI.
LIUS, gelijk BILUERDIJK onze MILTON en FEITH onze
TAsso, hebben kunnen zijn.
De moederlievende Jongeling van Westzanen ontvangt , in
een verhaal zijner edele daad, de verdiende hulde.
Aardsgezindheid. Wie kent dit lieve ftukje van den 'beminnelijken Dichter niet? In een ander Maandwerk heeft
een Recenfent het geheel en al overgefchreven.
Pelgrim van ter Leede , Volksfprookje van 1304, is in den
echten toon der Legende.
De Geloofsbelijdenis van T oLLEZI s is die van Ole wet.
denk enden.
Het Zomerochtendliedje zal ieder gaarne medezingen, en
alle dichterlijk geftemde kooplieden, regtsgeleerden en zaak.
verzorgers zullen Amen zeggen op het flot.
Het Te Deum Laudamus in 's Hertogenbosch kan door geen
vrijheidlievend Vaderlander met koelheid gelezen worden.
Men zong Te Deum op den moord , aan wiLtEm DEN
EaRSTEN gepleegd! Maar zie! middelerwiil flaat de hlikfent
BOEKBESCH. 1830. NO. I.
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in den toren der kerk, en alle andere gebouwen bleven on berchadigd.
Voorwaar, dat was de hand van God,
Die met den blikfem fchreef,
Wat gruwel Hem het heilloos rot
In 't vlekloos oog bedreef,,
Toen Tt lofgezang ten hemel zond
Voor 't euvel , dat de hel beflond.
Klara en Eivoud is een naar het leven gefchilderd tafereel
van eenen watersnood in Gelderland. Eene vrouw drijft met
haren zuigeling op een viot. Moeder en kind worden gered;
maar den man en vader vermist men. De moeder,, Klara
natuurlijk , heeft geen vreugde in haar /even nicer; haar kind
is haar eenige troost. begint de winter te wijken ;
maar nog eenmaal verheft zich de ftorm. Eene nieuwe en
geweldige doorbraak ontftaat. Alles vlugt. Oak de vrouw
met het kind. Zij worden, met meerdere vlugtelingen , in
een ander dorp opgenomen in eene hut. Zij verhaalc den
Dorppredikant hare gefchiedenis , hare liefde voor , haar gefloten huwelijk met Ewoud; hoe zij hem bij den eerften
watersnood verloren heeft, en vreest , dat hij omgekomen is.
Klara zocht ook troost in den Godsdienst , en begeeft zich
den volgenden, zondag naar de kerk. Toen het nagebed ten einde
was, alvorens de gemeente de godsdienstoefening met gezang
zou befluiten , noodigt de Leeraar ieder uit , die iets van
Ewoud mogt te weten komen , om aan dezen kennis te geven
van het tegenWoordig verblijf zijner echtgenoote. Op dens
dringt iemand de kerk in ; de vreemdeling en Klara geven
een' gil, enz. Het is Ewoud!.... De Dichter plaatst ons
dus aanftonds midden op het tooneel van de ramp, houdt
onze belangftelling gaande, treft ons hart , bevredigt onze
nieuwsgierigheid , en doet ons juichen bij het einde
Zomeravondliedje en Nanning Kopperszoon te Hoorn zijn
weder elk fchoon in zijne Coon.
Aan Mr. Hugo Beijerrnan is een Horatiaanfche Lierzang.
Maar ToLLENs heeft al/es aan de natuur te dariken ? Goed !
maar heeft hij dan nooit navolgingen door a t L D z RD If lc en
VAN HALL geiezen ? — HORATIUS rekende het niet beneden zich , te dichten in den geest van PI N DAR Os , ALc v s en S APPH O. Waarorn zon een Nederlander,, behoudens eigen oorfpronkelijkheid , geen vers mogen maken in den
coon van HORATIUS?

Niauwa OLDICisT/LN,

35

De Feestzang op de Uitvinding der Bookdrukkunst is een
meesterftuk in den Dithyrambifchen trant; b. v. bl. 15e:

En de Engel der aarde, gevlugt naar den hoogen
Om 't woeden der hel,
Ontving, voor den zetel der Godheid gebogen,
Het being bevel.
Hij greep uit de glanfen, die rondom hem fthetien,
Een fprankel van your,
En roeide fangs flelfels en ffereti zich henen
In lager azuur.
Hij naderde de aarde, van nevels omvangen,
Al digter, al meer,
Maar bleef op de wieken in twijfeling hangen,
En ftaarde ter neOr.
Daar zag hii het weemlen der ftaten, der linden,
Der volken in 't rond,
En zocht voor den luister, vertrouwd in zijn hattlen
Den waardigften grond.
Daar zag hij een plekje, gering en vergeten,
Het diepst aan zijn voet,
Maar dat eens de parel der wereld zou hetet,
Gevischt uit den vloed;
Daar tept hij weer lager de klapprende veder,
Dat plekjen in 't oog,
En fchiet uit de verte den luister ter neder,
De vonk van omhoog.
En Wings , daar breekt zich door nevels en woilten,
Met vlammenden gloor,,
Die ftraal van den hemel, dat Licht voor de volken,
Tot Nederland door.
En , peinzend verloren in 't fuizen der blaadren,
(Zoo meldt het de maar')
Wordt Koster den invloed der Godheid in 't naadren
Des luisters gewaar:
Hij voelt haar, ontvangt haar; zij ftrootnt hem in de aadren
De Drukkunst is daar.
Geluk en Deugd vereenigt, op eene heerlijke wijze, beeldrijke Poezij met Beoefenende Wijsbegeerte. Doch waarom
fpreekt de Dicker, bl. 173 en 174 , van den Wellust Reeds
in het mannelijk geflacht? Immers, al is de Min, als word
C2
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genomen , vrouwelijk ; wanneer men ilmor wit aanduiden ,
zegt men zeer goed:
1k zag de looze
Hi" trad tnijn kamer in,
Met pijl en boog gewapend, enz.
En nu! Bl. 17o zegt de jongeling bij TOLLENS:
Dan eindlijk — neen , in voller glans
Verfcheen mij nooit het beeld! (des Gelnks)
Dan was alleen een rozenkrans
Door 't golvend hair gefpeeld ;
De /ok hin t; veer op de open borst ,
Met enkel gaas beplooid;
En — Welk een wensch ik fmeden durst...
Miju lippen ! zegt het nooit !
En daarop antwoordt de grijsaard fprekende van het droombeeld des Geluks in de geftalte der Weliust (want ook het
woord is liever vrouwelijk):
Dat was de WelluSt. — Vlugt hen; ! vlugt !
Verflrikkend is zijn pronk ;
Verpestend is zijn ademzucht ,
En moordends ieder look, enz.
Dat is nu immers to gelijk antigrammaticaal, antipoëtisch
en antimoreel?
Winteravondliedje, de vaderlandfche Weezen, .3vondgodsdienst, en aan een Vogel, zijn alien juweeltjes. Avondgodsdienst inzonderheid is 'verheven en roerend, hooge en edele
poezij. Met eenige plaatfen nit dit lied befluiten wij deze
beoordeeling , die Langer is uitgevallen , dan wij vooraf hadden kunnen vermoeden. Tot de aarde fprekende, zegt de
Dichter:
ja , ploftet ge uit het groot heelal,
Wat fchade wrocht ge door uw val
Wat ledig zou het krijgen ?
't Was als liet ginds het ftatig bosch
Een enkel dorrend blaadje los
Van al zijn duizend twijgen.
En aldus befluit de Dichter:
Gij , zonnen aan d' azuren trans!
Die liefde tintelt in ow glans ;
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Zij waakt er als wij flapen.
Die liefde fchiep natuur zoo fchoon :
Geen enkele almagt op den troon
Had haar zoo fchoon gefchapen.
Neem , Almagt , Liefde! neem het lied,
Den lofzang van het flof en 't niet:
Gij flak er 't oor voor open !
Rol , zee van zonnen! drijf daarheen!
Wij fiddren niet bij 't wonder , peen!
Wij bidden en wij hopen.

Nederlandfche Muzen-Almanak. 183o. Xlide Jaar. 's Gravenhage , bij J. Immerzeel Jun. f 3 - 5o.
Almanak voor het Schoone en Goede. 183o. Te Amflerdam ,
bit G. J. A. Beijerinck. f 1 - 80.
Almanak voor Blijgeestigen. Vde Jaar. 1830. Te Brusfel , bij
6o.
J. Sacrd. f
Almanak, het Vaderland gewijd. 1830. Ifle .Taargang. Te
Utrecht , bft N. van der Monde. f : 6o.
Almanak voor tie Jeugd. 1830_ Te Amjlerdam, bij G. J. A.
Beijerinck. f : 9o.
Nuttige en aangename Tijdkorter in ledige oogenblikken , of
Almanak. 183o. Door A. HAZELHOFF. XVIIIde Jaargang. Te Groningen , NI' A. Hazelhoff. f : - 25.

D

e vorige jaargangen , vooral van den Nederlandfchen
Muzen-Almanak, hebben wij in dit Tijdfchrift meer uitvoerig
beoordeeld, dewijl wij ons in den beginne gcvleid hadden
met de hoop van in dic lieve boekje allengskens een Pan
Poeticon Belgicon in miniatuur te zullen aanfchouwen; en,
fchoon wij met ieder jaar zagen, dat deze hoop zich eer
verminderde dan bevestigde, bleven wij toch altijd aan dit
lievelingsdenkbeeld hangen, dat in vele opzigten zoo waardig
is om verwezenlijkt te worden. Doch thans, na een dozijn
jaren gewacht te hebben, geven wij eindelijk den moed op,
en moeten ons, tot ons leedwezen, overtuigd houden, dat
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het even onmogelijk is, om her geheele heirleger onzer Dichters en Verzenmakers onder wine banier te vereenigen , als
jaarlijks zelfs een klein zakboekje flechts met puikjuweeltjes en kabinetftukjes te vullen. Dat kleine getal onzer
Zangets, wier dichtvruchten altijd met den ftempel van het
genie gemerkt zijn, is gedeelcelijk te traag, gedeeltelijk te
hooggevoelend , en werpt meestal flecks eenige afgevallene
broodkruimels op de tafel , door Mercurius IMMERZEEL aangeregt ; en dat groove getal onzer Dichterttes , die met elkan.
der harddraven om de eer, wie web bet eerst zijnen geheelen
dichtproviand aan den Restaurateur der Nederlandfche Muzen
tot nitkiezing en fading zal toezenden , is te lastig en indringend , om het zich van het lijf re kunnen houden; de
goeden komen te fchaars , en, dear zij zOO fchaars komen,
is er geen ander redmiddel op , dan dat de middelmatigen,
om van Beene ergaren te fprekea , te dikwijls en te veel optreden. Hine illae Lacrymae , et hinc dat wij voor dit jaar
den Nederlander eons met een paar van zijne broeders in
dezelfde aankondiging zullen begrijpen en in het algemeene
gelid doen optreda.
to. De Nederlandfche Muzen-Almanak is dit jaar eens
regt gelukkig met zijne gravures; zoo wel teekenpen Els graveeritift overtreffen verre hetgeen zij ons vroeger leverden.
Jammer flechts , dat de fprekend gelijkenae Improvifateur
w. DE c L E R c cz geen' nevenman heeft , die hem een weinig
gezelfchap kan houden. Dit gemis fpruit zekerlijk niet
daaruit voort, dat er gebrek is aan verdienftelijke Zangers,
die , fchoon niet voor de vuist dichtende , echter gerust aan
zijne zijde mogten ftaan. Waarom niet Mevr. BILDERDIJIC,
WITDUYS, VAN LENNEP, of, indien hit er toe overgehaald
kon worden , IMMERZEEL zelr — Maar waarlijk , het
uiterlijke leidt ons te ver of van het innerlijke, en de tljd
is kort en de ruimte kostbaar. Een aantal Dichrers van
grooteren en kleineren naam leverden, als naar gewoonte,
hunne bijdragen. Onder de voortreffelijkfte rekenen wij ,
Grondregelen van BILDERDIJK, welke ons veel beter bevielen dan zijn lerjaargroet voor mine Egade. eon gelegenheidsgedicht , geliik wij er reeds zoo tallooze van hem bezitten ; De School der Menfchen, door TOLLENS, eenvoudig
en web diep wijsgeerig; Jan eene Moeder,, door Vrouwe
K. W. BILDERDIJK, een ftukje, dat flechts door eene moeder kon vervoardigd worden, en dit is de grootite loffpraak
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op hetze/ve; Ontfchuldiging , door c. G. WITHUYS, een
model van dichterlijke uitdrukking; Karel de Stoute aan
Adolf van Egmond , door VAN FE A 1, In An E., krachtig en vol
merg en pit; Onarhankelijkheid des D?chters , door a o xMAN, vol vuur en befef van de hooge roeping des Podets;
de ftukjes van Emm F,RZEEL, ROBIDA VAN DER AA en
wisEt.su s. Onder diegene , op welke wij nog al eenige
aanmerkingen zouden kunnen maken , beviel ons echter
ftekend de Prometheus van VAN DER HOOP, juist niet om
de overbrenging van het beeld , welke wij overdreven
en gebrekkig vinden , en nog minder om de heuvelfèhalmen
op bl. III , of de dear geenszins te pas komende Eris op bi.
114 , maar om de echt dichterlijke befchrijvingen , den- rasfen
gang en de ftoute vlugt , die in hem eenen uitmuntenden
Llerdichter beloven. Ook Thor de Slangenvisfther van STARING, een zonderling ftukje uit de Noordfche fabelkunde in
z ond erlin gen trant ; Geertruida van Wart , door SIFPLA, in
zes zangen, die echter kort zijn;, Leven , door E. I. POTGIETER; De Brandflichters, door V. o. BRUYN; Levensvreugde , door VAN DEN BROEK; De Paauiv te Paderborn,
door WARNSINC1C; de Affcheidgroet van IJNTEMA, het
Meilied van BRESTER, en De Beklagennvaardiglie (tttneloos)
verdienen dubbel hunne plaats. Van de overige flukjes , het
zij ze dan met groote of kleine , bekende of onbekende namen onderteekend zijn, achten wij het genoeg gezegd, dat
zij hunne plaats niet ontfieren (men weet, wat dit in den
ftij1 eens beleefden Recenfents zeggen wil) , een pear misfchien uicgezonderd, die wij , om vrede te houden, niet
zullen noemen. Korte Levensberigten van federt 1819 ontflapene Dichters, als
c. PRUIMERS, J. c. C L E vz, a. H.
ARNTZENIUS, L. RIETBERG en J. L. NIERSTRASZ,
verhoogen, even als twee facfimile's van kleine versjes van
TOLLENS en LOOTS, de waarde van dit keurig uitgevoerde
bundeltj e.
e'. Door den Weieerw. SWART aan het Schoone en Cot*
toegewijd, beantwoordt ieder jaar meer aan het uithangbord,
dat het heeft uitgettoken. Bevielen ons voorheen de in hetzelve opgenomene prozattukjes wel eens minder, thans verdienen deze gelijken lof met het pokisch gedeelte. Vooral
behaagde ons het uitgebreidtte , De Minnezang/ler getiteld,
een Geldersch tafereel uit het midden der 1 4 de eeuw , door
P. LOUWERSE, in hetwelk zich eerie getrouwe inacht-
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neming des costuums (de eerite regels op bl. 115 uitgezon.
derd) vereenigt met levendigheid en beiangrilitheid des verbaals. De dichterlijke bijdragen beftaan uit twee liege versjes
van LO OTS vrij wat verdienftelijker dan die in den MuzenAlmanak , welke wij daarom ook flechts onder de ongenoemde hebben laten rusten ; eene eenvoudige en toch het
innigfte gevoel aanfprekende navolging van CLAUDIUS door
TOLLENS; een huwelijkslied van SIFFLi; kleine aukjes
van VAN DEN BROEK, BOXMAN, ROBIDA VAN DER
AA, P. MORNS en VAN WALRg; eene treffende Romance
van STARING in echt dichterlijken tranc, en een alleraardigst luimig Ilukje van WITHUYS,, wiens Tier even goed
op elken verfchillenden zangcoon fchijnt te kunnen gefteld
worden. De Redacteur verdient den dank des publieks voor
de kieschheid en het fmaakvolle zijner keuze ; oneindig beter
is het, goed van weinigen , dan middelmatig van velen; en
het ware te wenfchen , dat andere verzamelaars in dit opzigt
bij hem ter fchole gingen. Ook de plaatjes zijn allerliefst ,
en behoeven voor geene andere onder te doen; terwijl een
keurig portret van de achtingwaardige ELIZABETH FRY,
die edele Engelfche vrouw, welke zoo vele diepgevallene
vrouwelijke fchepfels op het fpoor der deugd terugbragt , tot
geen gering fieraad ftrekt voor dit jaarboekje.
3°. En wat zullen wij thans van den goedkoopen
nak, van onzen blijgeestigen Broeder nit Brusfel, zeggen ?
Ach., waren zij daar alien zoo welgezind , zoo bedaard en
befcheiden , zoo echt Nederlandsch zonder flaafschheid en
overdrijving,_ als hij; wat zouden alle goede burgers juichen, en ultrakatholieke en hyperliberale Courantiers weeklagen! Het proza is wel joist van geene groote beteekenis,
offchoon het door de middelklasfe (en voor dezelve is deze
Almanak meer bijzonder beftemd) nog al doorgaans met belangftelling zal gelezen worden (het p ferige Manneken
Pis kon echter wel wat kiefcher behandeld zijn); maar onder
de versjes y in& men er rep lieve en treffende, zoo wel van
Noord- als Zuid-Nederlandfche Zangers. Er is ook bier wel
wat kaf onder het koorn; maar waarlijk , bet zoude niet beleefd van ons zijn, bier te willen ziften en wannen, waar
ons zoo veel goeds voor zoo weinig gelds worth sangeboden. S ACA E ga voort met. op zulk eene gepasce en ongezochte wijze het meerdertal der Vlamingen en Brabanders
fmaak te doen krijgen voor het lezen eener ma!, welke zij
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van jongs of in hunne huisgezinnen gewoon zijn te fpreken;
en de eenvoudige Boekdrukker zal zich meer verdienflelijk
gemaakt hebben omtrent de verbroedering en ineenfinelting
van Zuiden en Noorden, dan de hoogwijze en helbekruiste
mannen , die door dwangmiddelen willen afperfen, WEE flechts
door overreding kale worden verkregen.
40. verdient., als eerfteling, aanmoediging, vooral in de
itad Utrecht, alwaar geene Almanakken van eenig belang
voorhanden zijn Die bij EMINK, waarmede de Szadsdienaars of dienders in vroegere jaren langs de huizen liepen
bedelen, is zoo onbelangrijk, dat het te bejammeren is , dat
zoodanige vodden in onzen tijd van de pers komen. De Studenten-Almanak , bij VAN DER MONDE uitkomende, is
minder voor den burger gefchikt. De uitvoering van den
boven aangekondigden, als eerfteling befchouwd , is prijzenswaardig. In dezen jaargang vindt men geene plaatjes.
Intusfchen zoude de fleendrukkerij van ROUTMAN, te
Utrecht, met weinige Icosten, plaatjes voor een' volgen.
den kunnen leveren; waartoe zouden kunnen worden gekozen de afbeeldingen der oude gebouwen en kasteelen van
de [lad Utrecht, die gedeeltelijk reeds gefloopt zijn, of
nog gefloopt zullen worden, Vele bewoners zijn met de tooping der oude kasteelen en wallen zeer gediend; doch de afbeelding van dezelve, in eenen netten Almanak , zoude voor
't minst te wenfchen zijn : de vergelijking tusfchen het oude
en nieuwe is voor de herinnering altijd aangenaam. Men
vindt hier tafereelen en korte verhalen uit de vaderlandfche
gefchiedenis , zeer goed bijeengebragt. Het gezegde op bladz.
130 van onzen GeZallt VAN BELININGEN aan KAREL DEN
X van Zweden , toen deze de Sont wilde fluiten, dat ,namelijk, de houten fleutels van de Soot in de haven van Amlierdam
lagen , is bekend ; doch de herinnering aan de grootheid on-

zer voorvaderen heeft altijd jets theelends. Hierin voriden
wij eene drukfout, reg. 7 van ond. that: Eens zich door
ijver enz. air weggefleept; moet zijn: ziende weggelleept. Op
bladz. 4 that de geboortedag van den Prins van Oranje op
den 5 Nov. opgegeven; moec zijn: 6 Nov. — Het volgende
is nicskruid voor den gewezen Prefect van het Departement
de monden van de Maas, bladz. 146: Bekend is de ge• lrengheid,
i
.waarmede de krijgsopfchrijving, ten tijde der
• Franfche overheerfching, werd ten uitvoer gebragt , voor„ al in de Departementen de Zuiderzee en tie monden van
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de Maas. De Prefect van het laatstgenoemde Deputement zag op aline itst een' Confcrit uit de* Brielle , die,

„ gelijk nit de hem voorgelegde ftukken overtuigend bleek,
„ gevaarlijk ziek lag; doch vergeefs: lk moet hem zien I
• riep hij. De ongelukkige werd op zijn ziekbed naar Rotterdam gevoerd, in de zaal , waar de Prefect voorzat, ge„ brags, en — gaf voor zijne oogen den geest!”
5°. gelijkt, in alles, zijn broercje van verleden jaar als
twee droppelen waters. Zagen wij toen den jongen met genoegen verfchijnen, heetten wij hem toen gulhartig welkom
in de letterwereld , ook deze fpruit nemen wij volgaarne in
onze befcherming, wenfchen en fpellen hear nog een aantal
medgezellen , en den ouderen het noodige en verkwikkelijke,
om tot volmaking van hun kroost met lust en 'tver werkzaam
to zijn!
6°. Ten achttienden male biedt de fchrijver en uitgever
der goede Burgerije van Groningen zijn boeksken aan; wie
zou den ouden, goeden bekende thans kuttrien van de hand
wijzen? En waarom zou men dat ook? Voor a5 centen
ontvangt men bier, buiten het gewone, eenige Mengelingen,
die voor vroegere niet behoeven te wijken ; wij zeggen
meer: die, in nuttige flrekking, die van menig jaarboekje
op velin-papier en verguld op fnede achter zich laten. Ga
vrij voort, vriend HAZELHOFF Wij juichen uwe pogingen van heeler hate toe!

Mietje en haar Broertje, elm. Met Plaatjes. Te "lingerdam , bij H. Frijlink. 8o BL f :
Onderhoudende Pertellingen voor Kinderen. Met Platen. Te
Amfterdam, bij H. Frijlink. 96 Bl. f : - 90.
De Naarfligheid der Kinderen beloond, enz. Door C. MU LT.E R , Leeraar te Zijderveld. Met Plaatjes. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 118 Bl. f 60.
Eerfle en tweede honderdtal leerzame Verhalen, enz. Door
H. C. scumin. Een Leesboek voor de Scholen. Te
dam , bij ten Brink en de Vries. 203 Bl. f : -60.
Het verloren Kind, en de Kapel in het Bosch. Door H. C.
SCHMID. Met Platen. Te bij ten Brink en
de Vries. 71 Bl. f 6o.
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De arme Hendrik, of de Pelgrimshut op den Weisfertflein. brit
het Hoogduitsch. Met Platen. Te Zmflerdam, bij ten Brink
en de Vries. 86 Bl. f : -80.
Klein Gefchertk aan de lieve Nederlandfche Jeugd, van hare
heilwenfchende Vriendin P. Al o P. N S. Met Plaatjes. Te Amf : - 6o.
flerdam, bij ten Brink en de Vries. 86
Gedichtjes voor Kinderen. Tweede Druk. Te Groningen ,
J. Riimelingh. 72 131. f
to.
Nuttige Uitfpanningen voor de Nederlandfche Jeugd. Door
C. M U L 1. E R. Tweede Druk. Met Platen. Te ihntierdam ,
bij ten Brink en de Vries. 103 Bl. f : - 9o.
Lettergefchenk, of kleine Tafereelen tot vorming van Bet jeugdig hart. Door Mejufvr. C. M. D. E. Met Platen. Te ilmjlerdam,bij Schalekamp en van de Grampel. 104 Bl. f: - 80.
Ferdinand en Zlin fader of Gefprekken over Nauru:- en Kunst.
Met 26 Figs,t-en. Door J. DE KF.YZER. Te Artilerdam ,
bij Schalekamp en van de Grampel. 157 Bl. f i -Jo.
Leesgefchenk , beflaande in Verhalen en Gefprekken, enz. Door
J. H. DU SART. Met Platen. Te ihnlierdam , bij Schale.
kamp en van de Grampel. 84 Bl. f : - 80.
Mogt het u behagen! of belangrijke Tafereelen, gefchetst door
een' Landprediker. Uit het Engelsch , door A. M. m o E N s.
Met Platen. Te .-:tnfierdam , bij C. Schaares. 308 131. f 2 - 2 .
De Tweelingzuster; of tie Voordeelen van den Godsdienst. Uit
het Engelsch van MiS/SANDHAM, naar de achtlie Uitgave , door A. M. MOENS. Met Platen. Tweede Druk.
Te zirelerdam , bij ten Brink en de Vries. 285 Bl. f 2 20.
De nieuwe Schatkamer voor de Nederlandfche Jeugd. Met
Platen. Te Franeker,, bij G. Ijpma. 213 Bl. f I -5o.
KARL HAHN, Bonwfloffen voor de Jeugd, enz. Naar den

vierden Hoogduitfchen Druk. Te Groningen , bij G. wouters. 323 Bl. f I - 50.
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iehier wederom omtrent anderhalf dozijn kinderboekjes
voor onderfcheiden leeftijd en vatbaarheid! Hadden , in onze jeugd, ouders en leermeesters moeite , om den leer- en
leeslust van her weetgierig kroost, met , bij kinderen vooral, zoo onmisbare afwisfeling , naar eisch te voldoen; hoe
volop , gelukkige Jeugd van den tegenwoordigen tijd! kunt
gij thans uwe edelfle behoeften — verlichting van verfland ,
vermeerdering van kennis , befchaving van den geest , en
vorming van het hart — bevredigen! Indien maar niet de
overvloed zelf hier ten laatfle nadeelig werke ! Immers ,
Zoo fchaarschheid de waardij der dingen rijzen doet ,
Dan is het vele niet , maar 't beetre een wenschlijk goed.
Doch, verblijden wij ons , dat wij bij het vele — misfchien
al te vele — tevens het betere, vergeleken met vroegeren
tijd, mogen roemen. Met ter zijde ftelling van zoodanige
werkjes , welke ons min doelmatig , of ook geheel mislukt toefchenen , kondigen wij bier een aantal aan , welke wij , over
het algemeen , durven sanbevelen. De betrekkelijke waarde
van elk derzelven kunnen wij , van wege ons kort beftek , met
geene mogehiltheid uiteenzetten. Het verkort uitfchrijven
der titels alleen beflaat reeds eene heele ruimte. Wij rangfchikten dezelve eenigermate — niet naar gehalte , maar naar
opklimmende jaren en vatbaarheid der lieve jeugd. kVij doorliepen ze alle, bezagen de meerendeels refit aardige, fomtijds zelfs zeer fraaije, gekleurde en ongekleurde prentjes,
namen voorts met verfcheidene derzelven de proef bij eigen
kroost, en noemen, ten gevolge dearvan, zonder da2rom de
overige nit te fluiten, als bijzonder voldoende ran derzelver
beftemming, de boekjes van den kindervriend s cumin (van
wien ons nog niets ter hand kwam , dat niet foortelijk goed
was), mu 1, E R , P. M o E N s , alsmede de beide nit bet Engelsch vertaalde door A. M. m o EN S. — Wij hopen , dat Lezers , Schrijvers en Uitgevers zich zullen tevreden houden
met deze Onze , wij erkennen dit gaarne , zeer onvolledige
vermelding. „ Ware het anders , het zou ons van harte teed
zijn ," zeggen wij in keuken-briefflijl : want ook hier is bet
wel degeliik: „ Men doet , wat men kan ; niet , wat men
wil." — Wij hebben gezegd!

BOEKBESCHOUWING.
bUbel voor de Jeugd. Door J. H.VAN DER PALM.
XVIIIde Stuk. Te Leiden, bit D. du Mortier en
Zoon, 1829. In kl. 8vo. 248 Bt. f i - so.
it fluk van den zoo bevallig gefchreven Bijbel voor de
Jeugd bevat het eerfte gedeelte der Bijbelfche Tafereelen
nit de Levensgefchiedenis van JEZUS; welke gefchiedenis vervoigd wordt tot aan zijne terugreis uit Judea naar Galilea door Sarnarie, na zijn eerfte verhlijf
te jeruzaltm. Zeer gepast bevat het eerfte Hoofdftuk
dier allerlrelangrijkfte gefchiedenis eene foart van Inleiding , waarin de Schrijver,, na kort en krachtig gefproken te hebben over de groote verhevenheid van jEZUSI
perfoon boven alle oude Godsmannen , het vooral noodig
oordeelde , een ftandpunt te kiezen , van waar men het
geheel behoorlijk zou kunnen overzien , om zich al deszelfs deelen in hunnen zamenhang en in hunnen natuurlijken dag te kunnen voor oogen ftellen. Te dien
de handelt hij eerst aver de bronnen der levensgefchiedea.
nis van J E z u s , eri , met verftandige vermijding der
nieuwere twisten over den oorfprong der vier Evangelien, alleenlijk opmerkt , dat het gevoelen meer we&fproken dan wederlegd is , volgens 't welk JOANNES de
drie vroegere Evangelien als bekend onderfteld , en voornamelijk datgene beeft opgeteekend , wat binnen Jeruzalem
met JEZITS was voorgevallen , en dienen kon , om zijn
bijzonder oogmerk met het fchrijven van zijn Evangelie
in het licht te ftellen. — Over'de geloofwaardigheid dezer bronnen worden voorts zeer nuttige aanmerkingen
medegedeeld , en verder gehandeld over bet hooge Randpunt , waaruit JEZUS befchouwd moet worden ; een
flandpunt , bijzonder geschikt , om al hetgeen in de Evangelien omtrent Hem verhaald wordt zich in het eenige
BOEKBESCH. 1830. NO. 2.
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ware daglicht voor te ; can flandpunt , door c7c
drie eerfce Evangelisten overal onderfleld , maar door
JOANNES, die later fchreef , bij den aanvang van
zijn Evangelie openlijk aan den dag gelegd ; een
punt , eindelijk , hetwelk men nict voor een aangeunman begrip te houden hebbe , flechts uitgevoncien om
de cer slier Gefchiecifchrijvers , die anders niet re redden
zou zijn , te handhaven , maar hetwelk op den gcheelen
zamenhang der Goddelijke openbaringen , van de oudfte
tijden af, gegrond is. — Zecr good, en op Gene voor
onze dagen allergepastfle wijze , wordt dit denkbeeld ontwikkeld en aangedrongen , ten elude de gefchiedenis van
JP:ZITS nader te befchouwen , niet zoo zeer als van
den wonderdoenden Profeet , den getrouwften der Godsaezanten en den grootften der menfchen; maar veeleer als
van den Verinsfer der wereld , die nit den Hemel kwam ,
om niet aileen door Zijne leer en Zijn voorbeeld , mar
ook door Zijn' dood en verheerlijking, een hemelsch
Koningrijk van genade , heil en zaligheid te flichten ; en
die , in lcven en in flerven , den oorfpronkelijken add onzer natuur gehandhaafd heeft.
Pit verhevene en ware oogpunt wordt in dit flukje volkomen volgehouden , bijzonder ook in het tweede ,
derde en vierde I-Toofdfluk , waarin over ZACHARIAS,
ELIZABETH en MARIA, en over- de geboorte en
kindschheici van .1E2; PS gehandeld wordt ; insgelijks in
het vijfde Hoofdfluk , beichOUWende JO A NNES DEN
DOOPER; welk Hoofciftuk wij, met veel genoegen ,
vergeleken hebben met het derde decl der Leerredenen van
ODZCH VAN DER PALM, hi. 1-8. Doch wij willen
geenszins ontveinzen , dat de Schrijver , tot ons leedwezen , zich , op hi 104 , zoo fierk hceft uitgelaten over
den oorfprong van den doop van joANNEs nit den doop
der ProjWyten of Jodengenooten. Niet dat wij bet kwalijk nernen , wanneer iemancl van ecn ander gevoelen is
clan het onze ! En vat zou CelIVAN DER. PALM er zich
ook aan kreuncn , als bij vernecmt, dat een onbekend
Reccnfent van hem in gedachten verCcbilt ? Maar bet doet
ons Iced, slat hij zich zoo flellig uitdrnkt over iets , dat
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federt lang door voorname geleerden in twijfel is getrokken , en waarvan het tegenovergeftelde gevoelen veel
Meer tot eer van JOANNES en van J E Z U S zelven
verflrelcken ken. Reinigingen warcn in dien tijd zeer
fterk in gebruik ; en niemand lion bet dais vreemd vinden, of als eene laakbare nieuwigheid befchouwen , wanneer door jOANNES eene gchcel nieuwe foort van reiniging werd vereischt , ter bekeering bij bet naderen van
bet Koningr91: der Hemelen; en Recenfent is van oor.
cieel , dat de Meer VAN DER PALM, indien hij het
veel waarfchijnlijter gevoelen omhelsd had, daarvan meer
partij had kunnen trekken , om aan te toonen , hoe zeer
heiligheid vereischt werd , om een gefchikt burger van
het naderende Godsrijk te zijn. Althans op het crediet
van eenen Hoogleeraar in de gewijde oudheden , en wel
van iemand , die zoo wijdberoemd is , zou men al ligt gelooven , dat het doopen geene nieuwigheid was onder de
Joden van dien tijd.
Wij gaan over tot bet zesde Hoofdrtuk , waarin de
doop van JEZUS en zijne verzoeking in de woestijn.
Met volkomene goedkeuring zagen wij de voorzigtigheid ,
waarmede de Schrijver fpreekt over de wijze , waarop
JEzus de jaren van zijne jongelingfchap en van den
aanvang zijns mannelijken levens heeft doorgebragt , en
de korte , doch genoegzame opgave der redenen van het
ftilzwijgen der Evangelisten wegens al dien tijd. Ook
kunnen wij niet genoeg roemen 's mans vooraelling van
j Ezu s' doop , en van hetgeen daarbij gebeurde. \Vat
verder het vasten en de verzoeking van JEZUS betreft ,
uitmuntend komt ons voor alwat de Schrijver hierover heeft
te boek gefteld ; en wij bewonderen , bij het lezen daarvan,
's mans vernuft , oordeel, en dicpen eerbied voor JEZU s.
Dan , wij moeten voortgaan , en , om onze recenfie niet
te breed te maken , zeggen wij , met een enkel woord,
dat die zelfde eerbied voor jr.zus ook in de behande.
ling der overige Hoofciftukken allerwegen doorf'craalt, en
dat daarin gedurig in het oog gehouden is het Wang=
rijk flandpunt , waaruit hij den Verlosfer needs wilde
D2
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befchouwd hebben. In hoe verre hij, echter, het gebrekkige en zeer onvolledige van zijn vorig flukje in het
onderhavige hebbe aangevuld , en aan onzen wensch bij
de vorige recenfie , 320, voldaan , willen wij des te
minder onderzoekcn , daar wij het tegenwoordig aukje
met het grootfle genoegen en met wezenlijke flichting
gclezen hebben. Mogt het den waardigen man vergund
zijn , ook dezen Bijhel voor de Jeugd even gelukkig te
voltooijcn!
Eene kleine aanmerking , ten flotte , over de fpelling.
BI. a vond Recenfent oorkonde. Dit is mogelijk eene
fchrijf- of drukfout , in plaats van oorkonde, zoo als
het door 's mans ambtgenoot , den Hooglecraar s I EGENBEEK, gefpeld wordt.
Archief voor Kerkelijke Gefchiedenis , inzonderheid van
Nederland. Verzameld door N. C. KIST en J.
R OIJAARDS, The)l. Doct. en Prof. te Leiden en
Utrecht. Ifle .Deel. Te Leiden, bij S. en J. Luchtmans. 1829. In gr. Svo. XIV en 398 bl. f 4 - 6o.
i)eze allezins belangrijke onderneming zal buiten twijfel vela` goedkeuring wegdragen. Overtuigd van de groote nuttigheid eener vlijtige beoefening der Kerkelijke Gefchiedenis , vingen drie Hoogleeraren gemeenfchappelijk
bet werk aan. Doch , eer dit eerfle Deci in het licht
verfcheen , overleed een hunner, , T A DR. CLARISSE, tot droefheid van alien , die bevordering van
Christelijke kennis en ware godsvrucht op prijs weten
te flellen. Nogtans wordt Erne bijdrage van diens hand
medegedeeld. Moge het treurig afiterven van zoo bekwamen en waardigen mededrbeider de uitgave vertraagd
hebben , wij verheugen ons , dat de beide Schrijvers , die
dezelve bezorgden, zich opgewekt gevoelden, om met
verdubbelden ijver voort te gaan in het volbrengen der
opgenomene taak.
Om onze lezers , in Wier handen dit nuttige werk Diet
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alreede is , deszelfs geest en flrekking eenigermate te cloen
kennen , willen wij bier mededeelen , wat ce Heeren
KIST en ROIJAARDS dienaangaande in het Voorberigt zeggen: „ W1j hebben daarbij de Kerkelijke Gekhiedenis in haren ruhnften omvang , en dezen under bepaalde rubrieken , voor onze aandacht. Beoefetzing der Ker.
kelzyke Gefchiedenis ; algemeene Gefchiedenis der Christelzyke Kerk ; Gefchiedenis der Christelzyke Leer en
Schrzyvers ; Christelzyke Archaologie; Kerkelzyk R.egt ;
Nederlandfche Kerkgerchiedenis , en Berigten of mededeelingen , den tegenwoordigen toefland en (de) lotgevallen
des Christendoms ,of merkwaardige /lerfgevallen ,betreffende , — zullen zoo vele hoofdvakkcn zijn , die wij ons
ter behandeling kiezen." Aan doze opgave beantwoorat
dan ook de inhoud des eerflen Deels. 'Leer gepastelijk is
de eerfte pleats ingeruinti aan eene bclangrijke Verhandeling van den Hoogi. ROIJAARDS, over den voortgang van de beorfcning. der Gefchiedenis , ook van die der
Christelzyke Kerk. Na bepaald te hebben, wat men door
Gefchiedenis verflaan moet , maakt de Schrijver eenige
aanmerkingen over Mythen en overievcringen, die bij de
volken der ouneid het historisch tijdvak voorafgingen.
Daarna wijst hij can , hoe gewoonlijk dan Gefchiedenis,
in den vorm van Jaarbocken, Verhalen, enz. volgt.
Later, bij toenemende ontwikkeling en befchaving der
volken , wordt de behandeling kritisch en planmatig.
Eindelijk heeft men Pragmatifche Gefehiedenis. Van bet
gezegde wordt toepasfing gemaakt op de Kerkelzyke Gefchiedenis , en wel bijzonder op die der Oosterlehe en
Griekfche , op die der Latzynfche en der Niellw-EIITOpefche Kerktn.— \Vij lezen doze Verhandeling met groot
genoegen. Moge taal of flip misfchien bier of dear iets
te wenfchen overlaten , wij willen op kleinigheden niet
bechten. — Een klein flukje van dezelfde hand loopt
over het belang van Liistorhe Traktaatjes en Kerkc_
lijke Aktenboeken voor de Kerkelzyke Gefchiedenis.
Under de rubriek Algemeene Kerkgefchielcnis worden
twee flukken medegedeeld : Dc Kerk en het Patriar-
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chaat van Aquileja, en : Over den oortprong en voortgang van den Aflaathandel, beide door lc I S T. Een koperen penning , v66r eenigen tijd in den Bonmeler%ward. gevonden , en op genoemde Kerk betrekking hebbende, gaf aanlciding tot een onderzoek , waarvan de
uitkomst bier wordt medegedeeld. \Vij danken den geleerden Schrijver voor de moeite , aan deze Verhandeling befixed. Dezelve verfpreidt licht over een minder algemeen
bekend gedeelte der Kerkelijke Gefchiedenis. Groot was
oudtijds het aanzien der kerk van Aquileia , aan bet uiteinde van den 1driatifchen zceboezem gelegen. Dezelvc
had eigene Patriarchen, en durfde geruimen tijd van
Rome verfchillen. — De kleine bijdrage over den oor/prong en voortgang van den Aflaathandel , op zichz el ve
misfehien minder belangrijk en welligt hierom door den
Hoogleeraar fIechts als het-inner/77g aangeboden, flaat in
verband met eene uitvoeriger Verhandeling over den Paufehiken Aflaathandel in Nederland. Te regt merkt de
Schrijver aan, dat het wijzigen en verligten van kerke,
hjke ftraffen , welke op verfchillende misdrijven en overtredingen bepaald waren , de eerfte aanleiding tot den Aflaathandel , op eene grootendeels onfchuldige wijze, heeft
gegeven. Voorts lezen wij bier , dat het , reeds federt
de zesde eeuw, gewoonte was geworden , om , in fommige gevallen , de vastge(tcldc boetedoeningen met andere , welke voor den toeftand des overtrcders beter berckend fchenen , te mogen verwisfelen. VENEMA, in
zijne list. Eccles. , (IV. p. n19.) vermeldt bet ontfiaan
der indulgentiEn, of aflaten ,in de vierde eeuw, en geeft
te kennen , dat aan den Bisfchop de magi gelaten was ,
om naar gelange der omaandigheden , den tijd der kerkelijke boetedoening , d. i. den tijd , die bepaald was , om
blijken van berouw en verbetering te geven , tc verkorten of te verIengen. Toonde een boeteling ware godsvrucht en vcredelde gezindheid , zoo was het doel bereikt , en geene flraf meer noodig. Deze kwijtfchelding
of verzachting (incklgentia, afloat, verkorting of vermindering van ilraID getuigt alzoo van Cell'
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geest, die zedelijkheid bedoelt. Ten tijde van AUGUSTINUS, zoo als VENEMA aanmerkt , kwam echter de
burgerlijke Overheid ook weleens tusfchenbeiden , om
eenige verzachting in de kerkelijke ftraffen te bewerken.
Hoe zeer eene zaak , die eerst alleen tot de kerkelijke
tucht behoorde , allengs ontaardde, is bekend.
Ms bijdrage tot de Geichiedenis der Christel0e Leer
en Schrfivers, ontvangen wij iets over den geest en de
denkwijze van G E E R T G R O E T E, kenbaar uit zilne
fchriften , door wijlen T H. ADR. CLARISSE, met
aanteekeningen van Prof. J. CLARISSE. Een vervolg
hierop wordt beloofd. — Onder de afdeeling : Iferkellik
Regt , vindt men eene Vergel9*king der nieuwere, thans
in werking z9'nde, Europefche Concordaten en Concordaatsbullen met die van Nederland , dOOIROIJAARD S.
Vooraf gaan Historifche ilannterkingen over de Concordaten. De ¶-Ioogleeraar wilde geene beredeneerde beoordeeling der Concordaten geven , dewijl de tijd daarvoor
nog niet fchilnt to zijn. Ja , het is een seeder punt,
dat bier wordt behandeld. Na verloop van jaren zal men
beter kunnen zien , of a] die Concordaten aan de heilige
zaak des Christendoms weer nadeel of voordeel toebragten. —Verder komen in het Archief twee ftukken voor ,
die tot de Kerkelilke Gefchiedenis van Nederland betrekking hebben. Het eerfte is getiteld : De Paufe4ike
Aflaathandel, ook in deszelfs invloed op de Kerkhervorming in Nederland , door K 1ST. Hier worden verfcheidene bijzonderheden vermeld, welke belangffelling
verwekken ; terwij1 men tevens de hooge waarde der gezegende Hervorming zoo veel te levendiger gevoelt. Over
bet fac fimile van twee aflaatbrieven , en aver bijlag,en ,
welke ter opheldering dienen , zal menig lezer zich verhengen. De geheele Verhandeling heeft , naar ons oordeel , eene niet geringe waarde. Onder dezelfde rubrick volgt nog eene Bsydrage tot de Gefchiedenis van
den Nederlandfchen Volksgeest in de XVIde Reim , tegenover de Spaanfche Inquifitie , door ROIJAARD 5.
Na eenige aanmerkingen , over ontwakende zucht voor
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vrijheid hier te lands, worth een Traktaatje medegedeeld ,
dat als verdicht auk , tnisfchien geene groote waarde
moge hebben, maar toch nitnernend kon dienen , om , in
die dagen van spanning en gevaar , velen ter waarfclmwing te ftrekken , en den beteren volksgecst bij voortduring opgewekt te houden.
Onder de Berigten enz. vincit men eindelijk eenen
Arief over TH. ADR. CLARISSE, door Prof. j.
CLARISSE. In .meer dan opzigt is deze brief belangrijk. Het viel den varier zwaar,, over den hartelijk
geliefden en diep betreurden. zoon te fchrijven. Alwat
wij bier lezen , ademt Christelijken ootmoed , Hie onderwerping , en een vertrouwend berusten in het hooge
beratur van Hem, die liefde is. De brief heeft sets eenvoudigs en fchoons , slat elken lezer moot treffen en roeren ,
die gevoel heeft voor bet goede en edele. Met weinige
trekken wordt de vorming en ontwikkeling van den jongen CLARISSE ons hier gefchetst ; bet is, alsof wij
den knaap op vaders fludeerkamer al fpelende zien leeren ,
of , onder leerzaam gefprek , vervolgens aangename wandelingen doen , en alzoo zijnen geest fteecis meer vcrrijken met eenen fchat van kundigbeden , welker gebruik ,
ware hem langer leven op aarde ten deel gevallen , bier
nog veel en velerlei nut voor kerk en burgermaatfaappij
had kunnen ilichten. Zijne gedachtenis bFjve in zegening, en fpore menigen jongeling aan , om op de baan
der wetenfcbappen zoo lofrelijk voorbeeld te volgen !
Wij hebben een kort vetflag van den inhoud des werks
gegeven. Deze onze aankondiging ftrekke tevens ter aanprijzing. Wij hopen , dat bet de bekwame Schrijvers niet
aan lust of aanmoediging zal ontbreken , 001 hunnen nuttigen arbeid voort te zetten. Zij willen hun zIrchief niet
als een nieuw Tijdfehrift aangemerkt hebben , en bepalen
daarom niet , hoe fpoedig er een tweede Deel zal volgen.
Naar gelange van omdiandigheden zullen zij hierin te werk
gaan , doch vleijen zich , jacerlilks 66n, liefst minder lijvig , boekdeel te kunnen levcren. Wij keuren dit voornemen allezins goed. Wanrker men aan tijdsbepaling te
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zeer gehonden is, fluipt er door overhaasting ligt eenige
onnaauwkeurigheid in. Belangrijke zaken wekken nog
nicer belangflelling , wanneer ze in een' fchoonen en edelen flij1 voorgedragen worden.
H. c. VAN HALL, Med. Boa., Hoogleeraar te Groningen , Yerhandeling , inhoudende eene Befchrilving
van de Hennepteelt in Nederland. Te Groningen ,
J. Oomkcns. 1828. In gr. Svo. 6o Bl. f 6c.
W ij mogen ons in ons vaderland niet beroemen, vele
gefchriften over den Landbouw te bezitten. Het groat
belang ondertusfchen der Landhouwkunde zal wel niemand in twijfel trekken. Het is daarom eene aangename
tank voor ons , dat wij een oorfpronkelijk werk over
een onderwerp mogen aankondigen , betwelk eene bijzondere betrekking heeft op den Landbouw van ons vaderland. Het is eene met zorg bewerkte monographie van
de Hennepteelt, Welke zich door duidelijkheid bijzonder
aanbeveelt. — In de inleiding maakt de Heer VAN HALL
zijne lezers met de natuurlijke historic van den hennep ,
zoo veel noodig was , bekend , en handelt vervoigens:
over de plaatfen , waar de hennep bier te lande verbouwd wordt; over den grond , waarin hij het beste
flaagt (cen losie , met .veel humus gemengde en eenigzins
vochtige kleigrond namelijk); over de plaats in de
vruchtopvolging (de hennep volgt vooral good op aardappelen); over de grondbewerking en bernesting; over
de zaaijing; over de verdere behandeling van den bennepHkker,, en de rampen, die deze teat de duchten heeft
(de paddcn kunnen wij niet voor fchadelijk rekenen , gelijk fommigen volgens bl. 27 beweren ; deze toch zouden al nuttig zijn , door het verilinden van infekten);
over de inoogfling en verdere bewerking van den hennep;
en eindelijlt over de opbrengst en het veelvuldig gebruik
van lint en zaad.
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Gefchiedenis van de. verwoestingen , door de kmpfen in
het jaar 1829 aangeregt in de Provincie Groningen; opgemaakt op last van de Commislie van Landbow in dat gewest ,door IL C. VAN HALL, Hoogleeraar te Groningen. 7'e Groningen , bij J. Oomkens. 1829. In gr. 8vo. 30 Bl. f :

D

e rupfen , die in de maand Julij in de provincie Groningen zulke ontzettende verwoestingen hebben aangeregt ,
behoorden hoofdzakelijk tot twee vlinderfoorten ; den
kleinen Witjesvlinder (Papilio .R.apae L.) en den Gamma - vlinder (Noctua Gamma L.). Van deze laatfte
foort had REAUM UR reeds eene vernieling berchreven ,
die zij in Frankrijk in het jaar 1735 had aangeregt.
Deze rupfen vernielden in de provincie Groningen vooral bet zomerkoolzaad, de erwten , bet vlas en de meeste moesgewasfen ; tarwe , rogge , gerst en haver bleven
algemeen onaangetast. Zoo men zich op de opgaven
der verfchillende Gemeentebefluren verlaten mag , beliep
de geheele fchade in meergemelde provincie nicer dan
tonnen gouds (f 316,483 - so). De hulpmiddelen tegen deze en dergelijke rampen moot men vooral
zoeken in het fparen van vogels en andere dieren , die
de Voorzienigheid verordend heeft , oni deze infekten
binnen de behoorlijke grenzen te houden.
Levensfchets van den Hoogleeraar PETRUS DRIESSEN; mitgefproken in eene Vergadering van het Na
tuur- en Scheikundig Genootfchap te Groningen, door
j. MUNNIKS, Med. et Ch. Dr. enz. re Groningen ,
J. Oomkens. 1829. In gr. 8vo. Met do .elfbeelding (Schaduwbeeld). In gr. 8vo. 39 Bl. f 6o.

De Hoogleeraar DRIESSEN, in 1753 te Groningen
geboren, aldaar aan de Hoogerchool opgckweekt cn in
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1775 tot Med. Dr. hevorderd , vervolgens door cenc
langdurige buitenlandfche reis , en bijzonder door een
verblijf van een geheel jaar te Weenett onder de leiding
van JACQUIN gevormd , heeft in ons vaderland zcer
groote verdienaen omtrent de beoefening der Scheikunde
verworven. Zijn akademisch leven behoorde geheel aan
de Groningfche Hoogefchool, waar hij alle trappen van
openbaar Leeraar doorliep , eerst Lector, vervolgens
buitengewoon , en, na eenc afgewezene benoeming tot
Hoogleeraar te Harderw!yk, eindelijk gewoon Hoogleeraar aan dezelve zijnde , die hem in gevorderden ouderdom, den iI Januarij 1828, verloor.
De herinnering van levensbijzonderheden van verdienftelijke vaderlandfche Geleerden heeft altijd hare waarde ;
en in zoo ver verheugen wij ons , dat deze Levensfchcts
in het licht gegeven is, die zich overigens noch door den
flij1 , noch door belangrijken inhoud bijzonder onderfcheidt. De Opfteller verlangt , dat dezelve met toegevendheid gelezen worde ; en wikwillen de onbefcheidenheid
Diet hebben, zijn billijk verzoek onvervuld te laten , met
hem wenfchende , „ dat de geleerde wereid, dat de Gro„ ningfche Hoogefchool, en het Natuur- en Scheikundig
„ Genootfchap nog langen tijd voor dergelijke treffende
, en onherftelbare verliezen molten bewaard en beveiligd
blijven !"

Disfertatio juridica Inauguralis de Procuratoribus Judicialibus , quam ..... pro gradu Doctoratus fummisque in Jure Romano et Hodierno honoribus ac privilegiis , in Academia Lugduno-Batava , rite ac legitime
confequendis , publico ac folemni examini fubmifit
PETRUS MAB), JUNIOR, Harlemenfis , ad diem
VII Januarii 1829. Hari. apud h Loosjes. 1829.
Svo.
Verhandeling van zulk een ervaren en achting-
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waardig Procureur , als de Heer ni n Bt, over den aard
van zijn Ministerie , en de gefchiedenis van deszelfs opkomst en volmaking , met aanwijzing, wat er ten opzigte diet it-lac:fling nog te verbeteren valt, hebben wij
met het hoogfte genoegen gelezen ; en , ware het flak
ons vroeger ter hand geileld, wij zouden het reeds eerder met lof hebben aangekondigd.
Na dertien jaren den post van Procureur te hebben
waargenomen, (Disfert. p. 58) 'weft de Heer mAst
verkozen bovendien in de Regten te promov6ren , zich
te dien einde, ingevolge de Wet, onderwerpende aan de
meerdere moeijelijkheicl eener openbare bevordering. Hij
heeft zijne Disfertatie gefchreven over de Procureurs ,
en verdeelt alzoo zijne flof, (bl. 3) dat hij eerst handelt over de Procureurs volgens de wetten en inftellingen
in Nederland, v66r de invoering der tegenwoordig in
werking zijnde Wetboeken ; ten tweede , over de Procureurs volgens de wetten en initellingen in Frankrijk ,
v66r de invoering aldaar der gezegde Wetboeken; en tea
derde, over de Procureurs of Avoues , volgens de thans
nog in werking zijnde Wetgeving.
Elk dezer drie Hoofciftukken is, met historifche en
judiciele kennis , naauwkeurig en duidelijk , kort en krachtig behandeld. In bet derde Hoofclfluk (bl. 32-35) geeft
de kundige Schrijver de vier voornaamfle veranderingen
op , welke in Nederland, ten opzigte der regtsbedeeling,
door de hedendaagfche Wetgeving zijn ingevoerd; en
daaraan hebben wij alzoo te danken : I°. De affcheiding
der regtsbedeeling van het burgerlijk beheer: want te voren , gelijk de Schrijver aantoont, werden Overheidsatitht , Wetgevend gezag , en handhaving des Regts underling verward. 2 0 . Eenheid in regtsvordering; terwijl
te voren overal verfchil was tusfchen de keuren en gewoonten van de eene plaats en die der andere. 3 .. Meerdere openlijkheid der behandeling , inzonderheid van flrafzaken , waarin echter de publiciteit der debatten door het
Befluit van 1 t Dec. 1813 vernietigd is. (Nu ! bij de
nieuwe Wetgeving zal die publiciteit der debatten wor-
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den herfteld.) 4°. Dat de vonnisfen (met uitzondering
van crimin6le zaken , omdat de uitfpraak over fchuld en
onfchuld afhangt van de innerlijke overtuiging der gezworenen weleer ; der Regters , oordeelende als Gezworenen , tegenwoordig) de gronden aanwijzen , waarop
zij geflagen zijn. Op dit laatfte punt merkt de Heer
MA B E te regt aan, (bi. 35) dat die gronden
en behoorl(jk ontwikkeld moeten worden voorgedragen ;
waaruit dan tevens , naar ens oordeel , voortvloeit , dat
de vonnisfen ook niet al te wijdloopig moeten gefleld
worden. Wii zeggen dit bij ondervinding. Het al te
veel en het at te weinig n2otiv6ren hebben beide dit ongerief,, dat Partijen , hetzij bij gebrek , hetzij bij overvloed van redenen , door eene al te omtlagtige opgave
van al het v66r en tegen , niet raden kunnen, waarom
zij eigenkik en voornamelf/k eene zaak gewonnen of
verloren hebben ; en dit doet de verliezende Partij wet
Bens zich hooger beroepen , zonder genoegzamen grond.
Bl. 55 en ver y. geeft de Schrijver zijne bezwaren op tegen
zekere wetsbepalingen. Vooreerst moeten de Procureurs
een afzonderlijk bock houden , door den Voorzitter van
bet Geregtshof of de Regthank gevifeerd , waarop zij de
fommen aanteekenen , welke -zij van hunne Clienten ontvangen , en de verfchotten , die zij voor hen doen. Om
onderfcheidene redenen is de opvolging dier Wet onmogelijk , en zij wordt dan ook vrij algemeen verwaarloosd.
Nimmer behooren wetten te worden gemaakt , die niet
kunnen worden gehandhaafd ; en , voor zoo ver er zulke
wetten beftaan , pelijk de onderhavige omtrent dat afzonderlijk bock of register, behooren zij te worden afgefchaft. Ten
tweede behoort het Tarief, in fchijn ten voordeele der
Procureurs , maar inderdaad ten voordeele der Partijen, te
worden verbeterd. Want niet alleen is het onbillijk ,
dat het Tarief zoo laag gefleld is in een land , waar,
althans in de Noordelijke gewesten , zoo weinig regtsgedingen worden gevoerd , en waar het groote voordeel der
Franfche Avoas , nit den openbaren verkoop van vaste
goederen in vele gevallen fpruitende , aan onze Procu-

58

P. MABt JUN., DISSERTATIO.

reurs ontnomen is ; maar inzonderheicl is het hard, vermits het Taricf eigenlijk flecks bepaalt, in wake kosten de onderdoende Partij gehouden is , dat daardoor de
zegevierende Partij alles betaalt , wat zijnen Procureur
boven het Tarief naar billijkheid en gewoonte. toekomt ,
en (let wel) ook de rekening van zijnen Advocaat hijna
geheel ; omdat van befognes van den Advocaat nicts, van
zijne Pleitrecie flechts tien , en van die Bens Procureurs
flechts zes franken in tale komen. FIct gevolg hiervan
is dat hij, die eene regtmatige, doch geringe vordering heeft, al vaak befchroomd is zijne zaak door te
zetten , uit vrees , dat hij , bij den voorcleeligften uitflag
van het Proces , nog meer aan zijne Practizijns zal moeten betalen , dan hij immer van Partij kan terug bekomen. Deze onregtvaardigheid moet verholpen worden.
Overigens is het Ministerie der Procureurs tegenwoordig veel aanzienlijker,, dan in den ouden tijd (zie b1.
4 4) : want, bij ontftentenis van Advocaten , kunnen zij
geroepen worden om zitting te nemen in een Geregtshof
of Regtbank , waar het vereischt getal van Regters of
Plaatsvervangers , om de eene of anciere reden , ontbreekt. En hij , die Lien jaren Procureur geweest is,
kan tot Regter of Officier van Justitie worden benocmd ,
al heeft hij geenen regtsgeleerden graad.
Hoe noodig en onmisbaar de oprigting van den Hoogen Raad is, wordt bl. 41 duidelijk aangetoond. De
Heer IV A B E had er nog kunnen bijvoegen , dat de handhaving van Art. 177 en 179 der Grondwet , op eene regeimatige wijze , zonder Hoogen Raad onmogelijk is.
De zesde der achteraan gevoegde ftellingen , of thefes
dat eene wetsbepaling , die de ligchaamsaraffen , inzonderheid het brandmerk , affchafte , loffelijk zou zijn geweest , wordt door den Recenfent en alle Vrijzinnigen
van harte onderfteund.
De correctie is , over het algemeen , vrij naauwkeurig;
alleen hindert op bl. 4 , reg. 6 van ond. , NON EGO'SSE VOOT EGUISSE.
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Staat- en Zardrijkskundige Befchrijving van het Koningrilk der Nederlanclen, of der XVII Nederlandfche Provincien , benevens het Groothertogdom Luxemburg. Door N. G. VAN K A M P E N. Tweede ,
herziene en veal vermeerderde Druk. Met eene geheel fliellWe Kaart. Te Haar/ern, bij de Erven F.
Bohn. In gr. 8vo. 478
f 4-no.
Ferkorte Gefchiedenis der Nederlanden, of der XVII
Nederlandfche Gewesten, van de vroegfie tilden tot
op den Vrede van Par0 in 1815. Door N. G. VAN
K A M P E N. Met Platen. In II Deelen. Tweede , herziene Druk. Tc I-Jaarlem , bij de Erven F. Bohn. In
gr. 8vo. Te zamen 1148 Bl. f 9 - 80.

V

erdiende iemand de eervolle onderfcheiding, weike
hem ten deel viel , clan is het voorzeker de Heer N. G.
VAN K A M P E N, onlangs geroepen als Hoogleeraar aan
het Athenaeum te Amfierdam. Sinds lang was deze Geleerde door zijnen ijver,, door het grondige van zijne
fchriften in verfchillende vakken , door den goeden geest
en den belangwekkenden toon van zijne gefchiedkundige
werken allergunfligst bekend ; en wij twijfelen er niet
aan, of ons befchaafd Publiek befchouwt met ons deze
onderfcheiding als eon regt , hetwelk hem reeds lang had
mogen wedervaren. Menig billijk heoordeelaar van 's mans
letterarbeid , vooral menig voormalig kweekeling der Leidfche Hoogefchool , die v A N KAMPEN kende in zijne
bekwaarnheid , om zijne uitgebreide kundigheden mede te
deelen , en den fmaak voor het wezenlijk goede en fchoone bij den jeugdigen beoefenaar der letteren op te wekken , vrocg reeds federt jaren : Waarom is VAN KAMPEN nog geen Profesfor ? Eer hebbe dus de Magt, welke dozen Geleerde nu eindelijk naar verdienfte wist te
waarderen , en, door hem te verbinden aan het Amilerdamsch Athenaeum , aan hetzelve nieuwen luister toe-
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voegde! Maar grootere eer hebbe het Nederlandsch PuWick , hetwelk zoo veel vroeger en nog aanhoudend toont
prijs te Kellen op 's mans letterarbeid; getuige de tweede
drukken der beide bovenaaande werken , wier noodzakelijkheid ten blijk verftrekt van het gunaig onthaal , door
onze Landgenooten aan deze werken verleend.
Beide deze werken zijn, bij het in 't licht verfchijnen der eerfle uitgave, in dit tijdfchrift met hoogen lof
aangekondigd (*) , en bij die gelegenheid is een breedvoerig berigt gegeven van derzelver inhoud en inrigting.
Recenfent heeft , om over de waarde dezer nieuwe nitgaven te kunnen oordeelen , in beide deze werken zulke
plaatfen nagellagen , op welke vroeger aanmerkingen waren gemaakt , en heeft bevonden , dat de Schrijver van
die aanmerkingen , welke gegrond en van genoegzaam gewigt waren , een nuttig gebruik heeft gemaakt. Bij de
Befchriping van bet Konin,o;rzyk der Nederlanden heeft
de Heer v A N ICA MPEN van vele federt uitgekomene
werken en openbaargemaakte offici0e opgaven thans met
het beste gevolg gebruik gemaakt. De Verborte Gefehiedenis beq aat nu , door de bijvoeging van verfcheidene belangrijke bijzonderheden , eenige vellen druks nicer, dan
de vroegere uitgave , zonder dat de prijs van het werk
daarom verhoogd is. Beide werken wenfchen wij bij
voortduring het beste onthaal toe, opdat zij aandes Schrijvers doel mogen beantwoorden , en verarekken tot bevordering der verbroedering tusfchen onderfcheidene deelen van Nederlands yolk, door de kennis en waardering
van elkanders gefchiedenis , en tot verwijdering van alle
duistere en onmaatfchappelijke bellanddeelen , en uitbreiding der ware verlichting, berchaving, vrijheid en welvaart over het geheele grondgebied der Hereenigele Nederlanden.
Den Hoogleeraar VAN KAMPEN zal het , hopen wij ,
ook in zijnen nieuwen werkkring, niet aan lust en tijd
ontbreken, om het lezend Publiek op de vruchten van
zijnen geest te blijven vergasten.
(*) Letteroeff. voor1816, biadz. 627, en voor
20 en 56o.
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De dichterlijk w!Isgeerige Geest der Grieken, blijkbaar
in hunne Taal en Fribelleer , door A. G. VAN CA PPEL LE , Theor. Mag. Lit. Hum. Dort. Conrector der Latzyn/Che Scholen te Amgerdant. Te ilmflerdam , bij de Gebr. Diederichs. 1828. In gr. 8vo.
240 Bl. f 2- 20
e Derde Klasfe van het Koninklijk Nederlandfche Inilituut fchreef , in 1825 , als prijsvraag uit : Een onderzoek , hoe de wipgeerige geest der Grieken uit
hunne taal en fabelen kennelijk zij; om daaruit op te
maken, in hoe ver de beoefening der Griekfche taal
fabelktinde tot cebte wilsgeerte kan opleiden. De tegenwoordige verbandeling van den Heer VAN C A P P E LL E broeder des onlangs overleden' Hoogleeraars , was
het cenig ingekomen antwoord op deze vraag ; en ,
fchoon het oordeel der Klasfe omtrent dit fluk op zichzelve niet ongunflig was , zoo was het zulks echter
ten opzigte (d. als beantwoording) der voorgeflelde
vraag. Dit oordeel• komt ons allezins joist voor. En
de volgende opgaaf van den algemeenen inhoud en het
beloop des boeks zal ligt onze lezers tot dezelfde overtuiging brengen.
Na eene inleiding over de eenheid en verfcheidenheid
in alle voortbrengfelen der natuur,, toegepast op werelddeelen en derzelver bewoners , vooral Azie en Europa ,
door de Grieken , wegens hunne ligging enz. , als band
en overgang vereenigd , komt de Schrijver,, in Afd. I,
op DE TAAL DER GRIEKEN. H. Oorfprong der Crickfche Taal. H. 2. Form en zamenfielling der Criekfche
woorden. Verfcheidenbeid der dialekten. H. 3. Schriften. HOMERUS. PLATO. - Afd. II. DE FABELLEER DER GRIEKEN. H. t. yllgemeene BeNottwing. H. 2.
Tijden vddr HOMERUS. H. 3, Invloed van HOMERUS
en HESIODUS. H. 4. Veranderingen en wijzigingen van
volgende Wen. H. 5. Verfchil van karakter in de
BOER BESCH. 1830. NO. 2.
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Griekfche era Oosterfche Godsdienstbegrippen. H. 6. Lcpaling en behandeling der Grickii-he Mythologic. H. 7.
illythe van PROMETHEUS. Md. III. OVER DEN IN..
VLOED DER BEOEFENING VAN GRIEKSCHE TAAL- EN FABELKUNDE OP ECHTE WIJSGEERTE. H. I. Hoofdvereischten en kenmerken der echte 1-1-Weerte. H. a. Grin/lige
invloed der beoefening vanGriekfcheTaal- en Fabelknnde
op echte TYrjsgeertc. H. 3. Ongenoegzaamhcid. Algameene aanmerkingen. Overzigt.
Het loopt , meenen wij , dadelijk in het oog , dat hies
vele beiangrijke zaken behandeld worcien, wel gefchikt
om eene niet min belangrijke ilotfom op te leveren; maar
ook dczulken , die met het bedoelde oogmerk nict in zoo
naauw verband waaruit-dan ligt bet befluit voortvloeit , dat het wezenlijk bedoelde niet zoo uitvoerig en
grondig zal zijn in het licht gefield, als men wel zoude
wenfchen.
Doch , wij hebben eigenlijk met de vraag van het Inflituut niets te doen. De titel zelf van het bock geeft
ons eenigermate een' nieuwen maattlaf of Itandpunt aan,
daar het over den dichterlijk wipgeerigen geeft der Grieken handelt; welk midden tusfchen , of vereeniging van,
Oostersch en \Vestersch de Schrijver clan oak geciurig
aanwijst en behandelt. En inderdaad hij doet dit , in de
reeds vermeide Hoofclflukken, op cene wijze, die van
zijne gelcerdheid , good oordeel en vooral gematigciheid
blijken draagt. Deze gematigdheid vinden wij met name
hij de befchouwing der fabelkunc:c , waar de Heer VA N
CAPPELLI,: een, zoo het oils voorkomt, verflandig
midden houdt tusfchen hen, die bier enkel geichiedenis ,
hen, die er groote natnurkundige geheimen, en hen , die
er louter fpel der verbeelding zoeken ; zoo als ook in andere zaken, hieraan verbonden.
Op enkele plaatfen komt ons echter zijn geilelde min
joist y our; b. v. FL 2. bl. 41. lezen wij: „ Dc uitdruk„ king der gedachten door woorden ontftaat uit de behoef„ te tot mededeeling aan anderen , en is uit haven aard twee1 0. het onderwerp, waarvan men
„ leclig, te weten

DE GEEST Dim CRIEKEN.

63

„ fpreekt (figjectun2), en 20 . hetgeen van dit onderwerp
„ gezcgd wordt (praedicatun2). Naannvoorcl en work, woord zijn alzoo de hoofddeelen eener rede in iedere
„ taal. Zij flaan tot elkander in dezelfcle verhouding,
„ als flof en cigenfchap , werktnig en kracht , ligehaanz
„ en geest , of welke andere vcrgelijking men bier de
„ voorkeur wil geven. Doch even als de eigenfchap eener
„ flof door bet onderling verband der deelen wordt ge„ kenmerkt ; gelijk de kracht van het werktuig door cene
„ middenoorzetak , (bij voorbeeld de hand, bet water,
„ de lucht of jets dergelijks ,) wordt uitgeoefend ; of even
„ als de werking der levenskracht in het ligchaam zich
„ door middel der zennwen enpezen [fpieren] openbaart,
„ zoo wordt ook tot de aaneenfehakeling eener retie de
hulp der koppehroorden vereischt , om een verflaanhaar
„ geheel nit te maken." Recenfent verklaart, dat dit
voor hem geen verflaanhaar geheel is. Aan de waarheid
wil hij niet twijfelen ; maar zij is , in weerwil van al de gc-gevene ophelderingen , te zeer ingewikkeld , om door hem
en zijns gelijken begrepen te worden. De zonverwarna ;
zicdaar een zeer verflaanhaar geheel, zonder koppelwoord.
De zon verwarmt mu; zicdaar er iets hijgevoegd , dat
geen koppelwoord is , maar bet werkwoord eenigermate
tot een koppelwoord maakt. Geldt niet, hetgeen de
Schrijver zegt, nicer van het bijvoegelke naam- dan wel
van bet werkwoord? Is dit laatfle niet met meer regt eene
zamenftelling uit het bijvoegelijIte en het koppelwoord te
achten? De zon venvarint,' voor : is verwarmende.
Om niet te uitvoerig te worcien , zullen wij ons voorts
bij eene of twee algemeene aanmerkingen hepalen. Schoon
namelijk het opfchrift eenigzins vcranderd en bekort is ;
de verhandeling is echter dezelfde, dat is , eene proeve
ter heantwoording der voorgeffelde vraag, gebleven.
het betoog van den invloed der heoefening enz. had dus
op het wijsgeerige der teal- en fabelkunde, en wel nitfiuitenderwijze , moeten gevestigd zijn , niet op den rijkdom der Griekfchc letterkunde en gefchiedenis. Hier kom t
het {Ink ons vnor,, cene zwakkc zijde te behbeni
E2
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Eene andere weten wij haast niet, of wij ze den Schrijver, den opgevers der vraag (fit venial) of der zaak
zelve moeten wijten. Wat is wijsgeerte ? Wat is echte
wijsgeerte ? Toen nog geen vak als wetenfchap beoefend
werd , toen enkele bevoorregte ftervelingen zich op eene
grondiger kennis , hetzij der dingen in het algemeen , hetzij van de ware menfchelijke belangen , begonnen toe te
leggen , ontvingen deze den naam van wijzen , dien zijzelve daarna , zeer te regt , in wijsgeeren , liefhebber, ,
nafpoorders en najagers der wijsheid , dat is , der ware
wetenfchap , veranderden, Welliaast ontftonden er ftelfels ,
zamenaellen der begrippen en denkbeelden van bepaaldc
wijsgeeren , die nu den naam van Platonifche , Aristotelifche , StoIrche , Epicurifche wijsgeerte aannamen. Welke van die alien de echte zij , is nog niet nitgemaakt ;
maar elk op zichzelve was een overzigt van alle , althans
van die kundigheden , welke de Richter als de eerfle en
voornaamfle voor den mensch befchouwde. In later tijd
is deze zaak veranderd. Wij hebben Godgeleerde , Regtsgeleerde , Geneeskundige (de geheele kennis van het menfchelijk ligchaam enz. enz. bevattende) flelfels. IN■let welke
to zamen de wijsgeerte voorheen het geheele veld der wetenfchap aan onze Hoogefcholen deelde : tot nu- vOOr
eenigen tijd tweederlei wijsgeerte , eene natuurlijke en eene
befehouwende, de laatfte met de letteren vereenigd , het
getal der zoogenaamde faculteiten op vijf bragt. Dit alles
in aanmerking genomen zijnde , zouden wij gerneend hebben , de blijkbare bedoeling des Inftituuts duidelijker te
zullen uitdrukken door eene wfisgeerige denkwilze, en
althans achten , dat de Schrijver dan dit gedeelte beknopter en juister zou hebben bewerkt. Hij vooral , die met
de nieuwere ftelfels van wijsgeerte bekend is , en derzelver fcherpe onderfcheidingen en diep geputte , fchoon dan
ook niet altijd heldere, denkbeelden kent , ftoot zich ligt
aan de losfe trekken , met welke de echte wijsgeerte bier
eenigzins ex tripode gerchetst wordt.
Dit alles eater ftrekke geenszins , om de kunde , den
goeden fmaak , het oordeel en de vlijt des Schrijvers eenig-
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zins te kort te doen. \Vij vonden in de behandeling en
in den flip vele, zeer vele overeenkomSt met die van zijnen zaligen Broeder; en wij houden ons overtuigd, dat
hij dit , zoo als het is, voor eene ware loffpraak houdt.
Ga hij voort , dat uitnemend voetfpoor drukkende, ons
met meer vruchten zijner geleerde overdenking en welverfnedene penne te begunfligen!

Land- en Zeetogten in Nederlands Indie en eenige Britfche
Etablisfementen , gedaan in de jaren 1817 tot 1826 , door
J. OLIVIER, J Z. voorheen Secretaris te Palembang. Met
Platen. Ilde Deel. Te ilmflerdam, bij C. G. Sulpke. 1828.
In gr. 8vo. 455 Bl. f 4 - 90.

H

et eerfle Deel van dit allezins belangrijke werk befchouwden wij vroeger (*). Gelijk dit zich tot Java en het
naburige Bali bepaalde , zoo loopt het voor ons liggende Deel
over de Molubfche eilanden (in eenen ruimen zin opgevat),
over Celebes , Borneo, Sumatra en Banco. Wat dus de Brit[eke Etablisfementen zijn , waarvan op den Eitel gefproken
words, weten wij flier; limners Benkoelen is zulks niet meer;
ook zijn de berigten daarvan flechts zeer kort (bladz. 435437) . Malacca mull en andere voormaals Nederlandfcbe , thans
Britfche bezittingen , zijn buiten het plan des Schrijvers ge.
floten. IVIaar daarentegen vernemen wij zeer veel werenswaardigs van de reeds genoemde Nederlandfcbe eilanden.
OLIVIER. is een flellig voorflander der affchailing van het
monopolie der fpecerijen , indien men namelijk den landbouw
op de eilanden beguntligde , als wanneer dezelve veel meet
dan voor de behoefte zouden kunnen opleveren. Vooral beweert hij zulks ten aanzien van ihnboina , in den lof van
welk eiland hij onuitputtelijk is. Het is gezond , fchilderachtig fraai , bezit Zwitferfche gezigten , en tevens de welige
vruchtbaarheid der keerkringsgewesten. Het gebrek aan rijst,
voor welker kweeking het land weinig gefchikt is , wordt
vergoed door de /ago. Het geboomte is zoo talrijk en menigvuldig, dat zelfs een werkzaam en langdurig leven niet
zou kunnen volftaan , om alle de foorten van boomen te leeren kennen , die op de hoogten van dir eiland groeijen. Men
(*) Zie Letteroef. Maart 1828.
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zou er koffij , fuiker, Indigo , ja zelfs den , tbeeboont, met
good gevoig kunnen aankweeken. Daarenboven weet men,
dat zlinboTha thans de hoof& (niet meer de eenige) zetel is
van den kruidnagelboom , wanrvan bier eene uitvoerige befchrijving voorkomt. — Van de bevolking van ilmbolna, die
45,000 zielen bedraagt , heeft reeds bijna de heeft de Christen- en wel de Protestanifche Godsdiensr aangenomen;
0:me zegevierende wederlegging var. het door de Britten
verfpreide vooroordeel wegens de onverfcbiliigheid der Nederlanders ten opzigte van de hoogere belangen dozer eilanders. In de laatstverloopene twintig jaren alleen is op Am&Ina de Christenbevolking met 5000 perfonen vermeerderd geworden. En , hetgeen het voornaamfle is, deze
Christenen , die hunne inlandfche fchoohneesters hebben , zijn
veel befchaafder, gehoorzamer aan de wetten en zedelijker, dan
hunne Illohammedaaidche landgenooten , bij we!ke nog veel
liner woestheid en barbaarsehheid heerscht ; een heilrijk gevolg , 't welk, volgens de onlangs uitgekomene merkwaardige Reize van it OLFF ook in de andere, meer zuidelijke
Molukfche eilanden wordt befpeurd , en dus , al ware 't alleen belangshalve, de Nederlandfche Regering in het Oosten
moet aanmoedigen , om met alle krachten de uitbreiding van
het Christendom in die flreken to bevorderen : want het is
buiten kijf, dat de nog beflaande .noodlottige opfland grootendeels een gevolg van ItIoltammedaanfche dweeperij is. —
Omtrent de vrouwelijke Kreoollehe bevolking, of de zoogenaamde Liplappen . is het oordeel van OLIVIER zeer ongunDig ; en hij verklaart de nadeelige fchets daarvan , in het vorige Deel ontworpen , grootendeels naar 1Woluierchevoorbeelden
to hebben bewerkr. De omgang onder de mannen , daarentegen , is kiefcher,, aangenamer en befchaafder, dan in de
meeste andere Nederlandfciie bezittingen , en velen vestigen
er hunne woonplaats bij verkiezing.
Minder aangenaam , dan AmboTha, is het kleinere Banda,,
of liever de groep der Banda-eilanden bij den vreefelijken
vuurberg ,(Goenong- Afii), die alleen een eiland uittnaakt.
Men weet, dat bier door de oude 0. I. Compagnie bij uitiluiting de notemuskaat werd gekweekt en elders uitgeroeid.
Omftandig wordt bier doze boom befchreven , wanrvan niet
minder dan acbt foorten (volgens de eilanders) zijn, en
weiks verplanting, even als die van den nagelboom, veel
door zelteren vogel , die de noot verflindt en ontbolflerd we,
ook. het
Dczeive
der ontlas: , worth bcv3rderd.
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weligst op Banda-Lontoir ; maar Banda-Neira is de hoofdzetel der Regering. Onder de inwoners van Banda, gelijk der
overige 111olukken , trekken de zoogenaamde Koppenfnellen of
Ilarafoera's (Alfoerezen) de aandacht in 't bijzonder. Hunne
Nvreede gewoonte, of liever wet, dat niemand mag huwen,
vOOr dat hij den priester cen afgebouwen menfehenhoofd beef
ter hand gelid(', zou hen als de wreedfte Barbaren moeten
doen aanmerken ; en toch verzekert onze Schrijver, dat zii
zeer goedaardig, eenvoudig en zelfs onnoozei zijn; dat zij
in zuiverheid van zeden bov ea de iliehammedanen of den
Maki/then volksflam zeer uitrnunten , en geene onkuiscnheld , onmatigheid, dieverij , ondankbaarheid, trouweloosheid
en dergelijke ondeugden kennen, ja de tegenovergeftelde deug_
den in een' hoogen graad bezitten. De Schrijver beroein:
zich daarbij op het getuigenis van andere reizigers in de illslukken , die hij gekend heeft. Deze bijzonderheid is voor de
gefchiedenis en kennis der menschheid van veel belang. Zij
toont, hoe een anders goed en zelfs deugdzaam yolk, door
priesterlist en voorouderlijke, eenmaal ingeworteidegebruiken,
in fommige opzigten geheel in zedelijkheid kan , verftompt en
erger dan een Bierworden: want , in weerwil van ai het
verfchoonende, 't welk de Heer OLIVIER voor de Alfoerezen bijbrengt , is toch een y olk, 't welk een' geheel onbekenden, vreecizamen vOorbijganger verraderlijk , uit eene
hinderlaag, het hoofd afhouwt, in dit opzigt een afgrijfelijk
y olk ; en het fparen van Europeanen (uit vrees) kan hierte,
gen niet als verfchooning worden ingebragt. Hoe beiangrijk
is het dan, een y olk te verlichten , daar het natuurlijk zedelijk gevoel zoo weinig tegen dergelijke gewijde vooroordeelen beftand is! Hebben niet Roomfehe priesters en monniken het in Spanje en Spaanscb Amerika zoo verre gebragt ,dat zelfs het zalig Christendom ;n hunne handen een
middel tot de fnoodfte vervolging, tot moord en brand werd?
Daarom, en daarom alleen, willen zij ook het monopolie van
onderwijs in hunne handen behouden: want een verlicht yolk
is voor geene priesterregering gefchikt. Doch keeren wij
terug tot ons onderwerp.
Na nog eene ontzettende aardbeving en vuurbraking van
den Goenong - Api te hebben bijgewoond, vertrok onze reiziger naar Ternate. Dit eiland prijst hij nog hooger dan zelfs
Ambalia. Het is , even als het nabijgelegene Tidor,, een berg
van 6000 voet , die door zijne Egging y our de bewoners a
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lergezondst is ; en tevens genieten dezen , door guile en
hartelijite gezellige verkeering, de reinfle genoegens der zamenleving, van alle derzelver onaangenaamheden bevrijd. Ternate heefc eenen Sultan, die echter opregt aan de Nederlandfche belangen (under wier invloed hij (hat) is verkleefd ,
en ook zijne onderdanen deelen in die gevoelens. Zelfs de
Engelfche walvischvangers , die bier dikwijls binnenvailen, erkennen de hooge waarde der gezellige verkeering op Ternate.
Hier maakt de Schrijver eene aanmerking , die ons getroffen
heeft. De Spermaceti-vangst (van den Zuidzee - walvisch) ,
die de EngelfChen in deze onze wateren nitfluitend genieten, owdat zij daaromtrent werkzaamer en vrijer van oude vooroordeelen zijn , bezigt 32,10o ton fcheepruimte en 3 2 10 fchepelingen ; de geheele Specerijhandel daarentegen niet meer .dan
700 ton fcheepsruimte en 8o zeelieden : de waarde der fpecerijen bedraagt op het allerhoogst niet meer dan 1,440,000 ;
die der walvischvangst f 12,84o,000. Daarenboven , zegt de
Schrijver, berooft het monopolie nog wel een millioen menfchen van hunne natuurlijkfle regten. Deze bedenkingen
verdienen ongetwijfeld zecr,, behartigd to worden; doch ooze Schrijver brengt zelf tegen die , welke het voordeel van
de walvischvangst aangaat, zwarigheden in 't midden.
Hoe bekoorlijk ook het eiland Ternate en de Stad of Kampong der inlanders zij , de Stad of het Fort Oranje is zeer
onaangenaam en ongezond. Bijzonderheden betrekkelijk de
Godsdienst der Mohaznmedaaniche en Clzinefche bewoners , een
reisje naar Batjou ter inhuldiging van eenen nieuwen Sultan ,
en naar het welvarende Tidore, worden gevolgd door eene
reize naar Celebes; een. eiland, waarvan zoo veel goeds niet
gezegd wordt als van de Molnkken. De ongeregelde vorm
van dit eiland is uit de kaarten bekend, en even min regelmatig is de vorm van befluur. Verfnipperd in een aantal kleine Koningrijken , van welke Boni en iWakasfar de magtigaen
zijn , doch tevens (gelijk wij van elders weten) onder den
invloed van eenen veel gezags hebbenden Adel (loan , die bier
en daar elristokratifche Republieken uirmaakt, waarbij dan nog
het nu eens meer, dan minder erkende oppertoezigt der Nederlandfche Regering komt , — ziedaar , hoe Celebes wordt beiluurd ! Goud heeft dit eiland genoeg; ook andere delffloffen,
maar over 't algemeen weinig goed en duurzaam bout. De
landbouw is in de laatfle halve Eeuw verachterd. Rijsc wordt
nit Java ingevcerd , daar de opbrengst re gering is. De (bi-
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kerteelt wordt verwaarloosd ; peper geheel niet gekweekt. De
Indigo- cultuur is ook te niet geloopen, omdat zij, zoo 't
heette , de kosten niet goed maakte , en de katoenbouw zeer
gering. Zou dit alles, in de nahijheid van vele andere , zoo
gezegende eilanden, de fchuld der Natuur of veeleer van den
mensch zijn? Daarentegen beeft Celebes in de omringende
zeeEn eene foort van zeekwalihen (tripangs) en in de rotskloven aan zee vogelnestjes, die beide door de Chinezen zoo
bij uitflek gezocht worden ; het eerfte vooral is een artikel
van nitvoer,, en ook de fchildpadden zijn goed en overvloedig. De veeteelt daarentegen beteekent Met veal, uirgezonderd die der uitftekende paai den. Men mag dos zeggen , dat
te Celebes de zee rijker is dan het land. De fabrijken zijn
ook van weinig belang. De bier voorkomende berigten zijn
grootendeels nit officit:le bronnen geput.
De Schrijver verhaalt thans de verfchrikkelijke uitharfling
van den Tomboro - berg op het eiland Sumbawa ; lets , dat de
grootfte verwoestingen zelfs van den Etna verre te boven
gaat. De fchok werd in eenen omtrek van meer dan duizend
geographifche mijlen (achttitnhonderd wren) gevoeld. Op
eenen radius van driehonderd mijlen bragt hij de vreefelijkfte
verwoestingen voort. Op Java en te Celebes beide dacht men,
door de hevige donderflagen van den berg, aan een gevecht
met zeeroovers. De zon werd door de asch geheel verduisterd ; het was nacht midden op den dag. Deze asch viel in
een' digten regen neder , en bedekte den grond twee duim
dik. Masfa's puimfteen vulden op het eiland Sumbawa zelve
de baaijen , en dreven als banken in zee. Aldaar was de ellende verfchrikkelijk. Te Benkoelen , op Sumatra , werd het
geluid gehoord.
Van Sumbawa begaf zich de Schrijver naar het eiland Timor , hetwelk tusfchen de Nederlanders en Portugezen verdeeld is. Bij de reede van Koepang is het Nederlandfche ,
thans vervallen Fort Concordia Eene hefchrijving van dit belangrijk eiland , hetwelk ender anderen rijk is aan geneeskrachtige planten en kruiden, doch alwaar mede de landbouw
zeer is verwaarloosd , wordt gevolgd door die van deszelfs
inwoners. Zij zijn geene Mo liammedanen gelijk hunne nahuren , maar Heidenen , met vele zonderlinge en doorgaans wree
de gewoonten; waaronder het offeren van eene jonge maagd
aan de krokodillen , (van welke hunne Vorften afitammelingen
meenen te zijn) aan den oever der zee , ons de lotgevallen
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van A ND R OM E D A en die der fabelachtigc Hoilandfciie Gravendochtcr OLIMPIA bij ARIOSTO voor den geest brengt.
Na eenige berigten orntrent de omliggende eilanden , brengt
ons de reiziger naar het uitgeftrekte Borneo, dat in de binnendeelen nog zoo weinig beltend is. Borneo ftaat thans
'an de kusten, even als Sumatra, geheel onder den invloed
der Nederlanders, (met uitzondering nogtans van Borneo - Proper aan de Noordoostkust, hetwelk een' eigen' en onafbankelijken Sultan heeft.) De Dayaks zijn de ruwe inlandfche
bergbewoners , en ongetwijfeld van denzelfden ftam als de
Alfoerezen , blijkens hunnen trap van befchaving, en in 't bijzonder de gewoonte van het hoppenfnellen. Zij levee bijna in
volkomene regeringloosheid. De illohammedanen hebben fom.
migen tot hun geloof overgehaald , die hunne wreede gewoonten afgelegd hebben. Diamanten zijn een der kostbaarfle
voortbrengfelen van Borneo, alsmede de beste kamfer van
Over Batavia brengt ons de Schrijver nu verder naar Sumatra, en wel naar Palembang, waar hij GouvernementsSecretaris is geweest , en daarvan dus naauwkeurigd berigten
ban geven. De Stad van dien naam , met hare houten hui.
zen, fchoone rivier, en de bewoonde vlotten (rakits) op dezelve , die zeer levendig befchreven worden ; de Kraton of
het paleis van den grimmigen , thans door Nederlands wapenen
afgezetten , Despoot MACHMUD BAHAR-EDDIN; de zeden
en gewoonten der inwoners , hunne vatbaarheid , doch met
twistzucht, bijgeloof en fomberheid gepaard; de Regeringsvorrn; de ongelijk drukkende belastingen ; de handel, enz.
zijn zoo vele onderwerpen van befchouwing, die de aandacht
des lezers zeer aangenaam gaande houden, Het omliggende
land words volgens de berigten der Heeren MUNTINGHE en
sEvENHOVEN, Commisfaristen to Palembang, befchreven ,
en daarbij belangrijke bijzonderheden medegedeeld omtrent de
wetten en regtspleging. Hoogstmerkwaardig is de overeenkomst tusfchen de gebruiken der Middeleeuwen in Europa en
die van deze Oosterfche landen. Niet alleen heeft men in
beide het regterlijke twcegevecht , maar ook de Ordalla , of
Godsoordeelen , door kckende olio of gefinolten tin (bij ons
was het kokend water), en eindelijk het afkoopen der doodilraf naar een vast Tarief, , even als in de oude Saliftbe , of
zelfs nog in de Priefche wetten der dertiende Eeuw, die ons
MEERMAN heeft medegedeeld; z65, dat voor den moord
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van Edelen het meest , voor dien van gemeenen zesmaalminder (in Europa was het ilechts driemaal minder), en voor
Gene vrouw of meisj e allerminst wordt betaald. Vanwaar die
zonderlinge overeenkomst in ongerijmdheden ?
Van Palembang brengt ons de Heer o 1.1 v I ER naar Atjleh
(in oude reizen meer bekend onder den naam van Achem of
Atsjem; thans niet meer dat magtige Rijk , dat honderdduizenden op de been kon brengen) en verder het eiland rond ,
voorbij de Battaks, die kennis aan een eigen letterfchrift en het
bereiden van buskruid hebben, en toch menfcheneters zijn ,
longs Padang , Benkoelen , de Lampongs enz. Doch , behalve
Palembang, is Sumatra , vooral de Westloast , ons later bekend geworden door de berigten van den Heer Iv All tr r s ,
die wij re gelijk met het eerfle Deel dezer Rein hebben beoordeeld. Beide te zamen maken dus een goed geheel omtrent dit eiland nit, hetwelk thans geheel onder Nederlandfchcn invloed ilaat. De Heer viER teekent naauwkeurig aan, wanneer elk dezer punten door verdrag mer onze
oude Maatfchappij is in betrekking gekomen.
Van Sumatra brengt hij ons verder naar Banco, zoo 1k
aan tin , en thans, even als het nabttrige Billiton, een elgendom van ons Rijk. Herinnering aan perforrele onaangenaamheden fchijnen hem terug te houden van de vermelding
van nog andere Etablisfementen ; wij hopen , dat hij die herinneringen zal krinnen onderdrukken , en zijne fapieren , die
wij alle reden hebben, om voor belangrijk te houden, vooral
niet ten vure zal doemen.

Beknopte Verhandeling over het nut der beoefening van de algemecne , dat is uncle, middeleeuwfche en hedendaagfche
Blunt- en Penningkunde. Door P. 0. VAN DER. CHUS,
Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. Dr. enz. Te Leiden, b J.
C. Cijfveer. 18a9. In gr. 8vo. 84 BI. I i . to.
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e jonge Geieerde , aan wien wij deze Verhandeling te
danken hebben , en die zich reeds in verfcheidene opzigten ,
zoo wel door eene bij de Leidfche floogefchool bekroonde
Verhandeling over de Stalvoedering , als door zijnen uitnemenden aardrijkskundigen Commentarius op ARRIANUS, en door
zijnen verdienilelijken arbeid bij de Verzameling van Oudheden,
Munten en Gedenkpenningen te Leiden , als iemand van uit-
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gebreide en veelfoortige kundigheden , voordeelig heeft onderfcheiden , geefc ons bier eene proeve zijner bekwaamheden in
bet laatstvermelde vak , hetwelk zijne lievelingsfludie fchijnt
te zijn. Inderdaad is de penningkunde eene zoo wel aangename als nuttige oefening, en de Schrijver geeft kortelijk ,
maar niettemin genoegiaam ontwikkeld tot opwekking van
den fmaak in dezelve , de voordeelen op , die tmderfcheidene
kunften en wetenfchappen oft die Iludie kunnen erlangen. Dezelve zijn , volgens hem , verband tusfchen munten en pennin.
gen en de algemeene gefchiedenis, de gefchiedenis der befehaving en kunst , de tijdrekenkunde, de aardrifkskunde, de
fabelkunde , de kennis aan de gelaatstrekken van vermaarde perfonen , de wapenkunde, geflachtrekening en kennis der
titels, de kennis aan de gebruiken, kleederdragten , ge.
bouwen , vaartuigen, wapenen enz. der onderfcheidene volken , — aan de metalen , derzelver vermenging en gehalte, en
de gefchiedenis van de vervaardiging der geldfPecien en gedenkpenningen; het nut der penningkunde door de kernachtige omfchriften en de fchrandere vinding der zinnebeelden, en eindekk tot vorming van den fmaak en het aanbrengen van gemak
op reizen. Dit alles worth in dit kleine beftek zeer goed
eengezet; doch wij nemen de vrijheid, den bekwamen Schrijver, die natuurlijk voor di; vak zeer is ingenomen , en het
dus van de gunitigfte zijde befchouwt, te doen opmerken ,
dat men toch met de penningkunde , als bron voor de Gefchiedenis, zeer voorzigtig moet te werk gaan. Hij zelf Levert ons
een voorbeeld : op eene munt van huousT us II , Koning
van Polen en Keurvorst van Sakfen, worth deze geroemd , als
iemand , „ die aan het Rijk deszelfs roem , aan den Rijksdag
zijne waardigheid , den Adel zijnen luister,, het Volk zijne
" wetten, alien de rust heeft hergeven." Was dit echter
niec dezelfde FREDERIK AUGUSTUS, die om de Poolfche
kroon zijn geloof verzaakte , die het Treurfpel te Thorn liet
plaats hebben, die zich door KAREL XII de kroon liet
ontnemen , dezelve ook bij een' bezworen' vrede afftond, en dadelijk na den voorfpoed der Rusfifche wapenen weder op nam , van wien geene Regenten- of Heldendeugden , maar wel
verhazende ligchaamskracht en groote ongebondenheid , in de
gerchrevene Gefchiedenis worden vermeld ? Waren het geene gedenkpenningen , waarop LODEWIJK XIV , dien de Schrijver te
regt een' tiran beet , de Groote genoemd en met de rijzende
Zon werd vergeleken ? Zoo een ALVA op het denkbeeld
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gekomen ware, um , in plaats van het weidfche opfchrift op ilk'
ftandbeeld , waarin hij als herfleller van rust en orde in Nederland en als de getroulvfle dienaar van den besten Vorst werd
vermeld , die woorden op eenen gedenkpenning te laten Haan,
zou dit dan eene echte bron voor de Gefchiedenis zijn ?Neen !
de vleijerij van Vorften en Grooten heeft daartoe te veel invloeds op de tijdgenooten , en aan nietswaardigen is maar al te
dikwerf eene onverdiende eer in dit opzigt te11 deel gevallen. Oak kunnen wij aan de kennis der wapenkunde (hera!diek) en der veelal weidfche en beuzelachtige titels zoo veel
waarde niet hechten als onze Schrijver. Met dat a) is zijn
werkje nog altijd zeer nuttig : want, zelfs na aftrek van het
gezegde , blijven de voordeelen der penningkunde van veel
belang ; en mogelijk dat ook een ander over de waarde der
titels anders denkt , en ons te getnoet voert, dat vleijerij
waarlijk niet enkel op gedenkpenningen , maar ook wel degelijk in gefchrevene werken te huis is , hetgeen wij zeer gaarne erkennen.
De waarde van dit hoekje Nvordt nog verhoogd door eene
naauwkeurige opgave van eenige werken en kleinere flukies ,
die nuttig zijn in de beoefening der male, middeleeuwfche en
hedendaagfche munt- en penningkunde, en welke van uitgebreide
belezenheid in dit vak getuigt. Wij wenfchen den Heere v AN
DER c H u s eenen werkkring toe, waarin hij zijne vete kundigheden tot nut der Maatfchappij en des Vaderlands op woeker kan zetten.

Handleiding tot het leeren van het Schaakfpel. Naar het
Hoogduitsch van den Heer W. VON MAUVILLON. Door
JAN DE QUACK. Met het Portret van ELIAS STEIN
en inlichtende Tabellen. ale Deed. Te Rotterdam , b# Menling
in en van Westreenen. 828. In gr. 8vo. 421 Bl. f 4 :
l
Recenfent het werk van den Heer M A u VILLON,
gepenfioneerd Kolonel in Pruisfifchen dienst , en eertijds lid
van het destijds beftaande Haagfche Schaakgenootfchap , in
handen kreeg en vlugtig doorliep , vroeg hij zichzelven af,
of eene dusdanige omflagtige handleiding niet veeleer gefchikt was, om den leerling , die nog niets van het Schaakfpel weet, af te fchrikken , dan om hem aan te moedigen ,
hetzelve te leeren. Hij vond er daarenboven weinig of
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geen nieuws in voor den gevorderden fchaker, en legde het
dus ter zijde.
De werkzame en vlugge DE QUACK, een mid medelid
van bovengemelde Genootfchap, had het echter waardig
gevonden, in de Nederduitfche taal te worden overgebragt ;
de Ridder JANSSEN, zoo verdienflelijk in zijne veelvuldige
betrekkingen en tevens als clerk fchaakfpeler bekend, had de
opdragt dezer vertaling wel willen aannemen: Recenfent kan
niet ontveinzen, dat, bij eenig nadenken, het werk daar•
door in zijne fchatting rees ; waarom hij het met nieuwen
lust weder opnam , en met meerdere naauwgezetheid gadefloeg.
Na eene vereerende opdragt, voorrede, uitgebreide inlet.
ding, en verklaring der bij het fchaakfpel voorkomende kunst-•
woorden en benamingen, verdeelt de Schrijver zijn werk in
zes Hoofdftukken. Het ilk handelt over de beste wijze,
oin het fchaakfpel te leeren; het 2de, over het opzetten,
den loop en de werking der ftukken; het 3de , over de
waarde en de betrekkelijke waarde der ftukken; het Ode ,
over bet in 't oog houden der algemeene regelen bij het
fpel, en bij het verzetten der flukken ; het sde, over het
ontwerpen van een fpel, en over de opening van een gewoon fpel en van die der Cambiten; het 6de, eindelijk, over
de oppofitie , waarmede dit eerfte Deel eindigt.
Ook na de lectuur dezer vertaling blijft evenwel Recenfent bij zijn gevoelen, dat dit werk veel te omflagtig is geworden voor jonge lieden, die begeerig zijn, het fchaakfpel te leeren. Voor dezen toch is hetzelve voornamelijk
gefchreven. Immers heeft men fIechts op te merken, dat
het 2de Hoofclituk zelfs verhaalt, hoe een fchaakbord er
uitziet, en welke gedaante het heeft; en fprekende over de
blinde mat , zal ieder gereedelijk toeflemmen , dat zulks alleen bij blinden mogelijk is; alhoewel de Schrijver onderftelt, dat het bij opmerkzame fpelers wel zelden, echter
toch gebeuren zal. Welk eerstbeginnende zal niet afgefc'nrikt
worden, bij het lezen van het 3de en 4de Hoofdfluk ; en
nog weer, als hij in het 5de gewaar words, dat er 25o bladzijden zijn volgefehreven alleen over de opening van bet
fchaakfpel! Hoe veel ftudie zal er dan niet moeten volgen
over geheel uitgefpeelde partijen Inderdaad, dit moet hem
met zekeren angst het tweeds Deel doen te gemott zien.
Hoe zeer elk goed onderwijzer wel met de gronden cones
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zaak, het zij dan in het veld der kunften of in dat der we.
tenfchappen, eenen aanvang met zijne leerliugen maken zal,
zoo zal hij hem echter nooit terftond al de zwarigheden voor
oogen ftellen , welke hem al meer en meer te wachten ftaan.
Voorzeker, deze vertoonen zich web fpoedig genoeg van
zelf, en zouden den aanvanger weinig aanmoedigen; hoe
veel te meer dan bij het fchaakfpel, dat toch altijd fpel
blijft , en, hoe belangrijk op zichzelve, geene volftrekte behoefte is. Daarenboven bevestigt het fchaakfpel het Franfche fpreekwoord , qu en forgeant on devient forgeron. Recenfent zijn fchaakfpelers bekend, die hem betuigden, nim.
mer eenig Schrijver over dit fpel te hebben ingezien, en die
evenwel thans als zeer fterk op het fchaakbord bekend ftaan.
Voor hem echter , die liever, dan al doende te leeren, zich,
met vascen wil , begeert te wapenen met grondige kennis,
alvorens in bet flagveld te treden , is dit werk, over het
algemeen, aanprijzenswaardig.
In het eerfte Hoofdfluk worde terftond veel goede raad gegeven , om bij het fchaakfpel in acht te nemen. Prent men
hetgeen bier gezegd worth diep in zijnen geest , en houdt
men zich daaraan , zoo bevindt men zich daar zeker wet bij.
Het tweede heeft weinig of geen waarde, dan alleen voor
hem, die nog niet weet wat een fchaakbord is , hoe de
flukken er uitzien , of hoe derzelver loop is.
Het derde is niet onnut gelezen te worden; doch zich bier
lang bij op te houden, komt Recenfent voor geene behoefte
te wezen , daar hetgeen bier aangetoond wordt zich fpoedig genoeg doet gevoeien , of voor den eerstbeginnenden on.
verftaanbaar is, maar bij eenige vordering allengs van zelf
blijkbaar worth.
Het vierde is vol waarheid en waarde , doch voor hem,
die het fchaakfpel pas begint te leeren , onzes inziens, te
hoofdbrekend. Hij title deze zaken dan niet te zwaar!
In het vijfde , over de opening van het fpel, zijn wij het
meestal met den Schrijver eens; echter niet, als hij bl. 121
aanraadt, om, als men een regelmatig fpeler voor zich heeft,
door dezen of genen zet te beproeven, hem in verlegenheld te brengen , en hem daardoor tot verkeerde zetten te
verleiden: hierdoor zou men meestal zichzelven in gevaar
brengen , en zijn' eigen val vroeg of laat berokkenen.—Hier.
op volgen veertig openingen van het gewone fpel; eenentwintig van de Gambit des Konings , met eene opheldering,
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wat eene Gambit is ; vijf van de geweigerde Gambit des
Konings; vijftien openingen van de Gambit der Koningin ,
en drie over de geweigerde van haar. Vele dezer openingen zijn nit de beste Auteurs van vroegere en latere dagen
gekozen, en alle waardig nagegaan te worden , opdat de leerling hierdoor eene hebbelijkheid verkrijge , zijn fpel regelmatig te openers, waarvan voor de winst der partij veel afhangt; elke zet van deze openingen is meestal wel beredeneerd , en zoo breedvoerig, dat men zulks te vergeefs elders
zoeken zou.
In de 2 2fte opening vindt Recenfent Z. Pion op 2I. geen'
goeden tegenzet; en het bevreemdt hem, dat, nadat het
Ainfierdamfche Schaakgenootfchap juist met dezen tegenzet
eene partij van de Club des Echecs te Antwerpen, waarvan
openlijk gezegd is de flerkfle fchaakfpelers in zich te bevatten , gewonnen heeft , de Heer VON MAUVILLON, in
zijne onlangs uitgegevene fiinf Schachpartien von den Londoner and Edinburger Schachklubbs, mit Beifagung der zwifchen den Amllerdammer and Antwerpener Schachklubbs gcfpielten zwei fchachpartien, flaande booth , en op een' meesterachtigen toon zegt „ dieter Zug ist gewisf fchlecht." Zoo
wel de Heer MAUVILLON als de Heer DE QUACK waren
van het voormalige Haagfche Schaakgenootfchap leden van
den derden rang. (Er waren ro rangen.) Men verzekerde
ons , dat eersrgenoemde federt in fterkte op het fchaakbord,
dat echter-zelden het geval is bij het klimmen der jaren ,
is vooruitgegaan. Zulk een beflisfende toon mogt een'
PIIILIDOR of STEIN gepast hebben ; maar van den wellevenden Kolonel had Recenfent een' befcheidener verwacht,
en wij herinneren hem can bl. 9 zijner voorrede , la critique
est aifee , mais Part biers ;" en nadat ons is ter ooren
gekomen , dat hem aangeboden is , deze partij bij briefwisfeling te fpelen , om hem van het tegendeel gevoelig te overtuigen , en hij om nietige reclenen zulks heefc geweigerd ,
zoo komt het ons voor, dat het nog geenszins is bewezen,
dat bovengemelde tegenzet ilellig flecht is.
Het eerfle Deel eindigt met de oppofitie, of het fpelen
met de Pionnen en den Koning. Uit dit laatfle Hoofdfluk
is mede zeer veel te leeren. Hij, die wel met zijne Pionnen
weet te fpelen , heeft onbedenkeiijk veel voor, en zal zich
dikwerf uit netelige pofitien redden en ongedachte voordeelen behalen ; zoodat men den leerling geen gedulds genoeg
kan toewenfchen, om heczelve te befluderen.
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Het werk wordc voorafgegaan van eene uitgebreide inlei.
ding,niet ongevallig te lezen. Men vindt er den oorfprong en
voortgang van het fchaakfpel in, en waar thans de voornaamfie Schaakgezelfchappen beftaan. In Parijs en Loden , zegt
de Auteur; liever, als Nederlander, had ik gelezen te Londen
en te Amflerdam , of wet allerliefst Edimburg en Amflerdam ,
daar deze twee den palm der overwinning mogten wegdragen.
In Parijs beftaat niet eens een vast Schaakgezelfchap. De
voornaamfte fchaakfpelers aldaar zijn habitues elu Cafe de la
Rdgence, dat Diets is dan een gewoon koffijhuis. De Heeren
WILLIAMS, MAKET, BONCOUR en LE MAITRE, die aldaar, als de flerkften der ftad , blijken hunner bekwaamheden
geven , zijn geen leden van eenig Schaakgezelfchap; zoodat ,
als er al iets van dien card beftaat , het naauwelijks dien naam
zal mogen dragen.
De vijf partijen , door Londen met Edimburg gefpeeld , geven doorflaande blijken, dat de laatile geenszins voor de eer.
fte behoeft onder te doen , en mogt daarenboven , als overwinnend , het veld behouden , maar wordt met flilzi,vijgen
voorbijgegaan, even als Amflerdam , die , na twee malen door
Rotterdam en twee malen door Antwerpen als overwinnaar
begroet te zijn , niet waardig fchijnc genoemd te worden.
De vercaling is met geduld, oordeel en juistheid gefchied ,
en om hare gepaste aanteekeningen boven het oorfpronkelijke
te kiezen.
Wij zijn het met den Vertaler op bladz. 89 eens , dat de
Koningin niet te lang werkeloos behoort te blijven , waarin
wij verfterkt worden door PHILIDOR, op wiens werk wij
hoogen prijs ftellen , en die haar, in meest alle zijne partijen,
in de tien eerfte zetten , ja foinwijlen met den vierden of
vijfden zet, reeds in actie brengt. Zoo ook , op bl. 114, is
bet rokkeren bij Lange na niet alcijd een verloren zet. Bij de
noot op bl. 117 ware het niet ongepast geweest , het al te
langzame fpelen den eerstbeginnenden of te raden , omdat men
zich daaraan ligteiijk overgeeft , en , zulks eene hebbelijkheid
geworden zijnde , men onverdragelijk voor zijne cegenpartij
wordt , en nimmer een gezocht fpeler onder de liefhebbers
zijn zal.
Dit eerfte Deel wordt befloten met vijf tabellen van Becht
uitgevallen , doch echter leesbaren fleendruk , en is verfierd
met de beeldtenis van den Heer ELIAS STEIN, die , alISOEKBESCH. 1830. NO. 2.
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hoewel geen Nederlander van geboorte, echter alhier jaren
lang en tot zijnen dood bewees, de fterkfte fchaakfpeler van
zijnen tijd te zijn.
G.

Gedichten van Mr M. c. VAN HALL, Ridder der Orde
van den Nederlandfchen Leetsw , en Lid van het Koninklijk
Inflituut. fide Verzameling. Te Amilerdam, H./ J. van der
Hey en Zoon en ten Brink en de Vries. 1829. In gr. 8vo.
X, 200 bl. f 3- 3o.

O

nder zoodanige Nederlandfche Dichters, die te regt den
naam van oorfpronkelijk dragen , verdient ook v A N HALL te
worden genoemd. Is het BILDERDH it , is het FE/TH, is
het LOOTS, is het TO L L E N s , .lien wij, telkens met flaauwer' afdruk , gelijk bij zoo velen , in hem wedervinden ?
Neen! geen van alien. VAN HALL is VAN HALL. Toch
leeft en ademt in hem de geest van HORATIUS: want hij
denkt, hij gevoelt als HORATIUS. Geen wonder, dat wij
dan ook eenige navolgingen van Rontes Lierdichter in dezen
bundel ontmoeten.
In ftede van de breede lijst der 40 bier voorkomende dicht.
ftukken of te fchrijven ; achten wij het verkieslijker, bij deze
en gene derzelven een oogenblik !anger flu te flaan.
dan mijne Echtgenoote , Kinderen en Behuwdkinderen , is
eene kunffige en heerlijk volgehouden allegorie, waarin de
Dichter zichzelven fchetst als bejaarden boom, zijne
echtgenoote als een zusteritam, die naast hem that, en Zijne
kinderen uit vroeger huwelijk als telgen uit hem gefproten.
Die zusterftam, die telgenrij ,
Die fpruitjes , die, aan hare zij ,
Hem met Naar jeugdig loof omgeven :
Zietdaar, waarom de boom in 't woud
Her dorrend hoofd nog opgeheven,
Zelfs in het onweer , houdt.
Zij zullen, als het ftormgeweld
Hem eens ontwortlen zal en velt,
Hun loof en takken treurig buigen ,
En , bij zijn' neergeflormden tronk ,
Aan 't om hen klagend bosch getuigen,
Wat fteun aan hen ontzonk!
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Maar dan verheffen zij Nunn' top
Straks weer naar 't koestrend zonlicht op ,
En ruifchen , daar ze elkander nadren ,
Den vaderlijken boom ter eer ,
En !torten van hun frisfche bladren
Op hem een' dauwdrop nedr
Hoe gelukkig gekozen , om uit te drukken , dat de kinderen op het graf buns vaders , bij het vermelden van zijnen
lof , tranen zullen Morten !
M. TULLIUS CICERO, een echt republikeinfche lierzang tot lof des Confuls , Wijsgeers en Recienaars ; doch juist
daarom ion op bl. 7 wel eerie aanteekenirig noodig zijn geweest tot verklaring van het vets :
Een TROON herrijst op zijn bevelen.
Want wie zal er aan denken , dat bier gezinfpeeld wordt op
Redevoering voor Koning D Ej oT A a U s? Ook
wordt eerst van CESAR ' S oierheerfching gefproken , daarna
van CATILI NA ' S zamenzwering , de herfielde vrijheid , den
roem van c lc a au, en onmiddellijk daarop zegt de Dichter :
CICERO ' S

Ras eindt dat hell , rampzalig yolk !
Uw Brutus wet , ontzind , den dolk ,
En Cefar fierft aan zijne voeten , enz.
Maar neen ! Dat heil was reeds door c ESAR vernietigd ,
en BRUTu s zocht de vrijheid , die door c ICERO voor den
aanflag van CATILINA weleer beveiligd was geworden ,
dock daarna door CESAR. aan de Romeinen oncroofd was ,
door den moord des dwingelands te herftellen , en dus joist
dat heil weder te geven , waar CICERO tegen CATILINA
voor geijverd had. CICERO keurde de daad van BRUTUS
goed , en voegde zich bij zijne partij.
Om van de beide volgende fraaije ftukken, NT A N DER w a rt F,
en den Feestzang op de 250 jarige gichting van Leidens Hoogefehool , kortheidshalve, te zwijgen ; CORNELIA, Moeder
der Gracchen , verheerlijkt uicmuntend de deugd dier edele
Romeinin en hater volklievende zonen. VAN DER LINDEN
wordt ook naar waarde gehuldigd.
Zan eenen Hebzuchtigen is de beste vertaling van het Non
ebur neque aureum , die Recenfent nog ooit gelezen heefc.
F 2
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Mar= doet VAN HALL niet 9 hetgeen O OS TERDIJK heeit
trachten te doen en naar zijn vermogen volvoerd beeft!
VAN HALL zou al de lierzahgen van HORATIUS met waardigheid kunnen vertolken.
Op het 5o jarig Priendfchapsfeest van J. H. VAN HER
PALM en Mr. H. VAN ROIIEN is weder eene fraai volgehouden allegorie , maar ook al op twee boomen. Zoo wel als
dit beeld door den Heer V A N HALL naar omftandigheden
gewijzigd wordt , komt het toch te dikwijls voor.
Diehterentrots en Heldendeugd, de 9de Ode van HOR ATIUS' IVde boek uicmuntend gevolgd. Hetgeen HORATIUS
zijnen vriend LoLLius, dat mag ook v A N HALL zijnen
vrienden. wel toeroepen :
Non ego vos tneis
Chartis inornatos filebo.
Want inderdaad , uit de Gedichten van den Heer VAN HALL
kan men den ganfchen hoer zijner vrienden leeren kennen ,
en waarlijk I hij mag hen wel noemen.
De Aloe, aan Mr. W. BILDERDIJII, is goud waard. Men
hoore het clot
Ja, de Aloe, zij is uw beeld,
o Grijze Bard , wiens dichtvuur fpeelt
En blaakc in heeds hernieuwde fpranken!
Vaak boeit mij uw zoo heerlijk lied;
Maar fpreekt de wrevel in uw klanken ,
Dan huldig , maar ik min het niet.
Ga voort , befpeel Alceus lier!
Maar ach , doe haar, nicer bits dan fier ,
Niet altijd davren van zijn' donder !
Uw kopren keel klinkt foms te zwaar :
Meng Sappho's zilvren item daaronder,
En fmelt uw klanken, Dichtrenwonder !
Weer met de zoete E6olfche fnaar I (Utinatn !)
De navolgingen van LucANt: s zijn , even als de finkken, welke bier niet bijzonder worden opgefomd , alien eenen
VAN HALL waardig.
In den lierzang aan Mr. c. VAN MAANEN leert men
VAN HALL als een opregt en itandvastii vriend eerbiedigen :
en fehoon Recenfent, omtrent de uitlegging van de Grond-
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wet en de vereischten van een goed Wetboek van Strafregt ,
naildere beginfelen, dan de Heer Mr. c. F. v AN MAAN E N,
is toegedaan, en dus gansch niet is ingenomen met het ftelfel , om alles, zoo veel maar eenigzins mogelijk, af te
doen met Koninklijke Befluiten, Ministeriele beflisfingen, en
aanfchrijvingen van Staatsraden - Administrateurs tot uiclegging , foms tot aanvulling , ja tot verminking der Wet, vindt
hij het toch zeer befpottelijk , dat kort geleden een fchoolonderwijzer uit de provincie Luik een verzoekfchrift aan de
Tweede Kamer der Staten - generaal heeft Ingediend, om den
Minister van Justitie in flaat van befchuldiging te ftellen.
Dit is dan wel een echte fchoolvos! De Hemel beware ons
voor zulke Volksvertegenwoordigers, die zichzelven daartoe
fchijnen op te werpen!
De Akadetnifthe Feestviering was iegt gefchikt voor de gelegenheid. Rust, naar n o R ATIUS, is weder uitnemend gePaagd. SCIPIO, de eedie Afrikaner , is vol van zuivere en
Christelijke Wijsbegeerte.
dan eenen Christenleeraar , die , zoo het fchijnt , weinig
toehoorders, en althans weinig aanzienlijken er onder, bij
zijne leerredenen had , is zoo ftichtelijk voor den lezer als
bemoedigend voor den Prediker :
o Laat niet af, in 't heilig koor,
Al leent geen weidfche Poet u 't our,
De heilmaar,, juichend', te verhreijen!
Zij werd, in Bethlem's zalig veld,
Geen' aardfchen Goan , maar Herderreijen,
Door Hemelboden , 't eerst gemeld.
Herinneringen en Uitnoodiging aan Mr. H. VAN ROHE N.
Echt Horatiaansch , en toch Diet geheel vertaald. Maar
z66 zou HORATIHS, in onzen tijd en in ons land, den
door beroepsbezigheden overkropten kunstlievenden vriend
zijner jeugd een lied hebben coegezongen; en dergelijk is
dan ook de 29fte Ode van het Hide boek aan M E a N A s,
waar v A N HALL ons door het welgekozen motto naar heen.
wijst.
'k Heb geen' nardus voor Satrapen ;
Balfem voegt geen' Batavier ;
Maar de lieve roos bloeit hier;
'k Zal Naar vlechten om uw flapen:
'It Zal met blijden !:out en zang,
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Nu in 't loof, dan op den akker,
U, mijn hupfche grijze Makker!
Lachjes troonen op de wan.
o Ontvlugt dan 't Hofgewemel, enz.
Geen paleis, met trotfche zalen,
En van marmren zuilen rijk ,
Staat bier in bet vette flijk
Met onnutten glans te pralen ;
Maar hetgeen Gij Leven beet ,
Smaak ik, in mijn lage woning,
Meerder vrij , dan Narlands Koning ,
Die van geen verpoozen weet.
Volg bet fpoor der ecbte Wijzen , enz.
Eer de dauw nog langs de tippen
Van het gras en klaver fchiet,
Zullen wij uit floor of vliet
't Blank en hongrig baarsje wippen ;
't Lied van: Kristallijnen beek ,
Zal, daar onze dobbers zinken ,
Vrolijk om ons henen klinken:
't Is nog 't liedje van de flreek.
En nu het floc:
Spant Ge uw Tier, ik Item mijn luite.
Dat weer Cats en Maro's taal ,
Klinkende bij 't land - ontbaal,
Ons vermaagfchapt hart ontiluite !
Kom ! de Wijzen minnen 't land :
Vlied de Staatszorg op de velden!
Rome's Raden , Rome's Heiden
Speelden aan Cajeta's flrand.
De Ode aan J. L us LINK, DEN JONGEN, in zijne blindheld, uit den tijd der Franfche Overheerfching, en die aan
den waardigen Predikant WESTERBAEN, van December
, doen het hart, het verftand en de Zangfier van den
Heer VAN HALL even veel eer aan. Maar , fpreekt hij toch
niet war al te fmadelijk van de Oppofitie ? Recenfent kent een
opregt vriend van Vaderland en oRANJE, die wars is van
al de woelingen der Priesterpartij, en echter zich verheugt,
dat fommige misbruiken verbeterd zijn , en hoopt , dat de
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nog beftaande op eene grondwettige wijze zullen warden
weggeruimd. Zijn de Vercegenwoordigers CORVER HOOFT,
L az A c , DONKER CURTIUS, en de nit de algemeene
Statenvergadering geweerde SCHOONEVELD, dan Been echte Liberalen. Zijn LE H ON en andere Zuid-Nederlanders
als oproermakers te befchouwen? Est modus in rebus. Iliacos infra muros peccatur et extra.
Aan de Godin der Jeugd is een regt lief ftukje; doch daar
vinden wij :

Mijn

\

\ juichte aan mijne node.
gade

ZO6 zou hij , die de meat van het vers niet lilt de voorgaande regels kende, natuurlijkerwijze lezen; maat 06 wil
het VAN HALL:
\

\ -1

Mijn gade juichte aan mijne zijde.
Dir gebrek ware ligt te verhelpen met eenen gangb'aren
Gallicismus:
Men gade, xij juichte aan mijn zlide.
Aan Mr. C. j. v A
den , Bruidegom :

N ASSEN,

benoemd Hoogleeraar te Lei-

o Ja I hij is verdiend de lauwer voegt uw' haren ;
De Leydfche Pallas reikt U priesteritaf en kroon;
Maar ook de Mingodes, gerezen nit de baren ,
Vlecht door d'olijftak rozeblaren ;
En de eerkrans , die U fiert , wordt nu eerst lief en fchoon.
Hoe fraai is die wending, reeds dadelijk bij den aanhef
Ook al de volgende ftukken verdienen de aandacht van het
letterlievend Publiek. Maar her zou te lang ophouden , over- •
al verder bij ftil te than. De Heer v AN HALL fchijnt zich
twee vrijheden in de verfificatie te veroorloven , die men bij
hem niet zou verwachten: het rijm van # op ei , bl. 17, in
VAN DER WERF :

We&flaat dien jammerkreeT , ' T geweld der muiterij ,
Als Leydens muur de flormrammei.
en het lang nemen van toonlooze iettergrepen , hetwelk Aileen mag gefchieden , wanneer eene hoogere greep voor-
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gaac noch volgt in hetzelfde verslid ; en dan worth de korte
greep geenszins lang, maar een Pyrrhichius bekleedt de plaats
van Trochdus of iambus. Bl. 76 lezen wij ;
't Was niet door Teucer's hand , dat den Cydoonfchen bong.
Bl. 103 :
En er geene enkle jiar aan 's hernels tranfen gloeit.
Een Trocheus kan zoo min in een Jambisch , als een .Iambus
in een Trochaisch vers geduld worden. De Spondeus en de
Pyrrhichius doen loins eene gelukkige wetking, b.v. bl. cos :
—

I

Een vierfpan , in • t gareel, briescht , trapplend met den voet,
I
1, 1u
11
'1,
-I
U, daar uw itaatfiekleen van dubbel purper gloeijen ,

I

v

Schunnbekkend te gemoet.
Welk een voortreffelijke dichtbundel , waar men naar vlekjes zoeken moet , om die te vinden

Gedichten van w. n. WARNSINCK, BSZ. Te ilniflerdam
G. 1. A. Beijerinck. 1828. In gr. 8vo. VIII en Zoo Bl•
f 2-90.
e Heer
van zoo vele zijden gunIlig beD
kend , 'evert hiermede eenen bundel Gedichten , die zijnen
WARNSINCK,

vroeger verkregen roem handhaven. Wij drukken hier op
het woord roem. Want niet enkel de hooge dichterlijke
vIngt brengt dien aan. Er is iets , dat den roem nog edeler
en beftendiger maakt , gloria enitn fequitur,, tanquem umbra,
virtutem. Dichteriijke voortbrengels , die te gelijk uitdrukking zijn van een welgeplaatst en Christelijk hart , duren
langer, dan die al hunne voortreffelijkheid ontleenen van de
kunst, welke niet zoo onveranderlijk blijft als zedelijkheid
en de adel der menschheid. Wij vleijen hier niet, want wij
kennen den man naauwelijks van aangezigt ; maar wij merken dit alleen aan tegen zulke
, die op den
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Dichter , als Suikerraffinadeur, laag nederzien , en vergeten ,
dat een eerlijk man , die ook voor de menschheid menfche.
lijk en Christelijk leeft, bij den Nederlander meer geldt dan
een Kaslier , die wegens ...... voortvlugtig is. Maar als
men zelf in de Letterkundige wereld telkens van firma verandert en mankeert , dan dan zoodat wij maar zeggen willen , dat APOLLO, of A R Gus , of de Friend der
Waarheid hunne eigene familie niet aantasten , wanneer zij ,
bij het beoordeelen van verzen , op iemands eerlijk heroep
aan bunne laffe en oneerlijke fcherts botvieren.
Met uitzondering van edn enkel flukje , dat namelijk Aan
de nagedachtenis van I. j. A. GOGEL, heeft WARNSINCK
in dezen bundel niets
elders verfpreid is. Dit is meer goeddan af te keuren. Indien er voor herhaling reden is, (en
dit geval beflaat , ten opzigte van het hier ten tweedenmale
voorkomend en nu ook verbeterd flukje) dan valt op die
herhaling niets aan te merken. Doch is de Dichter nog in
lever, dan keuren wij anders zoo jets geheel af. Het verraadt eenige ingenomenheid met eigen werk ; het heeft althans hiervan grooten fchijn. Het decks repetita placebunt
geldt van die herhalingen fomtijds in het geheel niet. Als.
dan mag de Dichter eerst nog wat verzamelen en inter parietes zingen , v66r dat hij zoo openlijk toont , dat al zijn voorraad is afgeleverd.
Den Heere W A n y siNc K dulden wij geenszins euvel, dat hij
een en ander gelegenheidsflukje heeft medegedeeld. De vrijheid ,
aan hem toegeflaan , volgt van. zelve nit den geest en de
ziel zijner gedicliten. Godsdienst , Vaderland , Vriendfchap ,
^Oudennin , Huifelijk Geluk wekken zijne Muze op tot
zang. Kunstflukken vallen weinig in zijnen fmaak. Dit
juist maakt , dat bijzondere gelegenheden op zijne Muze den
meesten invloed uitoefenen. Zonder dus dergelijke gelegenheidsverzen algemeen in befcherming te nemen , keuren wij de
handelwijze van WARNSINCK goed , die in zijne gelegenheidsverzen wel het meest het uitvloeifel van zijn hart openbaart ;
en dit kan , wanneer een WARNSINCK het doet , den weldenkende nog al eenigen troost fchenken , bij bet fchorre
gefchreeuw over de tegenwoordige boosheid der menfchen.
Zullen wij nu aanwijzen de gebreken in dezen bundel ?
WARNSINCK heeft onze teregtwijzingen minder noodig , dan
een aankomeling , die zich nog vormen moet. En hij heeft,
indien zijn flukje op bl. 190 (gelijk wij zeer gaarne geloo-
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y en) waarheid lbehelst , en hij de fpreuk niet gevolgd is
De Dichters kunnen liegen, aan zeker vriend zijne verzen
toegezonden, v66r derzelver openlijke uitgave. Deze heeft
de uilen , zoo zit er in geweest zijn , gevangen. Dit rnaakt
ons werk nog al gemakkelijk, Want mec nachtvogels hebben wij weinig te fchaffen , dear wij bij donkere mann zelden
lets verrigten. En de uilen over dag te laten vliegen — dat
ken alleen FL. JOSEPHUS (*), om nog groorer uilen (de
bijgeloovige Romeinen) te paaijen. Doch dit is tot daaraan
toe. PA L L A s had ook wel haren nit.
Wij gelooven ,dat WARNSINCROOk op ons niet boos zou
zijn , indien wij wel Been uilen aanwezen , maar hem opmerkzaam maakten op vogels, die in gedichten altoos niet pasfen.
„ Zacht Vriend! zoo driftig ben ik niet ;
Gij moogt het vrij proberen!
Elk waant zijn nil een valk te zijn ;
En uilen — blij,'en uilen.
Och 1 won mij , wear dat broedfel huist!
Wear ze in mijn verzen fchuilen !
Hoe meer gij van die vogels vqngt,
Te meer zal ik u danken :
Ik haat den Burggraaf Eigenwaan ,
Een fnaak vol fnoode ranker].
Als waarheid mij mijn feilen wont,
Dan vlieg ik niet te wapen ;
Maar fpiegel me aan papa HOMEER,
Die ook wel eens kon flapen (?) ,
En denk: van meester MARO of
Tot BILDERDH IC inClOra
Schoot menig puikpoeet een' bok.
(Doch blijve dit fub rota !)"
Het flapen van H o m ERR is hier een klein bokje om het
wapen. Slapen is voor een' Dichter goed , do.rrnire. Wie niet
flapen kan , is , al Nat hij boven op den Helikbn , een knorrig Poeet. Het Iticht niet, het fprekendfle bewijs hiervoor
(*) Ant. Judaic. Libr. XIX. C. VIII. § a. Die uil wordt
door hem gep/aatst op eene koord. Die he/dere , verblinden•
de zonnefchijn , van welken jo SE], H U s gewag maakt , doet
ons wel een' uil zien , maar zonder veren. Caetera credat
Judaeus Apella!
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bij te brengen. Duch her dormitare F. Ja, quandoque bonus dormitat HOMERUS. Dit is zoo veel als dutten , flaperig
zijn. Om het wapen zou Recenfent dan maar familiaar zetten : Die ook wel eens kon GAPEN. Het gapen nu en het hoog
vliegen als Dichter verfchillen bij ons even veel , als vuur
en water.
Dus kort en goed , en goed en rond ,
Sta 't bier voor u re lezen :
Gij hebt , ik zweer dit, bij Apoil',
Van mij geen kwaad re vreezen."
De fchrik voor Antikritiek (want wie zou daarvocr niet beven ?) is ons wel gedeeltelijk benomen. Maar heeft een
Dichter niet gewoonlijk hulperoepen , die hem zelfs ongeroe_
pen helpen? En dat
Pindusvolk
Kan men aldra verfloren:
Men trapt hen fpoedig op den teen;
En wee ! o wee! onze ooren!
Dan vlamt bun oog dan kookt bun bloed,
Bij 't walker zelfverweren."
Is het mil bier misfchien ook het Quos ego ! maar door een
ander? Zie , alle vrees is nog niet weg. Op den Pindus trekken de kleinen partij voor de grooten , alleen om te toonen,
dat ook zij daarop of daaronder wonen. Doch , hoe het zij ,
wij zullen wel maken , dat WARNSINCK ons niemand op het
lijf zendt.
Jubelzang bij de 25ofie verjaring van de flichting der Leydfche Hoogefchool, ter belooning der dapperheid van Leydens
burgers in 1574. opent dezen bundel voortreffelijk , (van bl.
1-22) en was zoo wel voor dat feest gefchikt, als het den
Dichter tot eere ftrekt.
De Lof der Geneeskunst. Volgens Aanteekening op bl. 195,
werd dit dichtfluk vervaardigd ter gelegenheid der viAnzeventigjarige Feestviering van het Doctoren - Gezelfchap, ter
fpreuke voerende : Uno anima, en aan deszelfs Leden toegezongen, binnen Antfterdam, op den 8 April 1826. Geheel
voor die gelegenheid gefchikt. Slechts edne aanmerking, maar
van weinig belang. Zij betreft reg. 9. op bl. 27 :
Gij roept met Archimeed: „ Ik heb het doel gevonden !"
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Zou niet het cifpnzz, EUpyxz (ik heb 't gevonden ! ik heb gevonden!) van ARcnimEn Es getrouwer zijn vertaald, indien
het Plot van dien regel dus luidde lk heb, ik heb 't gevonden /2 Zoo zou ook het doel , dat naar ons gevoel wat koud
is en bijna zonder doe?' voorkomt, geheel wegvallen, zonder
het minfte verlies.
Het derde fink (A. 30-42)is HAGAR en ISMAe- L. (Dramatifche Voorftelling.) Volgens de Aanteekening (bl. r95)
werd dit ftukje door den Dichcer ten verzoeke van Mevr.
A. M. ICAMPHI.IvSEN, geb. SNOEK, vervaardigd , en is door
deze hoogstverdienftelijite en rijkbegaafde Tooneelkunflenaresfe in den zomer des jaars 1827 tweemalen , in den floog.
duitfchen Schouwburg, te Angerdam ten tooneele gevoerd.—
Wij zijn geenszins vijanden van het Tooneel , en wenfchen
even min Bijbelfche gefchiedenisfen van hetzelve geheel geweerd
te zien. Spaarzaam liebbe dit evenwel plaats! Zulke ftukjes ,
als deze dramatifche voorftelling is, zien wij op het Tooneel
niet gaarne uitgevoerd. Aan de kunst van eene s N OEIC zal
het niet hebben gehaperd, of alles is door haar in gevoel
weggefleept. Maar de voorfielling van eene bidderes , door
kunst betooverende , heeft voor ons gevoel jets ftootends. Wij
zouden het gevoel van w A RNS1NCK beleedigen, indien wij
hierover nog lets meer wilden zeggen. Ook het opzet, om
zulk een ftukje ten tooneele te voeren heeft veel van het
fchoone verhaal , Gen. XXI: 15-19, moeten doen verloren
gaan, omdac het tooneel, te regc , voor naauwkeurige uicvoering van het daar verhaalde minder gefchikt werd geoordeeld.
Het Tooneel en de Kanfel , niet altijd genoeg onderfcheiden ,
hebben een verfchlllend gebied. Het eene bootst perfonen en
zaken na. De ander handelt , met uitdrukking van eigen gevoel , over perfonen en zaken. Tooneeldichter en Prediker
moeten dit onderfcheid altijd diep gevoelen. De laatfte vooral
zou kreupel gaan, indien het Tooneel voor hem als redenaar
alleen Akademie ware. Zulke kreupele redenaars mogen op
dit verfcbil wel eens nadenken , om niet te veel waarde te
hechten aan den nietsbeteekenenden lof,, dien oppervlakkigheid aan den kunfligen Prediker en den kundigen Tooneelfpeler gelijkelijk toezwaait. Hoch keeren wij van dezen uititap
terug. Het ftukje zelve , als zoodanig , geeft ons geen ftof
tot eenige aanmerking van gewigt , maar bevat integendeel
veel fraais en treffends.
Vol treffende gedachten en fijn gevoel is ook het volgende
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dichtfluk : Het Liergefiarate , (Cantate) mijn. hooggeachten
Friend JOHANNES BUYS toegezongen , bl. 43-52. Achteraan zijn , bI. 195-197, eenige Aanteekeningen gevoegd , welIce de Dichter aan zijnen vriend B U Y s verfchuldigd is. Zij
helderen het een en ander in deze Cantate op, en verhoogen
de waarde nog van dit dichtfluk , dat op zichzelve een juweeltje is.
, Der flarren pracht en heerlijkheid
Verheft Gods magt en majesteit,
En doet zijn liefde en wijsheid blinker' :
En is dat onbeperkt gebied —
Bij Hem —• een niet! —
Dat niet doet ons in 't niet verzinken."
Woordenfpel
zegt misfchien de ongevoelige. Maar voor
ons , en wij wenfchen voor velen , jets , ja oneindig meer.
Op dien voet mogen wij de nog overige 27 dichtftukjes
van meerdere of mindere waarde , waarin oolt nu en dan luim
eene gepaste en gelukkige rol fpeelt, niet beoordeelen. Wij
eindigen daarom bier ons meestal gunflig verflag. Ubi plura
nitent, moge nu en dan een vlekje aan te wijzen zijn; het
geheel, aan Godsdienst, Vaderland , Liefde en Vriendfchap
gewijd, heeft in zichzelve zoo vele aanbeveling, dat wij gerustelijk, zonder nadeel voor het vertier dezes bundels, de
pen nu kunnen nederleggen.

De Kluizenaar in Rusland, of ilanmerkingen op de Zeden
en Gewoonten der Rusfen in het begin der 19de Eewr. Een
Pervolg op de Perzameling der Franfche, EngelMe, Italiaanfthe en Spaanfche Zeden. Uit het Fransch. In twee
Deelen compleet. Ifle Deel. Te Dordrecht, bij Blusfd en
van Braam. 1829. In gr. 8vo. XVI en 325 bd. f 2- 40.

Dit

werk is niet zoo zeer de befchrijving eener reis door
Rusland , als wel een verhaal van de indrukken , die een
verblijf van vijf jaren in de hoofdftad van dat Rijk van 1819
tot 1824 hebben achcergelaten bij den Franfchen Schrijver,
die betuigt gereisd te hebben, minder om kolommen, pilasters en gedenkzuilen te befchouwen , dan wel om de zeden ,
de karakters en de gebruiken gale te flan. Zoo kondigt de
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Kluizenaar zelf in het voorberigt zijne aanmerkingen aan ,
en wont reeds daar, door zijne fchrandere opmerking der
gehreken , welke vele befchrijvingen aankleven, dat fijne
oordeel te bezitten , hetwelk men met regt in hem mag vorderen , die optreedc als waarnemer en beoordeelaar van vreemde zeden en karakters. OfIchoon dan dit werk voornamelijk
ten doel heeft , de bewoners van Rusland te leeren kennen ,
vestigt de Schrijver toch ook zijne aandacht op zulke natuurlijke , burgerlijke en ftaatkundige omflandigheden , Welke in vloed uitoefenen op het menfchelijk karakter.
Het werk is verdeeld in negenentwintig Hoofdaukken.
Vooraf gaat het verhaal van den Overtogt van HonJleur naar
Kroonllad. Op de Deenfche kust , „ dat ernftige land , aan
hetwelk SHARESPEARE zijne donkere verwen ontleende ,"
bezoekt de reiziger in het voorbijgaan het oude paleis van
HAMLET. Het tragifche gevoel , door dit oord opgewekt,
moet bij de luchthartige Franfche zeelieden fpoedig wijken
voor den vervrolijkenden invloed van het blijfpel , daar zij in
de Oostzee zich de verveling verdrijven door eene reprefentatie , op het verdek , der Wanhoop van .7ocrisfe.
Verder nee= de Schrijver in de opvolging der Hoofdflukken orde van tijd noch rangfchikking der zaken in ache.
Daarom zullen wij ook de opgave van den inhoud niet vender volgen gelijk ze in het werk voorkomt , maar willen
liever bet onder elkander vermengde rangfchikken en tot
zekere hoofdrubrieken bijeenvoegen. Wij gelooven zoo onzen lezer het best een eenigzins geregeld begrip te geven
van hetgeen dit boek hem aanbiedt. De Hoofdftukken Petersburg, De Thermometer en De Dooi behelzen aangaande de
genoemde hoofdflad Aardrijks- en Natuurkundige berigten.
Eene maand in menfchen iwat doorgebragt , Volkskarakter, De
kringen en Liefdadigheid maken ons bekend met
de zeden, gewoonten en geaardheid der Rusfen in het algemeen. Katharina II en De Hermitage behelzen wetenswaardige bijzonderheden aangaande deze beroemde Keizerin en de
zamenfielling van haar Hof. De Gezelfchapszalen, Een Maaltijd, De ilanzienlijken, De Eertitels, Ridderlinten en Eereteekenen flellen ons den toefland , de leefwijze en verfchillende rangen voor der aanzienlijke Rusfen. De Nieuwjaarsdag,
De Klopjagt, De lnzegening der Wateren, De Vastenavond,
De Yoorjaarsmarkt fchetfen de volksvermakelijkbeden en feesten der Petersburgers. De Staatshuishouding, De Rijksmidde-
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len, De LeNailer; bevatten aanmerkingen over den burgerlijken en aaatkundigen toeftand der Rusfen. De Hoofdflukken, getiteld: Eerfle Ontmoetingen, De Graaf de Maistre
en Mevrouiv de Stael, De Hertog de Serra Capriola, De
Finlatzdfche Schoorfieenvegers doen den lezer kennis maken
met zoodanige vreemdelingen, die of Petersburg werkelijk
bewonen , of als reizigers, of als diplomaten daar eenigermate
bekend waren. Terwiji eindelijk de afdeelingen : Karakterfchetfen en illgemeen Gefnap, eenige menschkundige ftellingen behelzen, welke de, Schrijver in de overige Hoofdftukken
tot beoordeeling van perfonen en zaken toepast.
Dit werk moge , gelijk zoo vele andere in onze taal overgebragte, weder van vreemden oorfprong zijn, wij mogen
geenen lof weigeren , waar dezelve verdiend wordt ; en , hoe
gaarne wij, waar wij kunnen, den hoogaen lof geven aan
oorfpronkelijke Nederlandfche werken, wij mogen dan ook
niet ontveinzen , dat wij het boek met veel genoegen gelezen hebben. De ftijl is onderhoudend, de onderwerpen zijn
belangrijk, en des Schrijvers berigten en waarnemingen dragen veelal den flempel der waarheid. Alleen is bet jammer,
dat een Schrijver, die toont met zoo veel bekwaamheid begaafd te zijn, om vreemdelingen billijk te beoordeelen , alleen
omtrent onzen landaard zoo onbillijk is, en zelfs op zee,
welke toch inderdaad duizendmaal meer ons element, dan dat
van den Franschman is , geenen eerzamen Hollandfchen fchip_
per kan voorbijvaren , of de ilollander moet eene veer laten.
Vanhier dan ook welligt, dat, voor zoo veel wij ons na de
lezing herinneren kunnen , nergens het minite gewag wordt
gemaakt van al hetgeen Holland heeft bijgedragen tot Ruslands befchaving en de beoefening van die kunaen, welke
hetzelve tot deszelfs tegenwoordigen hoogen rang hebben
verheven. De flellige uitvallen tegen den Nederlander zijn
echter van luttel beduidenis. De Hollander b. v. wordt eens
vervelend en eens !zardnekkig genoemd. Nu ja, wij kunnen
bet ons van rnenigen Fransthman, en zelfs van menigen vijand van den echt Nederlandfclien volksgeest binnen Nederland , wel begrijpen, dat die zoogenaamde hardnekieigheid
van den Nvaren Nederlander, hij voorbeeld het: Je maintiendrai ! hem verveelt. Moge zij hem nog lang vervelen, en
de Nederlander nog lang voor al te groote buigzaamheid van
den, God zij ge/oofd! nog vrijen nek bewaarti blijven I Den
lezer, die met ons in dozen wcnsch inftemt , zal dan het
compliment van den Schrijver aan onzen landaard wel niet
zeer ftoren in het genoegen, hetwelk hem de lezing van dit
overigens goed gefchreven werk verfchaffen kan. Tot een
ftaal van den fchrijfaijl kiezen wij bier en daar eene zinfnede nit het Hoofdftuk : De Thermometer.
„ Men moet bet hekennen, eene aanhoudende koude van
„ vijftien tot twintig graden is eene verfchrikkelijke vijandin;
„ en toch , al verheft zij zich tot vijfentwintig, ja tot der„ tig grader!, zoo als dat in zeer ftrenge winters het geval
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„ is, kan men , van top tot teen gewapend , hare aanvallen
, nog wel afweren; maar wee den onvoorzigtigen en onbe„ dachtzamen ! Niets is rasfcher dan hare teregtflellingen ; eene
„ belette uitwafeming is een doodvonnis , en te vergeefs be„ roept men zich op de regtbank der kunst; zij is onvermo„ gend. — Neus en ooren worden het eerst door de koude
• aangedaan. Wanneer men het aangetaste deel met een
• wollen lap , of zelfs met fneeuw wrijft, words het bloed
• aanftonds weder in omloop gebragt , en de huid ltriizt hare
• gewone kleur terug. Eene blaauwachtig wine tint ver„ kondigt het gevaar ; en men waarfchuwt zicb wederkee, rig door den enkelen kreet : noss (neus) ! Niet zelden ziet
„ men twee perfonen elkander te gemoet gaan. „ Pas
op, uw neus zal bevriezen ,” zegt de een. „ Ik wilde
• u juist zeggen , dat de uwe 'reeds bevroreu is ,” is het
„ antwoord. Men blijft than , en , na eene wederkee, rige wrijving , verlaat men elkander met eene diepe
„ buiging: want, is het Ruslifche yolk niet het befehaafdfle,
„ het is zeker het wellevendfle en het zachtaardigfle van
,, Europa. In de eerfte dagen van December kwam bier een
„ ltaliaan ; toen hij voor het eerst uitging, bevroor hem de
• neus ; een goedhartige hoer, dat ziende , neemt dadelijk
eene hand vol fneeuw, en begint , zonder veel omflag,
, het gezigt van den vreemdeling daarmede te wrijven. De„ ze houdt dit dienstbewijs voor eene beleediging , en floor
• zijn' edelmoedigen heelmeester met vuistflagen van zich
„ af ; er ontaaat een oploop van yolk , en een dienaar der
• policie fchiet toe. De boer verontfchuldigt zich ; de pip„ liciebeambte fpreekt Fransclz, en nu heldert zich alles op.
„ De Italiaan , verlegen, tracht zich te verfchoonen, en
doer beter nog ; hij geeft eene blaauwe banknoot (vijf
„ franken) aan den wrijver,, die, daardoor aangemoedigd,
zijn aangevangen werk voortzet. Eindelijk verwijdert zich
ss de Italiaan , den neus vast in de hand befloten houdende ,
Goede God ! wie zou te Florence
en uitroepende :
daaraan gedacht hebben!”
De Vertaler heeft zijne taak, over het geheel , vrij goed
verrigt, en het werk doorgaans in eene goede, zuivere
Nederlandfche taal en itijl overgebragt; alleen zouden wij
gewenscht hebben , dac ook de motto's in de eer der vertaling hadden gedeeld, daar zij alien zeer juist gekozen zijn,
om den geest, die in ieder Hoofdank heerscht , te doen
kennen. De aanmerkingen , welke de Vertaler hier en daar,
aan den voet der bladzijden , bij het werk gevoegd heeft,
zijn zeer gefchikt toE opheldering van eene en andere vreemde benaming of denkbeeld, en verhoogen dus voor den Nederlandfchen lezer de waarde der overzettlng van het zeer
onderhoudende werk in zijne taal.
29, reg. 8 v o., Rant den, lees ex.
In bet MENGELWER It van No. I,
En
o8 , reg.s.7, boden der vrel, lee Loden van vrel.

BOEKBESCHOUWING.
Regtsgeding van JEZUS CHRISTUS, door Mr.
D U P I N den Ouden , Advokaat , tilt het oorfpronkeliyke vertaald door Mr. J. M. VAN MAANEN,
Advokaat bij het Hoeg Geregtshof te 's Gravenhage.
Te 's Gravenhage, bij S. de Visfer. 1829. In gr.
8vo. X , 7o bl. f I - :

O

nder de fchriften van den dag , welke de algemeene
belangaelling het meeste tot zich trekken, behoort voorzeker dit werkje van den Christen - Advocaat DUPIN,
den Ouden , tot wederlegging van zijnen tijdgenoot en
letterkundigen vriend , den joodfehen fchrijver SALVADOR. De Heer Mr. J. M. VAN MA ANEN heeft de
wederlegging van den Heer Mr. D U P IN vertolkt ; en
alzoo zijn er hier twee dingen te onderzoeken:vooreerst,
of de vertaling gelukkig ; ten tweede, of de wederlegging
voldoende is.
Na kortelijk het eerfle punt te hebben aangeroerd , zal
Recenfent hoofdzakelijk zich tot het tweede bepalen.
I. De vertaling is niet gelukkig. Recenfent bezit het oorfpronkelijke niet; maaruit den zamenhang als anderzins
kan men veelal gisfen , hoe de vertaling zou moeten zijn.
Bl. 7. In zilne wetgeving (die van hIOZE s) is het
yolk alles , en de Schrilver (de Joodfehe verdediger van
MOZES, de Heer SALVADOR) toont ons , dat elgen10 alles om hem is, door hem en met hem.— Hem,
dit zou hier moeten zien of op nt OzEs, of op den
Schrijver ; rnaar SALVADOR. fchreef zeker pour
par lui et avec dui , en dan vordert de zin , dat men
denke aan le peuple , niet aan MOVSE. Aldus moest
de vertaling luiden : om hetzelve , door hetzelve en met
hetzelve [yolk] , of wel : om , door en met het yolk.
Bl. 1. De burgerlijke dood is de laatfle graad van
de fcheiding ; en verder : Men onderfcheidde Brie foorBOEKBESCIT. 1830. Nob 3.
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ten van Melding. Lees op beide plaatfen afl^heiding ,
nog liever afzondering. Het fpraakgebruik geeft aan
fcheiding , in een' regterlijken zin , iteeds de beteekenis
van echtfcheiding.
Bl. I a , reg. 3. v. o. immer boven verheven , lees
nimmer ; welligt eene drukfout.
Bl. 21, reg. 3. v. o. de mensch God (l'homme - Dieu),
lees de Godmensch.
Bl. 29. in de Hoot : De dood van E T I E N N E (!!!)
lees STEPHANUS.
Bl. 43. Een Senaat .... die onberedeneerd denkt te
handelen, lees onbevooroordeeld of onvooringenomen.
Sans prdvention zal er flaan , of fans prejug6s.
BI. 45. buitenfporigheden , welke voor het overige niet
dan al te zeer zich'vereenigen met de woede, enz. qui
ne f'allient que trap ? of wel , qui ne f'attachent que
trop? Welke niet dan al te veel zamenhangen, of in verband flaan, met de woede. Staat er ook fympathifent
of harmonient , in onze taal overeenflernmen ?
Bl. 5o, reg. 2 en overal elders vinden wij exaeguatur ; lees exfequatur , het worde voltrokken , of ter execritic gelegd , van exfequi.
Bl. 65. .justurn acte nacem (in de Hoot) , lees : .justun; ac tenacen; ; doch dit kan eene drukfout zijn.
Dit zij genoeg van de vertaling ; wij gaan over tot de
hoofdzaak.
II. Na de onverdraagzame Gazette de France kort
en krachtig te hebben afgefcheept , die geene vrije mededeeling van denkbeelden fchijnt te dulden , en den Hcer
SALVADDR, of met een verachtelijk ftilzwijgen , of
met fcheldwoorden wilde hebben bcantwoord, en in gem
geval althans iets tot lof van deszelfs onderzoeklievenden
geest wilde gedoogen , begint de Heer nu p IN met ccn
algemeen overzigt van het werk van SALVADOR te
geven , welks opfchrift luidt : Gefchiedenis der Injlellingen van 'ADZES en van het Hebreeuwfche yolk.
De foodfche Schrijver,, met blijkbare verwerping van al
het bovennatuurlijke en wonderdadige, ontwikkelt de gefchiedenis en inflellingen zijncr Natie op eene natuurlijke wijze.
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De eenheid van het yolk is de grondflag van den Israelitifehen Staat. De 'tam van LEVI is alleen beflemd
tot vervulling eener bijkomende behoefte ; maar hij is zoo
min een regerende Priesterflam in het flaatkundige, als
de uitfluitende verkondiger van de leer der waarheid in
het godsdienflige. „ Het woord van God , de flem van
„ JEHO VA , hoedanig dan ook de wijze moge zijn ,
„ waarop zij komt in den geest van hem, die haar
„ hoort, heeft tot (trekking de aanwijzing der tiidelifke
„ belangen van bet yolk. zij behoort tot het algemeen
„ eigenciom , in dier voege , dat het regt , om God te
„ laten fprcken , niet uitfluitend aan eenen bijzonderen
„ (tam toekomt , zoo als in de wezen4yke Godsregerin„ gen ; maar dat de Senaat , al de Overheidsperfonen ,
„ al de burgers , zoodra zij in ffaat zijn hetzelve te boo„ ren , dat hooge woord, die magtige rede kunnen en
„ moeten herhalen , hetwelk niet eerder wet worth, dan
„ nadat het de algemeene goedkeuring van het yolk heeft
„ verkregen,” enz.
„ Welk een onderfcheid tusfchen Israel en Egypte!
„ Bij deze (lees in het laatstgenoemde land) zouden de
„ burgers ter naauwernood eenige woorden over flaatza„ ken durven fpreken , zonder gevaar te loopen van de
„ zwaarfte ftraf te moeten ondergaan ; het is HARP o„ CRATES, hebbende den vinger op den mond ; bet is
„ het flilzwijgen, hetwelk God is : in Israel is het het
„ woord! Wat kunnen zekere dwalingen hinderen ! Het
„ is beter aan eenen vloed van ijdele woorden deszelfs
„ vrijen loop te laten , dan er een enkel van terug te
„ houden , hetwelk van wege bet Eeuwige Wezen kwam.”
Recenfent doet aanteekening van deze erkentenis des
Heeren SALVADOR.
Uit het hoofdfluk over de bedeeling des Regts blijkt
ons , volgens SALVADOR, dat ieder burger niet alleen
onderworpen was aan de wet , maar ook alleen volgens
de wet kon gevonnisd worden ; als ook, dat elk burger,
in civile zaken , tot regter kon gekozen worden. Voor
zoo ver de uitlegging eener wet noodig was , behoorde
G2
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die aan den Kleinen Raad der Ouden , behoudcns regt
van beroep der Partijen op den Grooten Raad te fernzalern.
In het liffIlrafelsyke werd van de doodaraf flechts
zelden gebruik gemaakt. T y uP HON en AKIBA zeggen : wij zouden nimmer eenen mensch ter dood hebben
veroordeeld. SIMEON, zoon van G A M A L I e L, is
wel van een ander gevoelen ; maar SALVADOR is het
eens met TYRPHON MARISA. --Uitmuntend! maar
hoe zal s A t, VA DOR bet dan maken met het vonnis tegen jBZUS?
Overigens berust de lijfftraffelijke regtspleging van de
boeken van M o z E s op drie hoofdregels , zegt SALVADOR: het in het openbaar plaats hebben der debatten , de yrs/heid eener volledige verdediging voor den
befchuldigde , en de waarborg tegen de gevaren van het
Owen van getuigenis. Eindelijk : de eenvoudige verklaring van iemand tegen zichzelven , noch ook de verklaring van 6dnen Profeet, hoe wildberoemd hij ook zijn
mogt , befliste de veroordeeling niet. Als iemand ter
dood veroordeeld was , verwijlden de regters de uitfpraak
van het vonnis tot op den derden dag. Zij , die te voren tot veroordeeling hadden geftemd, konden alsdan den
beklaagde onfchuldig verklaren ; maar zij , die hem hadden vritefproken , konden hem dan niet helpen veroordeelen.
Dit alles en nog veel meer was er bij de Israelieten
vastgefteld ten voordeele der beklaagden. Wel nu! had
de Groote Raad die regtsbeginfelen flechts ten opzigte van
jzz u s gevolgd, dan zou de zaak ongetwijfeld gelukkiger zijn afgeloopen. Maar wat zegt SALVADOR?
„ De Senaat , oordeelende dat
zoon van j 0SEPH, geboren te Bethlehem , den naam van God
• heeft ontheiligd, door denzelven zich aan te matigen,
heeft op hem , als eenvoudig burger , toegepast de
„ wet op de Godslastering, en het 13de hoofdfluk der
„ wet van Deuteronomium, en het aofte artikel van het
„ Ode hoofdiluk , volgens hetwclk elk Profeet , zelfs
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„ een , die wonderen verrigt , geftraft moet worden
„ wanneer bij fpreekt van een' God, die aan de Hebrein
of aan hunne voorvaderen onbekend is."
Nu bewijat de Heer Mr. n UPI N breedvoerig ,dat men
tegen J E z u s gehandeld heeft met verwaarloozing van
alle de formen der wet. Dat men Hem in allerlei ftrikken
heeft zoeken te vangen , ten einde Hem een woord , hetzij tegen het oppergezag van den itomeinfchen Keizer ,
bet zij tegen de wet van MOE E s , ontvallen zou. Dat er
nimmer een bevel van gevangenneming door eene geregelde
regtbank tegen jzzus is uitgevaardigd , gelijk dat bij
de Israilleten , volgens s A L v A n o R, behoorde ; zijnde
bet vonnis der gevangenneming sevens dat, waarbij de
beklaagde in ftaat van befchuldiging werd gefteld. Dat
daarentegen de hoofden der Priesterpartij(par la reunion
fatale, voegt Recenfent er bij , de deux camps ennemis ,
des Pharifeens et des Sadduciens) flechts beraadflaagden ,
hoe zij 3E z u s in handen krijgen , onder welk voorwendfel , en op welke witze zij Hem veroordeelen en ter dood
brengen zouden. Dat zij zich bedienden van omkooping
en verraad. Dat zij , tegen de wet, Hem des waists lieten -vatten zonder wettig gegeven bevel , zoodat de gewapende wederflanci van PE TRUS, hoewel door jazus
afgewezen , regtmatig was. Dat men JEZUS gebonden
henenleidde , fchoon Hij alleen en ongewapend was ; de
bende (welke geenszins , gelijk SALVADOR Wil , door
PILATUS medegegeven was ; want de bevoegde autoriteit was tot nog toe van de zaak onkundig) daarente(*en talrijk en gewapend : en de vrienden van jEZUS,
toen deze zich verkoos te onderwerpen , waren het ontvlugt. Dat men daarna JEZUS liet zien aan den fchoonvader des Hoogepriesters ; Hem weder gebonden naar den
Hoogepriester zelven voerde; Hem daar in den kouden
nacht op bet voorplein liet flaan , en zich fchuldig maakte aan willekeurige opfiuiting in een particulier huis ; wart
dit was het huis des Hoogepriesters zoo wel, als dat
van alle andere burgers. Dat j E z u s aldaar , zonder
dat de Hoogepriester , hetzij als zoodanig , nem) als
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huisheer,, er zich tegen verzate , onmenfchelijk misnandeld werd. Dat de Raad ten huize des Hoogepriesters
vOOr zonneOpgang , en op een' feestdag , vergaderde tot
bet onderzoek van een geding; twee nietigheden , welke
het vonnis , volgens de joodfche wet , krachteloos maken. Dat CAJAPHAS, die, volgens SALVADOR
zelven, de befchuldiger van jEzus was , en ook reeds
te voren in eene raadsvergadering bet doorgedreven had ,
dat bet nuttig was, dat die ane man tot welzijn des
yolks (der Priesterfchap , meende hij) flierve , thans weder als Hoogepriester voorzat , mecleftemde , verhoorde,
getuigcle, befchuldigde , veroordeelde. Dat hij jEzus
vroeg naar zijnc discipelen en zijne leer in bet algemeen ,
om Hem eenige onvoorzigtigheid te doen zeggen , zonder zich tot het punt der befchuldiging , de Godslastering, te bepalen. Dat hij, toen jEZUS hem gepast
antwoord gegeven had , en hem verzocht had , getuigen
to laten booren , geenszins den bcklaagde als getuige tegen zichzelven te willen doen ootreden , toeliet , dat een
deurwaarder aan jEzus een' flag in het aangezigt gaf.
Dat de voorgehragte getuigen , zonder volledige overeenftemming , alleen ipraken van eene , naar hunne verminkte opgaaf , befpottelijke grootfpraak van j E z u s ,
met betrekking tot den Tempel; geenszins van eenige
Godslastering. Dat de Hoogepriester daarop den beklaagde zelven op den ecd bragt , en dat JEZUS, tegen de
wet , (bovendien nog tell onregte toegepast , gelijk wij
ftraks zullen aantooncn) op zijne eigene bekcntenis
leen, en dat wel als beJedigd getuige tegen zichzelven,
in eerie onguimige en gansch onwettige regtszitting , ter
flood werd veroordeeld. Dat de Road wen ter tijd de
Magt niet had , om doodvonnisfen uit te fpreken ; fchoon
SALVADOR bet tegendeel beweert. Dot men JEZUS
toen weder gruwelijk mishandelde ; welk punt echter den
Heer SALVADOR niet bewezen fchijnt. Dat men , toen
men met de eerfle befchuldiging niet meer voort kon ,
cene gansch andere befchuldiging bij den Procurator des
Keizers , I L /NT u s namelijk , inbragt ; die bier , de
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plaats des Landvoogds over Syrie vervangende , bevocgd
was met de zaak zich in te laten. Nam Procuratoribus
Caefaris data est Jurisdictio in caufis Fiscalibus , non
ira Criminalibus , faifi cum fungebantur vice PraefidLIM : fit PONTIUS PILATUS fuit Procurator Caefaris vice Praefidis in Syria , zegt C u JACTu S. Dat
PILATUS den beklaagde, na kort verhoor , vrijfprak ;
doch , vermits de Priesterpartij aanhield, daarna weder,
dewijl JEZUS een Galileer was , Hem naar den Viervorst van Galilea verwees , Welke zich de zaak niet
ernflig geliefde aan te trekken. Dat PILATUS daarop
den hem teruggezondenen en door hemzelven vrijgefprokenen beklaagde liet geefelen , en, nit vrees van bij den
Keizer in ongenade te geraken , met verkrachting van den
Romeinfchen regtsregel : Non bis in idem , zonder eenig
nieuw opgekomen bewijs , Hem ter kruifiging overgaf,
als fchuldig aan poging tot verkrijging van Koninklijk ge•
zag; gelijk dan ook uittrekfel van het vonnis des Procurators , inhoudende de voorgewende misdaad des veroordeelden , boven aan het kruis op een bord te lezen
Bond.
Ten onregte beweert S ALVADOR, dat de Romein
PILATUS het Arrest van den Grooten Raad onderteekende: want deze had JEZUS veroordeeld wegens
Godskstering ; PILATUS deed het wegens oproerigheid. Beichuldiging en vonnis waren in beide gevallen
verfchillend. Maar van oproerigheid tegen den Keizer
der Romeinen befchuldigt sALVADo R zelf den Stichter des Christendom niet ; PILATUS was ook van het
tegendeel .overreed , had jP,ZUS vrijgefproken , liet den
vrijgefprokenen geefelen , en veroordeelde hem naderhand
tot de doodftraf. SALVADOR zelf neemt de Evangelien , de wonderen daargelaten, als gefchiedkundige gedenkflukken aan, verkiaart er geene andere te weten, en
daaruit alleen te willen putten. DUPIN toetst de wijze
van handelen der Joden aan hunne eigene infiellingen ,
gelijk SALVADOR die befchrijft , en bet gedrag van
PILATus aan de toen in wcrking zijnde wetten der
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Romeinen. Er blijkt , dat J E z u s onfehuldig veroordeeli
is, met yerkrachting van meest al de formen der wet.
Recenfent , afaand doende van alle uitzondering, en
dadelijk antwoordende op de hoofdzaak , wil ten Ilotte
de vraag ems wat nader onderzoeken , of J E z u s door
onpartildige Revers, Welke Hem niet erkenden Poor
dengenen , Wien 11!" zich yerklaarde te ziyn , krachtens
de Mozarfche wet , als eenvoudig burger kon worden
fehuldig verklaard can Godslastering? •
Twee vragen komen hierbij in aanmerking. Vooreerst : Waarin beflaat de Godslastering, of daarvoor gehoudene rnisdaad , waarop de doodaraf bepaald is ? Ten
tweede: Heeft j E z us, als eenvoudig burger befchouwd , aan die misdaad zich fchuldig gemaakt , en befond er dus reden tot toepasfing van de wet ?
I. Hooren wij, op het eerfle punt , mozEs, vijfde
boek, hoofilfluk XIII , vers I , 2, 3 , 4 en 5 , en hoofdfiuk XVIII, vers 20. „ Wanneer in uw
zal
• opflaan een Profeet of droomendroomer , en
en hij geeft
51 u een teeken of wonder; en dat teeken of wonder
• komt, waarvan hij tot u gefproken had , (tevens) zeg71 gende: Laat ons andere Goden navolgen, die gij niet
„ gekend hebt, en onze verpligting erkennen , om hen
„ te dienen ! Gij zult niet hooren naar de woorden van
• dien Profeet, of naar dien droornendroomer; want de
„ Ileer uw God beproeft u , om te weten , of het wel
zoo is, dat gij den Heere, uwen God, lief hebt met
„ geheel uw hart en met geheel uwe ziele. Den Heere,
• uwen God, zult gij volgen , en Hem zult gij vree3/ zen , en zijne geboden zult gij onderhouden , en naar
„ zijne flem zult gij hooren , en Hem zult gij dienen ,
„ en Hem zult gij aankleven ! — Maar die Profeet, of
d droomendroomer, zal met den dood gearaft vvorie
„ den. De Profeet, die zich trotfchelijk zal aanaellen,
(words jEHOVA onderfteld te zeggen) fprekende een
• woord in mijnen naam , dat 1k hem niet geboden heb
„ te fpreken, of die fpreken zal in den naam van ande, re Gocien t diezilve Profeet zal fterven.”
•
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Het eene en andere beteekeiit: Ieder volksleeraar, die
eene hoogere zending voorwendt , moet ook dan, wailneer hij voorfpellingen doet, welke waarlijk worden vervuld , en daden verrigt , welke de tijdgenooten zich niet
natuurlijk kunnen verklaren , zoodra hij zich op een'
anderen God dan J E HOV A beroept , of andere Goden
wil hebben aangebeden , ter dood worden gebragt. Op
hem , welke in naam van junovA dingen voorfpelt,
welke door de uitkomst niet worden bewaarheid , is dezelfde firaf van toepasfing.
II. Heeft nu jzZUS, in naam van JEHOVA, gebeurtenisfen voorfpeld, die niet zijn voorgevallen , voor
zoo ver bet tijdperk der mogelijke vervulling , v66r zijne teregtaelling , dadr was ? Men heeft er Hem, niet
van befchuldigd, of bet zou moeten zijn dat weder opbouwen van den Tempel ; doch daarop is Hij gemzinsveroordeeld. Niet op getuigenisfen maar op eigene belijdenis is JEZUS fchuldig verklaard. Om ook over
dien berbouw te kunnen oordeelen , zou men of JEz us
zelven of anderen den Tempel eerst hebben moeten laten afbreken. Doch de Heer sALVADO R, gevoelt zelf,
dat de befchuldiging dier valfche getuigen ongerijmd is,
en zegt , dat de Senaat , oordeelende , dat j E z u s den
naam van God heeft ontheiligd , door denzelven zich
aan te matigen , op Hem heeft toegepast de wet op de
Godslastering , volgens welke elk Profeet , zelfs een ,
die wonderer] verrigt , geftraft moet worden, wanneer
hij fpreekt van een' God, die aan de Hebran of aan
hunne voorvaderen onbekend is.
Heeft nu JEzus zichzelven den naam van God aangematigd , of eenen anderen God verkondigcl ? Dat hij
zich voor Mesfias uitgaf, doet niets ter zake. Eerie
gaping in de wet kan het wezen , doch flraf is er niet
op bepaald ; of bet zou moeten zijn , indien iemand een
woord in den naam van God fpreekt, dat niet vervuld
wordt , en dan is dit reeds bier boven beantwoord. SA L.VA D 0 It neemt het ook voor geen punt van befchuldiging , dat JEZUs zeide de Christus te zijn ; en tot
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prediking van hetgeen Ilij Meld Gods word te wezen ,
was Hij , volgens de Grondwet der Israëlieten, geregtigd. De vrijheid van onderwijs was bij hen onbeperkt.
Hooren wij nu den Apostel JOHANNES, hoofdfluk X,
vers 3o en very.
E z u s zegt :) Ik en de Vader zijn
! — De Joden dan raapten wederom fleenen , om
Hem te fteenigen. JEzus antwoordde hun : Vele
treffelijke werken heb ik u getoond , van wege mijnen
Vader; om welk dezer werken zoudt gij mij fteenigen ?
De Joden antwoordden Hem , zeggende : LTlij fleenigen
niet om ecnig trefelijk werk , maar om Godslastering ; omdat namelijk, een mensch zijnde, uzelven
God maakt!
Toen de Joden, vers 24 , gezegd hadden : Indien gij
de Christus zijt, zeg het ons vrijuit , antwoordde jEz u s : Ik heb het u gezegd , maar gij "gelooft het niet. —
Geeft Hij nu weder dergelijk antwoord ? Zegt Hij : Ja waarlijk , gij begrijpt mijne 'Peening : Ik ben een mensch,
maar tevens de eenige en waarachtige God, of ik ben
zoo wel een God als JEHOVA? Geenszins ! JEZUS antwoordde hun : Is er niet in uwe wet gefchreven : Ik heb gezegd , gij zijt GODEN! Indien de wet
hen G OD EN genoemd heeft , wie dit woord van God
betreft , en de fchrift niet krachteloos kan gemaakt worden , hoe kunt gij dan zeggen tot Hem, dien de Vader
geheiligd en in de wereld gezonden heeft (die de Mesfias is) : G j lastert God! omdat ik gezegd heb : 1k
ben de z 0 ON van God ? Indien ik niet doe de werken
mijns Vaders , zoo gelooft mij niet ! Maar indien ik
ze doe , al geloofdet gij mij niet , gelooft toch de werken; zoo dat gij erkent , dat de Varier in m(/* is, en ik
in Hem.
Zij zochten Hem dan wederom gevangen te nemen ;
mar Hij ontkwam uit hunne hand.
De Hoogleeraar VAN DER PALM teekent bier op
aan „ Na zijne gezegden en betuigingen , durfden zij
Hem niet meer fteenigen , als overtuigd van Godslastering ; maar hielden Hem echter your misdaclig genoeg ,
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om Hem aan een regterlijk verhoor te onderwerpen. Het
ontkomen uit hunne hand kon op meer dan done wijs
natuurlijk gebeuren."
1k item dus den Heere SALVADOR toe , dat JEz us , door zich den Zoon van God te noemen, meer
te kennen gaf , dan dat Hij in dien zin een zoon of kind
van God was , gelijk alle godvruchtigen bij de Israilies.
ten daarvoor werden gegroet. Maar, fchoon JEZUS,
aan de eene zijde, verklaarde , eene betrekking op Gbd
te hebben , van verhevener aard , dan die van alle brave
lieden , zoo gaf,, aan de andere zijde , de titel Zoon
van God te kennen , dat Hij een ander was dan de
Fader , dat Hij al zijne magt van dezen ontleende , en
aan denzelven ondergefchikt was ; te meer, daar Hij
zich niet eens God wilde noemen in de flaauwere beteekenis van het woord , voor hem, die in den naafi;
van J E H OVA fpreekt en handelt. De befchuldiging ,
dat J E z u s zichzelven den naam van God heeft aangematigd , is dus geheel ongegrond. CAJAPHAS bezwoer ook jEzus niet , te zeggen , of Hij was j
HOVA zelf, of eenig ander God ; maar wel , of Hij
was de Christus , de Zoon des levenden Gods : en in
dit geval heeft MOZES niet voorzien.
JE z u s heeft ook nooit eenen anderen God verkondigd , dan JEHOVA: in naam van dezen , niet van
eenen anderen God, deed Hij al zijne wonderen , en
dezen God alleen beval Hij lief te hebben boven alles.
De ftrafwet is van firikte uitlegging ; en op gevallen ,
in de wet niet voorzien , mag de wet nimmer willekeurig worden toegepast.
Recenfent is dus , als Regtsgeleerde , van oordeel ,
dat J E z u s , als eenvoudig burger befchouwd , niet
alleen vervolgd en gevonnisd is met verwaarloozing van
de meeste formen der wet , maar ook, dat JEZUS
door den Grooten Raad fchuldig is verklaard met verkeerde toepasfing der wet.
De Heer DUPIN heeft dit laadte ook wel willen aantoonen ; maar als Roornschgezinde heeft hij zich niet
vrij genoeg durven uitlaten. Hij haalt dan ook de Bij-
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belplaatfen aan nit de Vulgat. Met het Grieksch kan
Recenfent tamelijk te regt ; maar met het Hebreenwsch
zit hij verlegen : hij heeft zich daa.rom maar altijd bediend van de vertaling des Hoogleeraars VA N DE R
PALM.

SOPHIA VAN LtssAtr; eene bijdrage tot de Gefchie-

denis van het tegenwoordige Jodendons. Te
dam , bij G. J. A. Beijerinck. 1829. In gr. 3vo.
23I Bi. f 2 - 5o.
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nder dezen titel leverde de Weleerw.J.CORSTIUS,
op uitnoodiging van den uitgever,, eene vrije vertaling
van een oorfpronkelijk Engelsch werkje, dat voor eene
lezenswaardige bijdrage gehouden mag worden. Hetzelve
hebelst de gelchiedenis van eene deftige Joodfehe famil:e,
en beeft ten doel , de denkwijze en godsdienftige gebruiken der tegenwoordige .Joden, vooral ook de bekrompenheid van velen hunner,, in tegenftelling van den mil-.
deren geest des Christendoms , te doen opmerken. De
fchrijffter (op bl. 41 , waar in de noot- van den vertaler ftaat des fchrijvers , is zeker eene drukfout ingeflopen) heeft gematigdheid en onpartijdigheid zoo we] in
acht genomen , dat ook de .jood dit boekje kan lezen.
„ Hij zal ," zegt CORSTIUS in het voorberigt , „ geene
oorzaak (reden) van ergernis vinden." Met genoegen
las Rec. dit werk ; offchoon hetzelve , naar zijn oordeel ,
gebreken heeft, die bij eene vrije vertaling verholpen hadden kunnen worden. Blijkens eene teregtwijzende aanmerking (bl. 41.) heeft ook de vertaler dit gevoeld. Het
Christendom, namelijk , zoodanig als het hier door de
Engelfche fchrijfIter wordt voorgefteld , is te fomber,, en
heeft te veel van joodiche bekrompenheid. Kan eene
waarlijk vrome Jodin, die in opregtheid het geloof barer
vaderen heeft beleefd , op Naar doodbed troost zoeken en
vinden in de onbegrensdc genade van cenen oneindig
barrnhartigen God (bl. 215) , zoo mag men met reden
vragen , of het wel in den echten geest van het Evange-
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lfe is 9 dat eene zuster,, die het Christendom kern* en weet
te waarderen, haar in dien toeftand tegenwerpt , Maar
Hij is ook een regtvaardig God , en Hij kan zijne genade
niet betoonen met verloochening zijner geregtigheid." De
jodin zegt daarop: „ Ik verfta uwe fijne onderfcheidingen niet." Had zij wel zoo geheel ongelijk? Het tiende
hoofdituk heeft dit opfchrift: De geheele ongenoegzaamheld der natuurlgke Godsdienst en van alle pogingen
der verkheiligheid, om het hart onder het li/den te bemoedigen en te /ierken ; echter wordt niet het ongenoegzame van de natuurl#ke Godsdienst, maar alleen van
kvalijk gewilzigde godsdienfligheid , aangewezen.
Voorts meent Rec. nog eene aanmerking op dit werk
te moeten maken. De vader van SOPHIA, een achtingwaardig koopman , verlicht en onbekrompen van denkwijze, was Jood , doch hield zich aan het onvervalschte
woord van God. De moeder integendeel, fchoon met
een voortreffelijk veritand begaafd , deelde rijkelijk in alle
vooroordeelen van haar yolk , en had bitteren haat tegen
CHRIST u s en Christenen. EMMA, hare oudfte dochter, werd, ten gevolge van vroegere affpraak , weinige
uren na hare geboorte , aan de zorg van haren grootvader
van moeders zijde overgelaten; en deze (ook een achtingwaardig food) zeide aan zijne dochter en fchoonzoon, dat het bun elk jaar flechts eenmaal, en wel op
EMMA 's verjaardag, 8eoorloofd zou iijn , haar te zien.
ran dit harde befialt kon de oude man ook naderhand
door geen bidden worden afgebragt. So PH IA, vier jaren later geboren , was de lieveling harer moeder, in
vier hart een even zoo onnatutirlilke als onverdiende
vrevel , dien haar man te vergeefs zocht uit to roeijen , tegen hare oudlie- dochter zich plantte. Vanwaar
die haat ? en hoe kon een man van zoodanig vertland
en karakter, als SALOMO VAN LISSAU hier worth
voorgefteld, EMMA, na den dood hares grootvaders , in
zijn eigen huis door hare trotfche moeder zoo laten mishandelen ? en langs welken weg was EMMA, onder
hare joadfche bloedverwanten , in het geheim eerie Chris.
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tin geworden Dit vindt men nergens in het boek aangeduid , en legt , voor zoo verre , het werk onvoldaan
neder,, na hetzelve met toenemende belangitelling gelezen
te hebben.
Deze vertaling , fchoon over het geheel vloeijend en
duidelijk , laat echter hier en daar wel iets te wenfchen over , zoo als eene worm, uwe °Ivan& , dieren te
flachten (ilagten) , uwe toeleg , Haar de rei af,, den
ontvangst , wijgerde (weigerde) , cone , hun (haar ,
van meisjes), beleedigingen (in den zin van kneuzingen
of verwondingen). Oak zou Rec. op bl. 42 in plaats
van berokkend liever veroorzaakt lezen.

Hot Leven van NAPOLEON BONAPARTE, Keizer
der Franfchen, door Sir W. s COTT. Uit het Engelsch , door J. G. SWAVING. VIIIlle en ,IXde
Deel. Te Dordrecht, bra Blusfe en van Braam. 18a8.
In gr. 8vo. 410 en 551 bladz. f 6 - 6o.
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iet daar de laatfle deelen van dit iiitvoerige werk !
Wij hebben in de vorige beoordeelingen deszelfs aanleg
en uitvoering genoegzaam doen kennen , en kunnen ons
dus hier zeer bekortcn. De twee boekdeelen , die wij
voor ons hebben , bevatten vooreerst de toerustingen van
NAPOLEON na den flag van Leipzig ; de gcwelddadige fluiting van het Wetgevend Ligchaam , „ doordien
„ het, getroffen door het algemeene leed , moeds genoeg
„ had gehad , om de taal der vermaning te doen hooren ;"
vervolgens de gebeurtenisfen der drie eerfte maanden des
jaars 1814. Dit korte , maar zeer belangrijke en ingewikkelde tijdvak , door KOCH zoo wel -voorgeileld in zijne
Gefchiedenis van dien Veldtogt , heal SirWALTER ook
zeer wel uiteengezet , en daarbij niet vergeten , de rampen van NAPOLEON aan zijne onverzettelijkheid te
wijten , die geenen vrede op gematigde voorwaarden wilde fluiten , en zelfs de geheime bedoeling te kennen gaf,,
om Antwerpen, Mentz en Aterfandria nimmer over te
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geven, in weerwil van alles , wat zijn Gemagtigde beloven mogt. Doch zoo bereidde hij flechts zijnen ondergang. De onderhandelingen na den beflisfenden flag
van Pars , het weifelen van NA POLEON, bijzondere
karaktertrekken van hem , gedurende het vertrek naar en
het verblijf op Elba , doen ons zien , dat wij hier geene
Gefchiedenis van Frankrijk onder NAPOLEON, maar
van NAPOLEON zelven voor ons hebben ; en hierin is
Sir WALTER, wiens talent tot uiteenzetten van kleine karaktertrekken zoo zeer bekend is , bijzonder geflaagd. Het overige van dit deel bevat de zamenzwering
der Pfeudo-Liberalen en van het Leger tegen de Koninklijke Regering ; NAPOLEON 'S onverwachte terugkomst , en nederige houding tegenover de nieuwe Jakebijnen ; eindelijk de veldflagen bij Quatrcbras , Ligny
en Waterloo waarin van de Nederlandfche troepen
flechts met een paar woorden in 't voorbijgaan, en van
den Kroonprins genoegzaam niet wordt gewaagd , en
alles aan de Engelfchen toegefchreven. Dus eindigt dan
dit deel , gelijk het vorige , met eene onregtvaardigheid
tegen Nederland , en de Vertaler toont zich in beide
beeedigd Translateur.
opzigten als
In het laatfte deel vinden wij een zeer uitvoerig verflag der tweede afdanking van NA P O L E O N en zijne
overgave aan de Engelfchen, met een omflandig betoog ,
dat Engeland daarbij geenszins de goede trouw heeft
gefchonden , wanneer het NAPOLEON, als gevangen,
die toch niet meer ontfnappen kon , en zich dus uit wanhoop overgaf , heeft befchermd. Van dit oogenblik af,
dat NAPOLEON ' S betrekkingen met Engeland onmiddellijk beginners, wordt ook het verhaal wijdloopiger ; en
men herkent bier weder den Brit, voor wien alles, wat
op zijn Eiland betrekking heeft, de grootfte waarde bezit. Zeer .uitvoerig verdedigt hij dan ook de handelwijze van Sir HUDSON LOWE omtrent den gevangen ,
hoewel hij hem van zekere harde vormen niet geheel kan
vrijpleiten. Het eentoonige leven van NAPOLEON op
St. Helena wordt naar evenredigheid uitvoeriger ver-
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meld , dan zijnc vrocgere belangrijke ftaatsbedrijven
en die zclfde onverzettclijkheid en dwaze hardnekkigheid ,
die hem zonder verpoozen naar Ruslands oude hoofdflad dre g , die hem belette op eerlijke voorwaa.rden vrede
te maken , verhaastte zijnen dood , door het weigeren van
ligchaamsbeweging te nemen (dewijl de Gouverneur hem
moest laten verzellen) of zich geneeskundige hulp van
ecn' Engclfchen Geneesheer , in dienst van dien gebatcn
Gouverneur, te laten welgevallen. Den bijvoegfel van
echte aukken befiuit het werk.
Sommige goede zielen hebben zich verbeeld , dat de
grimmige tiran , (in zoo ver men in de negentiende Eeuw
de rol van een' tiran kan vervullen) door tegenfpoeden
gelouterd , na 1815, wanneer men hem in rust gelaten
had, een goed Regent en Varier des Volks zou gcworden zijn. Om van deze dwaling terug te komen , leze
men den laatfien lnil des boosaardigen mans , waarin niet
411een een leugengeest heerscht , die blijkbare onwaarheden verdicht maar ook de hatelijkfle daden van zijn
bewind goedgekeurd en geregtvaardigd worden , en hij omtrent den moord van den Hertog D ' E N G H'I E N betuigt ,
in gel(gc onzjiandigheden nog zoo te zullen handelen.
De harde ondervinding en het verval van 'al zijne grootheid had hem dus niets geleerd en in niets verbeterd.
Wanneer wij nu over dit werk in 't algemeen ons
gevoelen mogen zeggen , zoo is het (zelfs in de gebrekkige vertaling) eene over 't geheel zeer aangename
lectuur. De Schrijver heldert zijne verhalen door allerlei beelden (die wel eons den Dichter verraden) en menscl-kundige aanmerkingen op. Maar , hoewel het werk vele verdienflen bezit , en een' gewonen Schrijver eere
zou aandoen , van een' man als WALTER SCOTT, en
zijnen Europefchen roem , hadden wij iets meerder verwacht. Hij kon zich, hij zulk een groot onderwerp ,
niet tot wereldburgerlijke oogpunten en befchouwingen verheffen. Oud - Engeland , althans Grootbrittanje ,
kan bij hem geen onregt doen ; en hoezeer toevallig
zijne oordeelvellingen doorgaans — omdat de Over-
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heerfcher de vijand ook van zijn Vaderlind was — met
waarheid en regtvaardigheid ftrooken , zoo toont toch
de verdediging van de Zeerooverij in 't groot te Koppenhagen , dat bij hem zedelijkheid en waarheidsmin ook
aan Vaderlandsliefde ondergefchikt is ; terwijI zijn mager
verfiag onzer Omwenteling , en het geheel onvermeld laten der edele manner' , die onze vrijheid tot stand bragten ,
HOGENDORP, KEMPER, VAN LIMBURG STY**
RUM, VAN DER DUYN VAN MAASD AM, (de tirannenknechten DE CELLES en DE STASSART

mogt hij vrij aan de vergetelheid wijden) genoegzaam
toont , dat ook hij nog deelt in de bekrompene vooroor•
decien en onverfchilligheid der meeste vreemdelingen om3
trent onzen landaard.

Antwoord aan Sir WALTER SCOTT, op zone Ge.
fchiedenis van NAPOLEON, door LODEWIJK B 0NAP A RTE, Graaf van Saint - Leu , voormaals Koning van Holland, Broeder van den Keizer. Uit
het Fransch. 7'e Leiden, bij C. C. van der Hoek.
1829. In gr. :vo. to8 Bl. f I -:
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et nieuwsgierigheid openden wij dit boek , om te zien
hoe de Schrijver der Documens historiques fur la Hold.
lande , die , door het vermelden der eenvoudige waarheid,
zonder bijaanmerkingen , door het mededeelen van brieven van NAPOLEON, dezen in een erger Licht had
doen voorkomen , dan elle blaauwboekjes met elkander,,
en daarin zijne tirannij middagklaar had bewezen , — hoe
die nu WALTER SCOTT Z011 beantwoorden ! Dan ,
wij hebben niets gevonden , dan bet *Dude lied : de laffe
afgefletene vleijerijen van het kind en den erfgenaam der
Omwenteling , die de behendigheid heeft gehad , van de
opgewondenheid der Natie door die Omwenteling gebruik
te maken , en vervolgens boertend zeiden de Franfchen,
in der tijd , door de fectio Caefarea! — de Moeder to
BOEKBESCU. 183o. N o, 3.
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doen fneven; een grout en bekwaam Veldheer en gelukkig krijgsman , zoo als KA R EL XII, maar die de regten der menfchen en des y olks voor niets rekende; die niet
vroeg , over hoeveel lijken en door hoeveel bloeds zijne
zegekar heenging, mits hij zijn wit bereikte ; aan wiens
handen het bloed van D ' ENGHIEN, PICHEGRU,
TOUSSAINT L ' OUVERTURE, PALM, en zoo
vele andere flagtoffers zijner noodelooze oorlogen en veroveringen, kleeft ; die zelfs den Schrijver van dit bock op
het onverantwoordelijkst behandeld, en de edele Natio ,
aan Welke hij dien opgedrongen had, naderhand aan twee
zijner laagfte flaven — aan wezens als DE C E L L E S
en ST4SSAKT — ter prooije hecft gegeven. Het is
ongetwijfeid zeer braaf en Christelijk , aan zijne vijanden
te vergeven ; maar wij 'hebben nimmer gelezen , dat het
piigt is , bun eene lofrede te fc-hrijven , allerminst wanneer die vijand tevens de vijand is - van het menschdom,
van alle edele gewaarwordingen en vrijheidlievende gevoclens. Neen ! thane , nu NAPOLEON dood is , kan
niemand beweren, dat het heeten mag, den zieken leeuw
te fchoppen, wanneer men doet zien, dat zijne fchitterende daden tevens in den grond flecht en volkvernielend
waren ; dat hij aan Frankr0 zelve, 't welk hij zoo
vurig gezegd wordt te beminnen , niet alleen de rust
en de vrijheid, maar oak de welvaart geroofd en de
bevolking gedund heeft , om de herfenfchim der aigemeene Heerfchappij te bereiken. Het voor ons liggende
boekje is eene zwakke herhaling van hetgeen breeder in
de fchriften uit St. Helena uiteengezet is , — eene regtvaardiging van alles , wat de groote Keizer gedaan heeft.
De zwakke LODEWIJK wil ons zelfs doen gelooven ,
dat hij de bevelen zijns Broeders omtrent den handel en
de fcheepvaart getrouw en letterlijk heeft opgevolgd; even
alsof wij niet wisten , wat er in dien tijd te KativIk al
zoo gebeurd is. Familiezucht is goed; maar zij moet zoo
ver fiat gaan. In alien gevalle moest de goede L o D EWIJK zichzelven dan gelijk gebleven zijn , en zijne Poem:new met NAPOLEON ' S brieven niet hebben uitgegeven.
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Laat ons eenige trekken oplezen waaruit men zien
zal , hoeveel vertrouwen de Schrijver verdient, en van
hoeveel waarde dit boek voor de Gefchiedenis is.
Er is niet een der in 1796 in Italic geplunderde en
van hunne beste fchilderflukken beroofde Vorften, Modena, Parma, enz. , die niet het traktaat als eene weldaad
en met wezenlijke vreugde ontving." Daarbij moet men
in 't oog houden , dat Been van alle die Vorften eigenlijk met Frankrlik in oorlog , en dus het geheele werk
eene roof- en plunderpartij was.
Bl. 94. „ De Zeeflag van ilboukir heeft bewezen,
dat Frankrijk eene volmaakte zeemagt zal hebben, zoo
dikwijls zij het ernftig zal willen, of, om beter te zeggen , zoo dikwijls zij het goed zal weten aan te grijpen."
Ja! daar zit het juist. Te Aboukir is die zeemagt vernietigd, omdat de Franfchen niet goed wisten aan te
grijpen.
Bl. 2.7. r De Ferhevene Porte geeft den titel van
Keizer aan den Koning van Holland." De titel, dien
onze Koning van den Grooten Turk bekornt , (die toch
wel althans niet minder zal zijn dan van Koning L 0 D EW u K in der tijd) is Kraal , of Vorst, zoo als de meeste
Christenmonarchen genoemcl worden , hetgeen minder is
dan Pads:rehab, welken titel men aan den Koning van
Frankrijk geeft. Dus is die titel van Keizer , waarniede
de goede L o D E w 1J K dacht , dat de Sultan hem vereerd
had , eene herfenfchim.
Bl. q9. „ Niets zou NAPOLEON hebben kunnen beletten tot het Gouvernement te geraken ; hij
werd er toe gevoerd door het openbare gevoelen, het geheele Leger, de geheele Natie , even als de ligte ligehamen opgefluwd worden door de golven." juist ! zoo als
het fchuim door de golven.
Bl. 3o. „ Zwitfers hebben betuigd , dat zij voor N AP 0./. E 0 N niets dan erkentelijkheid konden hebben , dat
hij hunne ontroeringen (lees , beroerten) geffild en hun
aanwezen verzekerd had." Hierdoor zoekt nu de Graaf
van s T. L E U de gruwelijke handelwijze van /4 A P 0H2
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LEON in ISoa , toen hij Zwitferland weder met Franfche troepen deed bezetten, en het algemeen verfoeide
Ilelvetifche rewind herflelde , dat Zurich had laten bornbarderen , goed te maken.
Bl. 40. De ligtgeloovige Schrijver denkt , dat , indien
de Keurvorst van Iles fen in 18o6 te Kasfel gebleven
ware , hij zijnc Staten niet zou verloren hebben !
Daarvoor had de man te veel gelds ; men zou hem eerst
fchoon uitgeplunderd , dan afgezet of in een' kerker hebben geworpen. Op zijn best had men met hem gehandeld , zoo als NAPOLI: o N in 1810 met zijnen Broeder ,
hetgeen dezen ondragelijker voorkwam dan het verlies
zijner Staten en een ambteloos leven.
BI. 58. „ 1k (de Graaf D E s T. L E heb omtrent den
oorlog en de Confcriptie overdrevene denkbeelden gehad ,
die ongelukkiglijk de ondervinding, verre van te vernietigen , flechts lieeft bevestid." Dus zijn die gevoelens
dan door de ondervinding bevestigd , en derhalve niet
overdreven ! Zoo fpreekt de man , om toch het voorwerp zijner afgodifche hulde in geen fluk ongelijk te
geven, zichzelven in 60nen adem tegen. Hij is te goed
en te braaf,, om den oorlog en de jaarlijkfche leveringen
van menfchenvieesch , onder den naam van Confcriptie,
te beminnen ; maar NAPOLEON beminde ze , en daarom moeten ze goed heeten. Op dezclfde wijze keurt
hij (bl. 6o) de onderneming tegen Rusland af,, maar
bewondert ze toch , omciat zij het werk van NAPOLEON Was. (Eerie zinfnede op hi. 61 hebben wij ,
door de flechte vertaling , niet begrcpen.) De togt
naar Rusland moest dienen , om Europa voor den invloed en de dreigende magt van dat Rijk te waarborgen.
LODEWYK kon zekerlijk , toen hij dit fch reef , den
vrede van Adrianopel niet vooruitzien. Men vergelijke
de bijkans romaneske edelmoedigheid van Rusland in
dien vrede , en die , welke het in '1-814 aan Frankrijk
en vooral aan Parils betoonde , met de uitmergelende
vredestraktaten van NAPOLEON, vooral met dat van
Tilfit ten aanzien van Pruisfen Trouwens , chit is zoo
in 'net oog loopend , dot zcifs
o p w tl I.: het niet
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waagt , zulks te verdedigen (zie bl. 65) ; hoewel hij onmiddellijk te voren zegt , dat hij NB. „ te toegevend was
na zijne overwinningen." ( ! ! ! )
BI. 76. Meermalen geeft de Schrijver hoog op van
de onbegrijpelijke liefde des Franfchen yolks voor N APOLE0 N. En toch zegt hij , dat zijn val daardoor
veroorzaakt is , dat hij de Pariffche bevolking geene
wapenen had durven toevertrouwen. Waarom niet ?
Aan dat Paris, het middelpunt zijner weldaden, zijner
groote werken , die groote kolk , welke de fchatten van
Europa verflond , waar alles , wat fchoon in de kunIlen
was, als in een Magazijn werd opeengeflapeld , aan dat
Parip durfde de Keizer de wapenen niet vertrouwen?
Floe veel minder dan nog aan het overige Frankrifk !
In weerwil van het door WALTER SCOTT blijkbaar betoogde , dat NAPOLEON zich slit nood, en om
niet in handen der herfielde Franfehe Regering , der Koningsgezinden of der andere Bondgenooten te vallen ,
dus niet nit een edelmoedig vertrouwen , aan de Engelfchen heeft overgegeven , wordt dit oude fprookje van THE111STOKLES - NAPOLEON toch hier
weder opgewarmd. Waarom weerlegt de Graaf van s T.
L E U WALTER SCOTT niet liever , dan hem altijd
als eenen fchrijver van kroegtooneelen , eenen lengenaar , en wat dies meer zij , ten toon te flellen ? De
fchrijver van zeer middelmatige Romans moest den grooten en onnavolgbaren Schot althans op ziln grondgebied
niet aantasten.
Het fpijt -oils van den goeden en menseliiievenden mats,
die zich , door zijne weldaden en zeIfopoffering , aan
Leiden in :8o7 , aan Gelderland in 1809 betoond , eerie
onvergankelijke eerzuil in de harten der Nederlanderen
gefticlit heeft , dat hij deze misgeboorte in 't licht heeft
gezonden , en daarin ten Ilotte zegt, dat gees der fiervelingen, van welke het lot der Natien afhing , minder
wraakzuchtig en minder 'wreed is geweest dan NAPOLEON (bI. 103) , en dat federt de wereld beflaat er
nooit een Boning is opgetreden, die met hem han wore
den vergeleken. Dit is meer dan dwaze vooringenamen-
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heid; het is bijna verftandsverbijstering. Ergens geeft
hij ook in dit boekje een' wenk , alsof NAPOLEON den
Hertog van ENGHIEN in Frankrijk zou hebben doen
komen , om hem weldaden te bewijzen , en dat zulks
door eene kabaal van ondcrgefchikten gedwarsboomd ,
en de noodlottige uitkomst bewerkt is ; daar tocli N AP O L E ON zelf, in zijne Gedenkfchriften nit St. Helena , nog den moord van ENGHIEN durfde verdedigen.
Waarom dit prulletje vertaald is, weten wij niet. Eene
fpecalatie , misfchien, om den naam des Schrijvers. Hoe
bet zij , de vertaling had dan ten minfte aan betere handen moeten toevertrouwd zijn, dan thans het geval is.
Dezelve ftaat nergens boven , en meermalen beneden ,
het zeer middelmatige.
Sketch of the Language and Literature of Holland. By
JOHN BOWRING. Being a fequel to his Batavian ,lnthology. With the Portrait and Faclimile of the Author. Amilerdam , Diederlchs, Brothers. 1829. 8vo. 1 30 p. f I - so.
Eenige Toelichtingen en Bedenkingen op des geleerden Dr.
JOHN HOWILING ' S uit het Eogelsch onze inoederfprank
vertaalde zlanmerkingen over founnige onzer oudere en nienwere Nederlandfche Dichters , Redenaren en andere Schrij.
vers. Door Mr. B. H. L UL OF 5, Hoogleeraar in het vak
der Nederlandfche Letterkunde en Welfprekendheid aan 's
Rijks Hoogefehool te Groningen, enz. enz. Te Groningen,
bij J. Oomkens. 1829. in gr. 8vo. 142 Bl. f 1.50.
Brieven van JOHN BOWRING, gefehreven op eene Reize door
Holland, Friesland en Groningen. Ilde Stukje. Te Leeuwarden ,
bij G. T. N. Suringar. 1829. In gr. 8vo. 98 Bl. f r - 80.
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nze Letterkunde heeft in den Heer u o w R i N 0 eenen man
gevonden , die zich wel wil verledigen zijne landgenooten
eenigzins nader met haar bekend ce waken. Hiervan
zijne Batavian rInthology,, en bet gefchrift, van hetwelk wij
'coven den titel opgaven , ten bewijze. LevcrJe
in het
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eerstgenoemde werkje eene, grootendeels , weigekozene en
welvercaalde bloemlezing van eenige ftukken nit ooze beste
Dicbters tot aan de Ode eeuw; in dat, hetwelk thans ter
beoordeeling voor ons ligt, geeft hij een beknopt overzigt
van het geheele veld onzer Letterkunde. Uit den card van
het gefchrift zelve moest bier veel vingtig, kort en oppervlakkig behandeld worden , daar in 13o klein octavo bladziiden, tamelijk wijd gedrukt , genoegzaam alle onebeste
Schrijvers en Dichters, van MA E RLAND af, beoordeeld en
gevonnisd worden. Wij kunnen evenwel niet onckennen, dat
wij in dit werkje , in eenen levendigen en vloeijenden , offchoon niet altijd even dnidelijken, opgefleld, hier en
daar geestige oprnerkingen en gepaste oordeeivellingen aangetroffen hebben. Maar van den anderen kant mogen wij niet
ontveinzen, dat de Heer HOW R IN o meermalen den bal heeft
misgellagen, en dat vele zijner oordeeivellingen en bedillingen ons laatdunkend, voorbarig, ongegrond en gewaagd toefchenen. Wij hadden dikwerf moeite, ons bier eenen
gelschrnan te verbethien, die bij onze natie enders nog al in
den reuk van foliditeit is; eerder vertoonde de Heer BOWtu G zich fomtijds aan ons als een ligtvaardig Franschmannetje, dat zich op den croon der kritiek plaatst, en van daar
met de Lange zweep in onze meest gederbiedigde Auteurs
orni/aat.
Om dit een en ander san te toonen, hadden wij reeds verfcheidene voorbeelden en aanmerkingen op bet papier gebragt, toen ons de Toelichtingen en Bedenkingen van den
Heer L (ILO FS ter beoordeeling werden gezonden. Dit werkje verligtte een groot gedeelte van onze task. Immers wijst
1. tit oFs, op eenen meestal luimigen coon, maar needs als
een man , der zake volmaakt kundig, den Britfchen beoor.
deelaar in vele punten teregt; terwijI hij hem het onjuiste en
te fcherpe in vele zijner uitfpraken als met den vinger aantoont. Niet alles, echcer , wat in IS OW R ENO ' S werkje we..
derlegging verdiende, heeft de welverfnedene pen van 1.11-•
L OFS gegispt. Ter flaying hiervan ftrekke het volgende verflag, in hetwelk wij den Engelfehen Schrijver voet voor voet
zullen volgen, doch grootendeels flecks op die punten onze
aanmerkingen mededeelen, welke door den Heer L U L o F s
onaangeroerd gelaten zijn.
Wij loopen even min als BONVRING zeer hoog met de
Nederland/lie Latijnfche Dichters , en hangen dus volgaarne
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ons zegel van zijne aanmerking over dezelve, bl. , I2.
Echter geven wij den Engelfchen Criticus in bedenking, of
het niet onkunde en vermetelheid verraadt , dezelve alle, zoo
maar voor de vuist weg, als little worth of notice te verkla.
ren? Wij tellen toch under hen een' I A Nt; s s Ec uNnus,
een' on rus, een' DRoEcanustos en zoo vele anderen,
welken de beroenadfte en bevoegdfie beoordeelaars noch dichterlijk genie, noch waarachtige verdienfle ontzegd hebben.
BOWRING raadplege eens hierover des Ileeren PEER LK AMP 'S bekroonde Verhandeling: de vita ac doctrinaomnium
Belgarum, qui htina carmine compoluerunt, etc. geplaatst
in de Memoires de l'Acaddmie de Bruxelles.
Bitter klaagt de Heer ROWRING vervolgens, bl. 13, dat
tie Hollanclfthe fpreektaal overvloeit van Franfche woorden en
klanken. Wij willen dit noch ontkennen noch verdedigen,
maar kunnen dit gezegde niet wel overeenbrengen met een
ander van den Schrijver (bl. to) , waar hij der wereld diets
maakt, dat men in Holland voor Diets grooter verachting
koestert, dan voor de Franfche Voor eene vreemde taal
de dieptie verachting koesteren , en dezelve nogtans gedurig
in zijne moeclerfprank weven, voert, mar ons inzien , jets
iegenarijdigs met zich , dat moeijelijk op te losfen is, iVIaar
no WRING vergist zich ; want wie, die. ()oft een voet in
Holland gezet heeft , weet niet, dat, wel verre van de Franfche te verachten dezelve daar in alle fl.cden, en zelfs
op onderfcheidene dorpen, 11CVCilS de landstaal in de openbare
fcholen aan de jeugd onderwezen wordt ? Wij hebben zelfs
wel eens hooren zeggen, dat,buiten Frankrijk , nergens meer
en beter Fransch gefproken worth, dan jnisc in !_ollamd.
Even gegrond als daze nanmerking des Schrijvers kcnn t ons
oolt zijne verzekering voor, bl. 13, dat namelijk tegenwoordig iesfen over de Hollandfche Letterkuncle in de caal van
bet Dude Rome gegeven worden. Hoe veel liefde men bier ce
lande nog heden voor het Latijn koestert ,, zoo duide het
ons B ow R IN G niet ten kwade , wanneer wij de waarlieid
van deze betuiging zeer in twijfel trekken , ea wij , otn hem
te gelooven, eenig nader bewijs afvorderen.
Hetgeen de Heer nown IN G zegt over onze oncitle Nederlandrche Schrijvers , tot op den tijd van H ooFT, is beknopt , maar vrjj joist. Met onderfcheidene anderen onzer Let.
kundigen, worth, bl. 31 , het bekende Wilielmus van Nasfacewen aan ST. A LDEGONDE toegekend. kVij willen de
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juistheid van dit gevoelen niet wederleggen , maar merken
hier alleen aan , dat onze Gefchiedfchrijver 13 nit ND T dit
voIkslied aan C oonN H z Fc T toefchrijft ; zie zijne Befi:hrijving van Enkhuyfen , bl. 222, en Historie der Reforinatie ,
Ifte D. bl. 535.
Over het algemeen koestert onze Engelfche kunstregter over
HOOFT vrij gunitige denkbeelden. „ Zijne Gefchiedenis ,"
zegt hij onder anderen, bl. 34, „ is eene fraaije proef van
, , voor zoo verre de taal betreft ; maar zij ontbreekt
, die wijsbegeerte , welke de feiten der Gefchiedenis tot ver,, betering des menschdoms dienstbaar maakt." \Vat het gebrek aan wijsbegeerte in H ()OFT betreft , hierin heeft de
Heer LUEOFS, in zijne Toelichtingen, bl. 21, den Engelfchen Schrijver teregt gewezen ; doch , wat de taal van den
beroemden Gefchiedfchrijver aangaat , de Heeren BO WRING,
LOL OF s en anderen vergeven het ons , wanneer wij ronduit
bekennen, dat deze ons niet alleen als gemaakt en ftijf, maar
zelfs als geheel Onhollandsch voorkomt. Zij moge deftig ,
krachtig en gefpierd zijn ; maar Hollandsch is zij niet. Zij
itrijdt veeleer met het karakter en den geest onzer taal ; zij
is onnatuurlijk , en waar heeft men ooic een' Hollander zich
zoo hooren uitdruliken , als HO OF T zich uitdrukt ? Jammer,
dat die Vader onzer Gefchiedfchrijvers zijne oorfpronkelijkheld in Itiji zoo geheel aan T ACIT u s opoffert , wien hij,
zoo als SCHELTEMA ergens teregt aanmerkt, misfchien te
veel gelezen heeft. floezeer wij dus het fchilderachtige, het
welfprekende , het wijsgeerige zelfs in 110 0 FT bewonderen ,
en hem hierin tot model aanprijzen, zouden wij hem •nimmer
als een voorbeeld van Nederduitfche taal en itijl aanbevelen ,
ondanks het gezegde van vader VOLLENHOVE:
, Zoo ooit uw pen zich eer of duur belooft ,
, Begin toch niets in 't Nedrduitscls zonder 1100 FT."

Zoodra n ()WRING zich de moeite getroost , om 20 bladzijden in HO o FT te lezen , zal hij zijne itelling zeker onikeeren , en zeggen : „ De Gefchiedenis van H o o FT is eene
fraaije proeve van krachcigen ftij1 en historifche wijsbegeerte,
maar de Genius der Hollandfche taal ontbreekt haar." —
BR A NDT, WAGENAAR , en voorat de uitmuntende s
O N ST1J L 9 zijn de meesters , bij welke elk ter fchole moet
gaan , die zich 2enen zuiveren , echt Hollandfchen ilijl wit
eigen maker,
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B OWRING ' S oordeel over v ONDEL wijkt zeer of van
dat onzer meeste kunstregters. Hetzelve bier geheel te ontleden en te wederleggen, zoude ons te ver afleiden; ook
heeft de Heer L ULOFS daarenboven onzen Bard mannelijk
verdedigd. Slechts de volgende zinfhede , bl. 39, meenden
wij niet onwederlegd te mogen voorbijgaan Vergelijk
„ VONDEL met MILTON— want zijn Lucifer biedt bet
fchoonfte middel van vergelijking aan — hoe zwak is zijne
hoogfte vlugt, vergeleken met die van den Zanger van het
verloren Parades; en hoezeer daait v oN D a L beneden hem
in zijne pbreken 1" Meenc BOWRING hiermede , dat v o N.
DEL bij MILTON in gebrelten te kort fchiet , dan zeggen
wij, met hart en ziel, amen, Want, inderdaad , nooic heeft de
onfterfelijke Dichter van Lucifer zich aan dat buitenfporige,
dat walgelijke, dat belagchelijke en dat zotce fchuldig gemaakt, met hetwelk bijna elite zang van Paradife lost bezoedeld is. Of waar vindt gij bij v ONDEL eene Godheid,
als zictende te broeijen over den Chaos , gelijk eene duif?
W aar laat hij den Hemel door de afgevallene Engelen met
kanonnen beflormen? Waar heeft hij de Duivelen nu eens
tot kleine kaboutermannetjes, en dan weder tot monftrueuze
gedaanten gevormd ? Waar heeft hij alike allerwalgelijkfte aliegorien ingeviochten, als die van de zonde en den dood ,
in bet eerfle boek van Paradife lost? Waar,.... ? Dan , genoeg van deze fraaijigheden, welke men bij rri IL TON aantreft, en die voorzeker het gezond verfland zoo min als den
goeden fmaak des Dichcers eer aandoen. — Dat vONDEL
in zijne hoogfle vlugt awakker is dan MILTON , zouden wij
gaarne door bewijzen geftaafd zien. Wij herinneren ons vier,
in het geheele verloren Parades iets gelezen te hebben, dat
het heerlijk koor der Engelen uit den Lucifer: wie is Hij,
die zoo hoog verheven," enz. in dichterlijke majesteit over.
treft. — Voorts behoeven wij den Heere nOwRING wel nict
te doen opmerken , dat mt LT oN verreweg de meeste der
fchoonfte en verhevenfte plaatfen in zijn beroemd dichtftuk
uit de Ouden genomen of nagevolgd heeft. Indien de ruimte
het ons veroorloofde, zouden wij zeer gemakkelijk een grooc
getal der beste plaatfen uit Paradife lost kunnen aanwijzen ,
welke men reeds vOOr eeuwen in HOMERUS, uzstoDUS LUCRETIUS, VIRGILIuS en ovini us gelezen
en bewonderd hear. Zoo is , om jets te noemen het growtte gedeelce van Itetgeen MILTON ons van den fitijd der if-
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gevallene Engelen verhaalt uit de befchrijving van den oorlog
der Titans in de Theogonia van nEsi on us ontleend; het liefelijke verhaal van E v A (Book IF. vs. 450 etc.) vindt men
bjjna woordelijk in ovinius, Met, Lib. III, vs. 346 etc. ,
en het Paradife of Fools (Book III. vs. 445) is gevolgd naar
het maandal van ARIOSTO, in zijnen Orlando Furiofo, Canto
XXXIF: St. 73. Wij voeren dit flechts aan, om te doen zien,
aan wien MILTON dikwijls zijne hooge vlugt en bevalligheid
verfchuldigd is. Waarlijk, Mijnheer BOWEING! indien men
uwen vereerden Zanger van den tool ontdeed, dien hij anderen ontroofd en waarmede llij zichzelven opgepronkt heeft ,
dan vreezen wij, dat er weinig zou overblijven, hetwelk hem
in den rei der Dichteren boven onzen VONDEL zoude irerheffen.
Onzen. grooten Volksdichter CAT s , wiens wdrgade de
Letterkunde van geen ander yolk aanbiedt, words, bl. 42-45
de verfchuldigde hulde toegebragt. Het verwonderde ons , dat
de Schrijver bij de opfomming der waardigheden , door dien
Dichter en Staatsman bekleed, de voornaamfte derzelve, die
vas Raadpenfionaris van Holland, vergeer.
De bekende Arkadia van HEEMSKERIC, een werk, voorzeker wat al te geleerd voor eene rkadia, worth , bl. so ,
geestig, maar toch wat te fcherp gegispt. Dit fchijnt een
der Ilollandfche werken te zijn welke BOWRING zelf beftudeerd heeft. Ten minfle kwam hij ons bier meet oorfpronkelijk in zijne oordeelvellingen voor, dan elders.
BRAND'F ' s verdienfte als Gefchiedfchrijver weet de Engelfche Aristarch, bl. 58 , te waarderen. Het ware daar ook de
piaats geweest, om, ten minfie met een paar woorden , de
drie waardige zonen van dien verdienftelijken Schrijver te gedenken.
Dat B °WRING niet bijzonder veel opheeft met Bellona
aan band , van ANTONIDES gelooven wij gaarne. Het
moet geweldig het nationaal gevoel van een' Brit kwetfen
een dichtfluk te lezen, in hetwelk de overwinningen der
Hollanders op zijne landgenooten bezongen worden. Hetgeen
hij echter bl. 61 van hetzelve zegt, kan met veel meer regt
op de An1211S mirabilis van D R Y D E N warden toegepast,
welke , even als gene , den zeeborlog tusfchen Engeland en
Holland van 1665 en 1666 bezingt. Immers, ANTONIDES
moge in zijne Bellona aan band het vaderlandsch gevoel lucht
verfchafFen; maar nook maakt hij zich aan lage of beleedi-
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gende uitdrukkingen tegen de. vijanden fchuldig , zoo als DR YE) EN, die de Hollanders nu eens gejaagde bevers (hunted
castors), dan weder,, en voorzeker even min beleefd , afgematte °sten (weary oxen) gelieft te noemen , maar zich niec
herinnert, dat die gejaagde bevers en afgematte osfen evenwel
bij Chattam het trotfche fllbion deden beven. Hij leefde vervolgens nog lang genoeg , om overtuigd te worden, dat Grootbrittanje , eenige jaren later, aan deze door hem zoo befchimpte Hollanders, onder Prins WILLEM DEN HI , het
behoud zijner vrijheid , godsdienst en regten eenig en alleen
te danken had.
Het vonnis over HOOGVLIET ' S ilartsvader , bl. 64 , is
onbillijk. De Heer BOWRING toch verkiaart ronduit , dat
hij het werk nooit doorgelezen heeft. En waarom het dan
verworpen ? Hij voorzeker is een onregtvaardig regter , die
den gedaagde, zonder zijne zaak naauwkeurig te onderzoeken, veroordeelt. Het fpijt ons; maar wij vermoeden , dat
BOWRING op dezelfde wijze met eenigen onzer andere
Dichters , zoo als b. v. met, den bevalligen, fchilderachtigen
en zoetvloeijenden DIRK SMITS, omgefprongen heeft. Ten
minfte zouden wij meenen zijnen kiefchen fmaak te beleedigen , indien wij onderitelden , dat hij di©n Dichter meer
dan bij naam of gerucht kende. Men vergelijke hiermede
LULOFS ' Toelichtingen, bl. 53.
Wij kennen bijna geen minder populair dichtftuk in onze
taal, dan de Geuzen van ONNO EWIER. VAN HAREN.
BOWRING evenwel beweert het tegendeel , bl. 61 , en
verzekert zijnen lezeren, dat elk kind in Holland de epifode
van iozemond van buiten p ent (by hearth, dit zal toch wel
by heart moeten zijn ?). Recenfent heeft vijfentwintig jaren in Holland geleefd en verkeerd , maar betuigt , nooit de.
ze Epifode nit den mond van eenig fierveling , dan van
een' enkelen. kiefchen liefhebber,, gehoord te hebben. Meer
joist is de opmerking , bl. , dat de Hollanders zich ten
alien tijde meer door hunne reizen , dan wel door derzelver
befchrijvingen , onderfcheiden hebben. Offchoon wij ons op
geene c o o Es of PARRY ' S verhoovaardigen bezitten wij ,
behalve eenen hoogstverdienftelijken NIK o LAAS WIT S EN,
toch eenen DE BRUIN, eenen DAPPER, eenen fchitterenden HAAFNER, wier werken, door vertalingen , ook aan
andere volken bekeud zijn.
Onze geleerde Engelschman heeft weinig op met de Hol-
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landlche Gefchiedfchrijvers. „ Om de waarheid te bekenwij ftellen flechts weinig waar„ nen ," zegt hij , bI. 70 ,
„ de op dezelve.” Gelukkig, dat de uitfpraken van B owRING geene Godfpraken zijn! Wij liepen altijd nog al
eenigzins hoog met onze Gefchiedfchrijvers. Wij bewonderden immer het krachtige en fchilderachtige in DOOFT, het
vloeijende en zaakrijke in BRANDT, het naauwkeurige- en
zuivere in WAGENAAR, het wijsgeerige en fcherpzinnige in
sTIJE; deugden, welke men niet bij Gefchiedboekers van
den gewonen ftempel aantreft, en die , near ons gevoelen , aanfpraak geven op onderfcheiding en achting. Maar
de Heer BowRING valt al heel moeifelijk te voldoen. Niets
echter ergerde ons meer, dan het onregtvaardig oordeel,
hetwelk hij over onzen verdienftelijken WAGENAAR velt,
wiens Vaderlandfche Historic, onder anderen, het Proses„ verbaal der Gefchiedenis, gefchreven door een Notaris„ klerk,” genoeind wordt. Op dit ongunitig gevoelen des
Engelschmans laten wij dat van eenen Duitfcher volgen, die
het genoemde werk „ eine vortreffliche and pragmatisch gefchriebene Gefchichte" noemt , en er nog bijvoegt: „ der
Herr WAGENAA R. hat inderthat ein 111eisterRick geliefert." Zie Neue Crit. Nachr. 1767. 3 Band, 46 Stuck. Zoo
BOWRING waaraan wij wel zeer twijfelen, ooit het door
hem Bering gefehatte twenty volume work, het eenigfte , dat
tij van WAGENAAR. fchijnt te kennen, gelezen heeft, dan
dunkt ons, dat zijn fijne fmaak wel eenigen lof had mogen
toezwaaijen aan de naauwkeurigheid en netheid, waarmede
die Gefchiedfchrijver zijne verhalen boekt, en de. gemakkelijke , ongezochte wijze , waarop hij dezelve aan elkander
fchakelt. En wanneer B O W R I N G befeft , dat W A G EN AAR de utile onder ons was , die het waagde, eene vol.
ledige Landsgefchiedenis te fchrijven; dat hij uit eene menigte van Auteuren , die rotas veel van elkander verfchilden, zijne verhalen moest zamenflellen; dat hij zelfs niet
onder de zoogenaamde Geleerden behoorde ; dat hij in den
beginne van alle aanmoediging verfloken was, en zeWs met
de wederwaardigheden des levees had te kampen; — wanneer
BOWRING, zeggen wij , dit alles befeft, dan vertrouwen
wij van zijne billijkheid, dat hij zich met ons zal verwonderea, hoe een man te midden van omitandigheden en moei.
jelijkheden , onder Welke velen zouden bezWeken zijn, zulk
een ‘verk heeft ktmnen zamenftellen. Het is waar, „ WA-
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GENAAR trekt uit niets eenig wijsgeerig gevoig ," zegt
ooze EngeIfche kunstregter , bl. 7o. Maar zeg eons , Mijnheer BC/WRING! wie uwer Gefchiedfchrijvers heeft dit
v6Or den 0;17.m gedaan? Waarlijk , het zijn in Eve/and
ook Diet alien koks , die lange mesfen dragen. CLARENDON, BURNET, BOWER, de Schrijvers der Algerneene
Ilistorie , door WESTERBAEN in onze taal overgebragt ,
die der Iledendaagfche Historic , en anderen zijn evenmirt
wijsgeerig als IVA GENAAR; en BLAIR (Lectures, TOM.
III. p. 48.) merkt teregt op , „ dat langen tijd de Engplfclie
Gefchiedfchrijvers niets hoogers fchenen te beoogen , dan
, het naauwkeurig verhalen van daadzaken." Men behoeft dus ftechts even ongemakkelijk en magtfpreukig to zijn
als nowaING, om de gefchriften dezer mannen , die wij,
wat flip en taal betrefc, niet eena gaarne bij onzen AGEN A A R zouden willen vergeleken hebben, den titel to geven van „ very elaborate asfemblages of facts , dogged,?y and
iwluctriously dug out of fuck gores as the Authors had
accefs to." Wij., kunnen hier niet nalaten tevens op te
merken, dat de Engelfche wijsgeerige Gefchiedfchrijvers alien na WAGENAAR gefehreven hebben , wicns Faderlandfc,he Historic in 1749 het Licht begon te zien. Immers van
DOME ' S History of Great -Britain werd het eerfte decl in
1754 , en het beroetnde werk van GIBBON, History of the
decline and fall of the Roman Empire, van 1775-1788 uitgegeven ; terwij1 ROBERTSON ' S nitmuntende fchriften zich
niet vroeger dagteekenen dan de regering van GEORGE DEN
welke in 1760 den troon befteeg. Ten zelfden tilde
dat deze drie beroemde Gefchiedfchrijvers de Letterkunde van
Engeland door hunne onfterfelijke werken den grootften !ulster bijzetteden , werd onze Taal en Letterkunde in 1774.
niet minder verheerlijkt door het voortreffelijke work van
SIMON STIJL, Opkomst en bloei der Nederlanden. Van den
kiefchen fmaak des neeren BOWR IN G hadden wij de groatfle loffpraak op dien uittnuntenden Schrijver verwacht, Welke in het fchilderen zijner karakters eenen HUME , in
her wijsgeerige zijner redeneringen eenen GIBBON, en in het
bevallige en vloeijende van zijnen 110 eenen ROBERTSON
nooit toegeeft, dikwerf overtreft. Maar hoe vonden wij
onze verwachting to leur gefteld , toen wij bl. 70 lazen: „ SIMON sTur,, de Schrijver van de Opkomst en
bloei der Nederlanden, is (bij WAGENA AR. vergeleken)
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• een Auteur van een' veel levendiger, fchoon niet van
Ik
een' zeer fcherpzinnigen (fagacious) ftempel"!
• heb juist in s
merkt hierop de Beer LULOFS
altijd de groote fcherpzinnigheid en oordeelteregt aan,
, kunde bewonderd, en hem voor iemand gehouden , die
„ al eel.? zoo wijsgeerig gefchiedkundigen bilk had, als maar
aan weinigen (de heeren Engelfche Historiefchrijvers er
• zelfs onder begrepen) gegeven is. Hierin moet ik, en,
„ wat meer zegt, honderd andere veel bevoegder beoordeel„ cars , mij dan geheel bedrogen hebben. Laat mij echter
• niet vergeten aan te ftippen, dat B o wR1NG er nog bij„ voegt : ,„ S T lJ L werpt zijne gedachten om zich heen, en
wanneer zij niet altijd op waarheid rusten , verfchaffen
„
zij echter zeer dikwijls bouwfloffen van waarde voor de
AP 0/
• „ meer juiste gedachten van anderen.”" — „ Dit heeft
„ lets van een zalfje op de wonder' — Naderhand vervalt
BOWRING, bl. 8o, nog eens in zijnen vorigen klaagtoon
over onze Gerchiedfchrijvers terug.
De Dichter VAN WINTER wordt , bl. 73 , de vertaler
van Tit omso Des Seafons genoemd. Dit is niet juist. VAN
WINTER was veeleer de vrije navolger van den Engelfchen
Bard; en zoo de Heer Bo w RI NG de moeite gelieft te nemen , het Hollandfche werk met het oorfpronkelijke te vergelijken , dan zal hij zich gemakkelijk van de waarheid hL'rvan kunnen overtuigen.
Bijzonder mager is het oordeel over :I ELME g s, bl. 83 ,
uitgevallen. LuLoFS heeft ook bier den Brit op eene gepaste wijze teregt gewezen , en hem eenige fchoonheden
van dien Dichter onder den neus gehouden. Gaarne hadden
wij gezien , dat de Hoogleeraar het overheerlijke tafereel van
het eerfle menfchenpaar, uit het gedicht de Schilderkunst,
mede ten voorbeeide had aangevoerd; want MILTON, ondanks al zijn roem, heeft niets beters geleverd.
Niet alleen de dooden, maar ook de levenden roept
BOWRING voor zijnen kritifchen regterfloel, en is I LnzIL.
D IJ K wordt bet eerst ingedaagd. Wij vereenigen ons vol.
gaarne met het gevoelen des Engelfchen kunstregters over
dien Puikdichter en grooten Taalgeleerde, wiens verdienflen
en gebreken vrijmoedig en onpartijdig van bl. 88-98 worden
aangewezen. Als hier geheel ongepast, moeten wij echter
de fchets afkeuren , welke ons bl. 96 van bet karakter diets
hoogmerkwaardigen mans gegeven wordt. Immers , niet de
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zedelijke hoedanigheden , maar de talenten , de werken alleen moeten door den kunstregter beoordeeld worden ; voor_
al wanneer die kunstregter bij zijnen Auteur , gelijk de Heer
BovvRING bij eenige =linden te voren een
vriendelijk bezoek heeft afgelegd. Dit zij oak aangemerkt op
hetgeen BOWRING over DA COSTA zegt , van wiens be.
kwaamheden als Schrijver minder, dan van deszelfs karakter en godsdienflige begrippen , gefproken words. Uitgezonderd TOLLENS, wiens talenten BOWRING, bl. 98-14,
erkent en waardeert, worden overigens onze levende Schrijvers kortweg en meestal met een' enkelen pennetrek afgehandeld. Wij hebben lust noch tijd , alle deze vliegende
loffpraken of beoordeelingen aan waarheid en oordeelkunde
te toetfen. Wij laten dezelve voor hetgeen zij zijn ; magtfpreuken , die in de kritiek der fraaije letteren even weinig
gelden , als in eenig ander yak van menfchelijke kennis en
wetenfchap.
In her begin van ons tegenwoordig verflag merkten wij
ter loops op , dat de Heer BOWRING zich niet altijd even
dnidelijk uitdrukt. Een paar voorbeelden mogen dit bewijzen. Bl. 31. „ MA R NIX became great more by his writings,
„ though the latter entitle him to distinction." En bl. 35,
van DE GROOT fprekende : „ His Dutch productions would
„ have been long ago forgotten, but for his o'istinguished re.
„ putation, though his Loevellein was , at the time ,of its
„ appearance, translated from a Latin velf1011 into fe,'eral
„ European languages." Een ander moge deze volzinnen ontraadfelen , wij zien er geene kans toe. 1\laar misfchien
zijn het drukfou ten in den Nederlandfchen druk van dit werkje.
Ziedaar de aanmerkingen , welke wij bij die des Heeren
LuL ors meenden te mogen vcegen waartoe wij rog dit
tot Plot zullen zeggen , dat het werkje van B 0 WRING zijne
prijzers of lakers zal vinden , p aar het oogpunt , waaruit zij
het befchouwen. Want befchouwen zij het als een proeffluk , in hoe weinig tijds men de /etterkundige gcfchiedenis
van een y olk zou kunnen fchrijven dat gedurende vijf eeuwen zijne Auteurs gehad heeft, en nemen zij daarbij in
aanmerking , dat deze onderneming , die, behoorlijk volbragt ,
een half menfchenleven neemt , aan BOWRING flechts weinig tijds gekost heeft , dan zulien zij met LuLOFS moeten
zeggen , „ dat zij bijna niet kunnen begrijpen , hoe een vreem.
„ deling [het zij dan door hooren zeggen , het zij door eigen

STUKKEN VAN EN OVER J. BOWRING.

125

onderzoek] zich nog zulk een naauwkeurig overzigt onzer
„ Letterkunde heefc kunnen verwerven." Maar befchouwen
zij deze Sketch als eene poging , om de Engelfche natie met
den waarachtigen stand onzer Letterkunde bekend te maken,
zoo zullen zij zich bedroeven , dat deze poging over de
hoofciperfonaadjen , zoo als HO OFT, VONDEL, WAGENAAR , STIJL en anderen, een valsch Licht verfpreidt , en ,
altijd zondigende in het verkleinen, nooit in het vergrooten
hunner verdienflen , de vooroordeelen der Engelfche natie tegen onze eerfle vernuften eerder bevestigd , dan opgeruimd
heat.
Over de Brieyen kunnen wij , na zulk een breed verflag,
kort zijn, dewijl de Vertaler niet alleen de ergfte misilagen
in de noten aangewezen heeft, maar ook, volgens zijne
eigene bekentenis , „ ten einde niemand te ergeren , eenige
„ plaatfen nit het oorfpronkeliike onvercaald heeft gelaten."
Inderdaad zoude ook b. v. het Scaramoucheächtige in de
Bowringiaanfche befchrijving van den gepretendeerden geese
van fpeculatie in onzen Koning te geweldig itrijden met de
hooge achting , welke regtfchapene Nederlanders Hem
toedragen, dan dat de Vertaler zulks met eenig kleurtje bij
hen zou kunnen goedmaken; waarom hij dan ook die plaats,
en andere van hetzelfde allooi , wijfelijk befnoeid heeft.
Maar, waarom de twee brieven over de flollandfche levende
Dichters weggelaten? Of moeten zij nog korner, ? Zij zijn
immers luimig gefchreven , en bevatten veel waarheids. Maar
misfchien zoude de welmeenendheid van den Heer B o w.
RING bij onze zonen van Apollo in verdenking kunnen komen, wanneer zij zagen, dat hij , na alhier zijn Album
met hunne versjes opgevuld te hebben, hun corps d'armee
firaks op den Engelfchen bodem zoo jammerlijk havens en
ten coon itch.
Wij hebben deze Brieven overigens met genoegen gelezen.
Dezelve loopen vooral over de Staathuishoudkunde, de burgerlijke , geleerde en geestelijke inrigtingen van ons land;
onderwerpen , waarover de Britfche natie, over 't algemeen,
veel grondiger oordeelt , dan eenige op de wereld. Zoo gebrekkig en , ik mag zeggen , onnoozel dikwerf B o W rt I N c
in zijn oordeel over kunst en taal is, zoo gelukkig en juist
zijn veelal zijne groote blikken in Politicis. Dic is het terrein, waar men jadelijk gevoelt, dat hij, als Engelschman
en goed Publicist , Chuis is; en wij wenfchen , dat velen
BOEKBESCII. IN30. NO. 3.
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die in hoog bewind zitten , nit zijne glances wijsheid mogen
leeren. Dat wij door eenige proeven oils gezegde haven.
De aanleiding , om onzen tegenwoordigen Koning tot den
troon te roepen , en de waarde der waarborgen , door Z. M.
voor onze vrijheden gegeven, worden op deze wijze gefchetst:
Afperfing [onder NAPOLEON ' S overheerfching]
„ kweekte misnoegen , vervolgens ongeduldigheid, eindelijk
„ openbaren tegenhand; en zoo wierp , bij de eerstkomende
„ gelegenheid , de Nederlander zich in de armen van het
Huis van ()RAN JE , en leverde (!) zichzelven aan den te„ genwoordigen Koning, opdat deze met hem zou handelen
„ naar deszelfs welgevallen. Stichtte nu deze een rijk van
„ willekeur ? Verre vandaar ! Nogtans ftelde hij ook gee, ne zoodanige dwangmiddelen vast, die eenmaal genoegzaam zouden kunnen bevonden worden, als Bens een toe„ komflig Koning der Nederlanden verkiezen mogt , naar zij„ ne grillen te heerfchen," BI. 96, 97. Vervolgens merkt
nowaING aan , dat onze Ministers zitting in de Statengeneraal hebben , maar er „ een armbartig figuur maken."
BI. 98. Ook beef( hij zeer goed begrepen , dat eene groote
landmagt ons evenmin als onze voorouders iets anders dan
groote kosten kan bezorgen. „ 1k begrijp niet," zegt hij,
„ waarorn Holland zulk een groot leger onderhoudt. Eene
groote legennagt is in een klein land nergens toe nut. Vre„ de en koophandel behooren de flerke en heilaanbrengende
„ wapenen van Nederland te zijn. Maar het oude beginfel,
• vrije handel, waaraan 's lands grootheid verknocht was,
„ is door den invloed van de Brabandfche belangen het on„ dersiboven gekeerd.” Bl. 118. Vroeger drukt hij zich kort,
maar naar waarbeid , over onzen handel aldus nit: , Het
is eene dwaling der Nederlanders, te gelooven , dat zij
„ hunne oude grootheid kunnen herwinnen door beperkende
„ en befchermende handelswetten, die incegendeel hunnen
y) bloei zullen verhinderen , of hun geheel verval zullen ver„ haasten. Even zoo zullen pogingen, om groote handel„ maatfchappijen op te rigten, geenszins een' gunfligen dag
„ doen aanbreken , maar verliezen en teleurflellingen ten ge, volge hebben.” Bl. tot. — De volgende zinfneden laten
wij liefst den Heere Bowlt IN G zelv' met onze heeren Geestelijken vereffenen : , De leerredenen der Nederlandfche PrediItanten zijn zelden polemisch; maar zij zijn meestal ingerigt
volgens de leerflellingen van C A I. V 1J N, voorai bij die ge,
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nen 9 die zich het meest Evangelisch noemen. Over het ge, heel heerscht er onder hen veel onregtzinnigheid — veel
„ meer, dan zij wel zouden willen toeflemmen ; want er zijn
„ misfchien geen menfchen , die afhankelijker van, en onder, daniger aan de meening van het publiek zijn , dan hier de
„ Geestelijkheid." Bl. lo6. Zoo iemand , BOWRING is een
bevoegd regter over de waardij onzer nieuwspapieren , niet
alleen als Engelschman , die de doorwrochte flaatkundige redoneringen in de daghladen zijner natie dagelijks leest , maar als
iemand, die er zelf in fchijnt te fchrijven. Wie ooit eenige nommers van de Times of the Courier gelezen heeft, en daarmede
onze Couranten gelieft te vergelijken , zal de woorden van
BOWRING Op hunnen prijs weten te fchatten : , De Holland„ fche nieuwspapieren zijn hij uitflek flecht : zelden vindt
„ men er een artikel , buiten bet nieuws van den dag , in
• geplaatst , dat zich met genoegen laat lezen. Zij worden
„ over het algemeen met groote angstvalligheid gefchreven ,
„ en tellen zelden een man. van eenig gewigt onder hunne
„ bijdragers. De Haarlemfche Courant worth nog al voor
„ de beste gehouden; maar zij is haast geen Fier beter dan
„ de Gazette de Madrid, of die van Lisfabon, behalve dat
„ zij over fommige punter uittrekfels van beide partijen le„ vert. In Spanje en Portugal kan eene zaak bezwaarlijk
„ twee zijden bebben ; want daar is niets , waaromtrent bet
Gouvernement niet vooraf heeft bepaald , hoe men er over
„ moet denken. Op het Haarlemfche dagblad volgt dat van
„ Arnhem in de fchatting van het publiek. Ik begrijp niet,
„ hoe een y olk, zoo verflandig, als het Nederlandfche, zich
„ kan tevreden flellen met bet politick voedfel , dat men het
opdist.” BI. Tio.
„

Portugal onder de Heerfchappij ran Dom M I G U E L. Door
een' Ooggetuige ; henevens een rerhaal van des Schrijvers
gevangenfchap en ver yolging als Staatsgevangeme in dat Rijk.
Naar het Engelsch. Te Amllerdam, by C. L. Scbleijer.
1829. In gr. 81,o. 306 Bl. (Net Pm-trot.) f 3 - 30.
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e fchrijver dezes hocks , WILLIAM YOUNG, die twinrig jaren in Portugal gewoond heeft en met eene Portugefche
vrouw gehuwd is , verbaalt wat hij zeif onderVond of zag
2
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en hoorde onder de regeringloosheid van den zoogenaamden
Koning Dom (niet Don) MIGUE L. Men verwachce dus bier
geen volledig verhaal van den loop der gebeurcenisfen , in
dat ongelukkig land , federt de t erugkomst van den meineedigen man des gewelds , voorgevallen. De bijzonderheden , die
vermeld worden , zijn echter belangrijk. Volgens het voorberigt , fcheen her den vertaler toe, dat de (-leer YOU N G,
verbitterd door mishandeling, zich weleens partijdig tegen geheele flanden der maatfchapplj , en vooral tegen de geestelijkluld ,
uitlaat ; naar ons oordeel is de befchrijving geenszins overdreven,
en de geestelijkheid niet te zwart geteekend. Men weet immers ,
wie de hoofdrol bij al die vervolgingen fpelen ! Door bewerking der priesters is het gezag van den wettigen DOMPEDRO
verworpen , en de overweldiger MIGUEL gehuldigd. Priesters befturen de oproerige menigte , ruijen op , hitfen aan,
en doen het beste gedeelce der bevolking in akelige kerkers
zuchten en wegkwijnen De fchrijver betuigt , dat het verre
van hem is , de beginfelen van de ware Godsdienst , bet zij
onder den vorm der Protestantfchc of Katholijke geloofsleer,,
te willen aanranden. Ik voer geen' flqje 1 , zegt hij, tegen de
Codsdienst , maar tegen het masker of den fclaijn van Godsdienst , waarmede men fehandelijke zeden bedekt en het menschdom geboeid houdt. Voorts verklaart hij , dat er onder de
priesters uitzonderingen , maar niet vele, zijn. Het l'ortugefche y olk is goedaardig, maar worth in onwetendheid gehouden door lieden , welke hunn' eigen' fland pages: te verheffen
door de zedeVe en flaatkundige verlaging van alk andere
klasfen der maatfchappij. De blinde ijver der onkunde , door
heerschzuchtige geestelijken opgewekt ert aangevuurd , verbant of onderdrukc de aandoeningen eener natuurlijke goedwilligheid — en in naam van Koning MIGUEL worth het
fchreeuwendfte onregt gepleegd. Niemand is veilig. leder
fchurk, die flechts wil , kan iemand bij den kraag vatten en
naar den kerker flepen ; het is genoeg , dat hij flechts zegt,
in naam des Konings een' gevangene te brengen. Menigeen
geraakt in den kerker, en weet niet, waarom hij opgefloten
wordt gehouden. Ja , wat meer is , beflaat er geene werkelijke befchuldiging, zoo moec er sets gezochc worden. Bezwaarlijk zoude men het kunnen gelooven , zoo niet het
batik zelve, door mic v EL den io Julij 1 828 genomen ,
hier in zijn geheel was te lezen , waarin hij den Intendantgeneraal van de Policie gelast, de befehuldiging van hen op
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te maken, die er geene hebben! Hetgene den fchrijver dezes
werks bij geregtelijk onderzoek te laste werd gelegt, kwarn
hoofdzakelijk hierop neder , dat hij een Engelschmatt, en due
voodlander van eene Conflitutie was; dat hij voor eels' merlelaar en algemeen voor een' Vrijmetfelaar werd gehouder. Men
wilde gezien hebben, dat hij een' muur had afgebroken en
weder opgemetfeld!! !
Hoe treurig het, ook in gewone omftandigheden, ten plat.
ten lande gefteld moet zijn, is ligt te begrijpen, als men in
aanmerking neemt, dat in de dorpen foms bij voorkeur perfonen, die niet fchrijven kunnen, tot Regters aangefteld worden, omdat de weinigen, die deze kunst geleerd hebben, den
post van Secretaris moeten waarnemen.
Men heeft weleens aangemerkt , dat het yolk van Portugal,
gelijk ook dat van Spanje, nog niet rijp voor eene Conflitutie
zoude zijn. Wij kunnen ons geenszins vereenigen met- dit
gevoelen. Beide die volken begonnen zich te verheffen nit
diepe vernedering. Reeds verheugde zich de menfchenvriend
over dezen gelukkigen aanvang. Wier fchuld is het , dat de
loop der zaken vervolgens eene zoo treurige wending nam ?
Men weer itnmers, hoe MIGUEL in Portugal is gekomen.
Waarom laat Engeland de besten der ingezetenen ter prooije
der wreedheden, die in naam des overweldigers nog dagelijks gepleegd warden? en waarom bier het ftelfel der legititniteit niet gehandhaafd? Of moet Portugal, even als Spanje,
bij voortduring ten waarfchuwenden voorbeelde ilrekken van
het onheil, dat Despotismus en Pausdom over een yolk brengen? Wee u, o land! Wiens Koning een kind is! — Een
Forst, die van alle verjland gebrek heeft, is ook overvloedig
in verdrukkingen. — Een heerfcher, die op leugentale acht
geeft, alle zijne dienaars zijn goddeloos. Met deze Bijbelfpreuken eindigen wij onze aankondiging van een werk, dat
wij in veler handen weufchen. Nederlanders zullen bij de
lezing te meer zich opgewekt gevoelen, om met dankbaarheid
het goede te erkennen , dat zij Reeds genieten onder het
beftuur eens wijzen en goeden Konings , die wont, te willen
handhaven, wat hij beloofde.
HeklIteiting; door JAN VAN WALE1i.
decede peritis.
Tempus abire tibi est. — HOIZATIUS.
Te 'sGravenhage, bij J. Immerzeel , Jun. 1838. In kl.
216 Bl. f - 5o
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18 2 8 lezen wij op het titelblad van dit bundeltje. Een
geheel jaar, en wie weet hoe veel nicer , is er dos voorbijgegaan , zonder dat wij naar hetzelve (weer) hebben °logezien. Gelukkig , dat de Heer VAN w A r.R. geen jong
mensch en dichter meer is, wien bet ongeduld dien tijd tot
eene eeuw had uitgefponnen. 11,1aar hoe ligt had de Schikgodin zijn' levensdraad intosfchen kunnen affpinnen, of, zonder fchaar,, even met den nagel, eindigen, zonder dat wij
den man onzen fchuldigen dank en hoogachting voor het
flotgefchenk zijner dichtpenne hadden betuigd! Waaraan
bijna dit alleen ons hinders, dat het niet in gelijk formaat
als de fIeideblomen is uitgegeven, naast welke het zijne
plaats zoo overvloedig zou verdienen. Dat men de werken
onzer groote dichters , als zij voor den roem geleefd, en de
hooge rangen in de bibliotheek der aanzienlijken ingenomen
hebben, vervolgens , op her nut van 't algerneen bedacht,
in eenvoudiger dos , de pelgrimsreize tot in hutten en itulpen
doe voortzetten , daar hebben wij niets tegen , (niemand beklaagt zich ooit, omdac hij voor de eerfle kievitseijeren of
nieuwen haring wat meer moet betalen) maar zoo van den
beginne aan .... ! Het is waar, de inhoud, fchoon, onzes
aordeels, met de verdienftelijkfte verzen in onze taal te vergelijken , heeft, over het geheel , eene zekere geineenzaamheld van Loon, die het boekje refit gefchikc maakt, mu,
den zak medegevoerd , de fombere en flepende uren in trekfchuit of veerman te vervrolijken en te bekorten ; maar wie
rein er meer met die ouderwetfche vaartuigen, en in de
ftoomboot vincit men homer zijne lectuur ?
Dit is dan wel het hoofdgebrek. Wij kunnen er eene drukfont in het Griekfche woord Perakeleos bijvoegen, dat imWijders
mers , zoo wij meenen , teraheleos moet zijn
hebben wij diepen eerbied voor vader Hollandfche
taalkennis; maar of hij evenwel niet door het voorbeeld van
zwakkere broeders in dit opzigt van het fpoor geleid zij ,
wanneer hij van eene taak (die der opvoeding) voldingen
fpreekt, nemen wij de vrijheid hartelijk te betwijfelen. Eindelijk betuigen wij , dat wij zijnen Avondmaaltijd der zes
Wijzen (naar het Fransch) met onbepaald genoegen lazen,
tot aan het laatfte becirijf, waar LEuCip p us de hoofdrol
fpeelc; met omdat joist onze eerbaarheid bier gekwetst zoo
zijn, maar oinciat de Heeren het dan tech , naar ons oordeel,
wat al te grof beginnen cc! waken , en niemand hen
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meer als voorbeelden, hoe het meestal gear , zal
ken. De woorden:
Aan 't nageregt wordt elk een mensch , net als een ander;
„ Zij rammlen, fchrecuwen onverilaanbaar door elkander ;"
waren voor ons het eigenlijke vernederend flichtelijke floc.
De rest is in hare foorc wel aardig , en niet zonder waar.
hcid; manr het gnat war ver.
Ziedaar onze geheele kritiek ! Want versbouw en al
naauwkeurig te monfteren , ten einde re zien , of wij den ()Elden Heer niet nog een lesje konden geven , zou , daar hij
het hek gefloten heeft, althans voor zijn Ed. verioreu nrbeid zijn ; ook zijn er , gelijk het voorberigt zegt, vele oude
kennisfen onder, die hier en elders tie infpectie reeds ondergaan hebben. War ons overblijft, is, nog op eene en andere voortreffelijkheid bedacht te waken.
De Hoer VAN WALPA is dan (hoewel het bekeud is,
herhalen wij het, of het nog fommigen mogt bewegen, zich
het boekje can te fchaffen) een meester in het verhalen,
het losfe , vooral luimige verhalen. Het eerfie fluirje in
dezen bundel: De Alchemist en zone Kinderen ; Jan Zoet ;
De onwillige Genezing ; Endas en Turnus ; voorts, meer ernRozamunda ; Gustavus Adolphus; Jan Smit, en andere, zijn hiervan voorbeelden. Men leest die telkens weer
met nieuw genoegen.
Wijders zouden wij hem onder onze tegenwoordige dick_
torsbijna eenig noemen in de fabel, waarbij trouwens het
regt vertellen eene hoofdznak is, en die overigens ten deele
ook van elders ziju ontleend.
Ook de bloot luimige voortbrengfeltjes , zoo als: De Hollandfthe Transformatie ; Democriet en Luther; Een.fPintertooneel in Holland; Gastmaahvetten , zullen niet ligt door iemand zo.nder vermaak gelezen woitien.
Ook de huifelijke, vriendfchappelijke en vaderlantfche
gelegenheicisverzen zijn waarlijk fraai.
De Ode aan tie Bliniert is uitmuntenci.
Overal fchijnt eene zachte, vrolijke en toch regt zedeliike
wijsgeerte door. Overal heeft men den belninnelijken, veel
ervarenen en gansch niet ongeleerden grijsaard voor zich.
Ja, ziju ook Ida alle menfchen evenzeer liefhebbers van
poezij , (demand zal her zich ligt beklagen, dit boekje ter
hand genomen re hebben.
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Voorop gaat eene toewijding aan den Opperdichter,, Mr.
IC , die den Helier tot eer verilrekt.. En het
clot vormt eene verbetering , ten minile verandering , aan het
einde van 's mans bekende Treurfpel , Diederijk en IFillem
van Holland, door evengenoemden Dichtervorst , even als
door Iv ALRA zelven , overbod ■ g , en dus miu voegzaam gekeurd. Met welk oordeel wij wel kunnen inflemmen , zonder het daarom vreemd to vinden, dat het toone.ellievend publiek jets dergelijks vorderde.
W. II IL DER D Y

Belgifche Muzen - Almanak. I830. VijIde Jaar. 7'e Gent , bij
A. B. Steven. In 16mo. XVIII en 212 bl. Met Platen,
Portret en Muzijk. f 3 Groninger Studenten - Almanak , I oor 1830. Te Groningen ,
bit W. van Boekeren. In gr. 8va 79 en 102 Bl. f 1-25.
Studenten - Almanak. 1830. Te Leyden , bij L. lierdingh en
Zoon. In kl. Svo. 166 Bl. f 1 - 30.
Almanak der Koninklijke Militaire dkadernie. 1830. Eerfle
Jaar. Te Breda, bij Broefe en Comp. In gr. 8vo. 201
Bl. Met Vignet en Steendruk, voorflellencle het Gebouw
der Militaire 4kadernie. f 2 -:
Almanak tot Nut en Verpoozing, •voor 1830. Te Amgerdam,
bij de Gebroeders van Arum. In 16mo. 154 Bl. Met
Platen, f 1 -4o.
Almanak ter bevordering van Kennis en goeden Smaak, voor
1830. Derde Jaargang. Uitgegeven door het Department
Leens der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen. Te
Groningen, bij M. Smit. In 12mo. 66 Bl. f : - 35.

A

l kunnen wij met de qualiteit onzer Almanakken de overwinning niet behalen , met de quantiteit durven wij tegen
alien, de evenredigheid onzer bevolking natuurlijk in het
oog gehouden, gerust monfleren. Wij hebben er in een
vorig nommer reeds een partijtje zamengekoppeld aangekondigd , en bier volgt thans eene tweede bezending, deels in
het gewone 16mo, deels in het deftige 8vo, aan welk
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zwaarlijviger formaat men altijd de verre verwantfchap met
de Akademifche quartijnen herkennen kan. Wat plaat- en
drukwerk betreft , zijn het op verre na geene Engelfche
Forget me not, geene Duitfche Penelopes, met hunne in Baal
gegraveerde Engelenkopjes, met hunne lieve omflagjes , op
welke men de wereld , als 't ware , in een doosje aanfchouwt ; en war het inwendige betreft , — nu ja , daar
loopt bij onze Buren ook zoo veei kaf onder het koorn,
dat het al zeer onvaderlandsch zoude zijn , in dit opzigt
onze nationale voortbrengfelen even verre beneden de uitlandfche te plaatfen.
N°. als meer ultfluitend aan de Muzen toegewijd ,
heeft billijk den voortogr; offchoon wij her, vooral bij de
tegenwoordige gisting der gemoederen onaangenamer vinden, dan voorheen , dat de tweefpalt zelfs in den vreedzamen Olympustuin der Zanggodinnen is doorgedrongen,
en dat die lieve meisjes , welke de fabelkunde ons altijd als
geheel eentlemEnig fchildert , thans ook al in twee partijen,
de Belgifche en Nederlandfche , verdeeld zijn. Nu , in
's Hemels imam! als er geene bloediger gevechten geleverd
worden , dan die tusfchen deze Dames met hare trompetten,
lieren, citers, vedels, veldfluiten , fchalmeijen enz., dan
kunnen de wijzen en bedaarden zich gerust met het aanfcbouwen van dezen fpiegelkamp verlustigen , en , het oor
moge door eenige disfonancen van krasfende fnaren of valfche
toonen als verfcheurd worden , bet oog zal niet terughuiveren voor de ellenden van den onzaligften burger- en broederkrijg. Wij waren reeds bezig , om uit den uitflag van dit
poetisch fpiegelgevecht tusfchen Belgen en Nederlanders de
voorbeduiding op te maken over het vermoedelijk uiteinde
van den politieken Couranten- en Petitien - wedloop , dien
velen , en daaronder zeer hooge perfonaadjen , naar ons inzien , nit een al te ernftig oogpunt befchouwen , toen wij
ter goeder ure begrepen , dat wij zoo onmerkbaar en onwillekeurig van het vreedzaam letterkundig grondgebied op
een geheel ander zouden overgaan , op hetweik het geen zaak
is, dat de maagdelijke voet onzer Letteroefeningen trede,
die reeds genoeg te doen heeft met de voetangels en de
handgrepen van fommige baldadige vrijbuiters in letter- en
oordeelkunde te ontfnappen. Wij gaan dus over ter zake ,
en zullen door beknoptheid en bondigheid trachten deze min
of meer ongepaste uitweiding te doen vergeten.
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Dc Belgifche Maze is , in haven Aimanak , niet meer aan
het klimmen , maar wel aan het dalen ; wij willen haar de
eer aandoen van ze eene ondergaande zon te noemen, offchoon velen haar altijd flecks met de maan vergeleken
hebben. Het plaatwerk is oneindig minder zorgvuldig behandeid dan in vorige jaargangen , en gedeeltelijk beneden
de kritiek ; de correctie is zeer flordig , en hindert op vele
plaatfen aan het regt verftand des inhouds ; hevig voor fievig ,
verbinden voor ;Jerboa n, befchaamde voor bele/haat:Jae, brand en
voor brandend , onafgrinbaar voor onafzienbaar 'k predik met
hem voor ik weet niet vat , zijn flechts kleinigheden bij hetgene
men op andere plaatfen aantrefc ; en vat nog erger is, velen
onzer bekendfte Dichters fchijnen zich aan de inedewerking
onttrokken te hebben ; welk ongelult wel zal toe te fchrijven
zijn aan de perfoonlijkheid des, Redacteurs , die, na een pandoer geweest te zijn op het veld der kritiek, een kurasfier
met bordpapieren wapenrusting geworden is in de voorile
rijen van de a p es prijzende en nit het budget terende Ministerielen. Men vindt de namen van KLIJN, RINKER, LULOFS, SIMONS, WAR NSINCK, SPANDAW, BOXMAN,

wITHUYs enz. hier vervangen door DE Boss ON, GF'BEL,
GLINDERMAN, HOLLE, KALDENBACH,KROON,SPIEGF.LBERG, STRUTK welke wij tot DOS toe niet

hoorden noemen, en die waarlijk ook niet onfterfelijk zullen
worden door hetgene zij bier leverden. Ondertusfchen hebben BILDERDIJK en zijne Gade , TOLLRNS, VAN WALR
en STA RING hier eenige kleine flukjes geleverd, die natuurlijk het middelmatige, waartusfchen , zij geworpen zijn
eenigzins opluisteren; LOOTS tong bij het Graf eens Ongelukkigen in eenen flouten , maar sevens ruwen coon, die
ons door onbeholpene woordvoeging in eene vroegere eeuw
onzer poezij verplaatile; v A N DER Hoo p , een veelbelovend
jengdig Zanger,, verhief den marteldood en de hemelvaart
der Heilige Catharina in vloeijende en krachtige verzen ;
VAN SOMEREN, SIFFLl en VAN DEN BROEK gaven
ilukjes , die iedere verzameling tot eer zouden firekken ; en
wij zouden hetzelfde zeggen van den Pygmalion van BEE.
Lo o, indien niet eene minder gelukkige gedachtenverbin_.
ding en erg oneigenaardige nitdrukkingen , b. v., reeds in
het begin , de kruin en wortel van een' bloefem , den echt
dichterlijken gloed verduisterden , dien wij bier op vele
plaatfen zien vonkelen. Het uitgebreide dm, fierdam in 1827
is beneden hetgene 1,vij antlers van GR A v
gewoon zijn ,
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en wij vinden in hetzelve wel de juistheid , maar geenszins
overal den geest van Momus ; hetgeen Loch zonderling is,
daar de Dichter,, in zijne aanroeping , om beide te gelijk , en
niet om het eene zonder het andere vroeg:
0 Momus, die in fcherts , maar zonder oogeluiken,
De daan der Goden en der menfchen fortis befpiedt ,
Muze uw' geest en uwe juistheid niet!
Ontzeg
Beter bevielen ons de Illungerfeke Frede van den minder
bekenden CALISCR; een krachtig vers , fchoon zonder
nieuwe denkbeelden ; de luchrige flukjes van w. D e KR oES,
die veel aanleg tot het puntige verraden , en de toast van
tvA p , die uitgebragt word op eenen feestmaaltijd , waar hij
zelf alles behalve feest gehouden heeft. De overige ftukjes
der Noordnederlanders zullen wij met Ililzwijgen voorbij.
gaau , om nog jets van ooze Zuidelijke kunstbroeders te
zeggen. Meestal leverden zij zeer kleine ftukjes, fabelen
en dergelijite kleinigheden , naar vreemden gevolgd , en maken
dos geene aanfpraak op oorfpronkelijkheid , maar wel op
eene goede verfificatie en zuivere behartdeling onzer taal , in
welke beide belangrijke vereischten zij met ieder jaar meerder
vordering maker]. Maar niet 11.2chts hierin , ook in vinding
en echt dichterlijlun aanleg onderfcheiden zich boven alien
de Antwerpenfche P OTG I e TE R, die zijne vaderltad bezong
op eene wijze , weike nog wet veel te wenfchen overlaat,
maar well tot fchoone verwachtingen geregtigt ; en LED EG A NCI( , van Eecioo , wiens laatfle Zwaluw den vitter zelfs
weinig frof tot be,-isping zoude opieveren. Ook VAN DUYSE
en F. DE v o s fluiren zich waardiglijk aan dit tweetal aan ,
en doen ons de blijde hoop koesteren , dat Vlaanderen en
Braband de Nederiandfche hereenmaal Vol kracht en gevoel
op eigen bodern zullen hooren klinken. Een kort /evensberigt van eenen eenmaal wereldberoemden , thans geheel
vergeten' , Vlaarnfchen Dichter, wiens portret het beste plaatje
is in dit jaarboekje , Jr. JAN VAN DER NO 0 T, door den
ijverigen WILLEM s, maakt de flotrede van dezen Alunanak,
die bij zijn ontllaan groctere verwachtingen opwekte , dan
hij beftemd fchijnt our te vervullen.
N'. a en 3 zijn van Akadetnifchen oorfprong , wel joist
niet van de getabberde Leeraars , als wanneer zij er waarfchijn/ijk minder verwakelijk zouden "nitzien , maar van de
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vrolijke en levenslustige Muzenzonen , die de deftige Pallas,
zoo wel in Groningen als te Leiden dikwijls met een klimopkransje en een' rozenruiker opfieren. De Leidfche Studenten - .41manak is de oucifie ; wij meenen , dat hij terflond na
de Omwenteling , in het begin van 18 14, voo het eerst verfcheen: de Groninger Imam veel later op de baan ; maar
het gaat al dikwijls zoo, dat de laarilen de eeriten zullen
zijn, en wij moeten het ronduit erkennen , dat zulks bier
het geval is. Zoo wel in netheid van uitvoering , als in
rijkdom en gehalte van parifchen inhoud , whit de Groninger
Almanak het thans van zijnen ouderen broeder. De uitgebreide
vaderlandfche Legende , het vfiegend Schip , is nieuw, en in
vele opzigten meesterlijk , behandeld; Pyramus en Thisbe,
zeer vrij naar oviorus; Codrus , en de beide ftukjes van
Mr. A m OD DERM AN, zouden den uitgezoeitflen bundel
cot eere verftrekken ; terwiji de Hinloper Vrouwenfchans ,
fchoon fchraal van ftof, echter door den losfen en geestigen
verhaaltrant aan de manier van den in dic vak eenigen STARING herinnert , en de coupletten van Jan de Rijmer aan
BILDERDIJK met echt Attisch zout befprenkeld zijn,
Nog veel vindt men hier , dat ons , fchoon minder, altijd
nog wel beviel, en flechts zeer weinig, dat wij geheel weg
zouden wenfchen. — Ook in den Leidfchen Almanak vinden
wij blijken van echt dichterlijk talent. De uitgebreide Natuurfchildering bevat zeer veel fchoons ; jammer, dat in dezelve , gelijk in vele andere daar opgenomene ftukjes, dikwijls gezondigd wordt tegen de ineenfmelting der flomme e
met den volgenden klinker , — een ligt re verhelpen , maar
altijd hinderlijk gebrek. Het Oranjehoren is een refit hartelijk , echt vaderlandsch Studentenlied , in hetwelk wij echter
met bevreemding een paar uitdrukkingen opmerkten , die ,
dachten wij, nooit door een' Student van Leiden , waar
vaderlandfche Gefchiedenis en Volltenregt zoo goed gedoceerd
worden, konden gebezigd ziin, Wij hebben wel in zekere
bekende boodfchap van de regten van het Huis van OranjeNasfau , en dat zijn zeker Stadhouderlijke regten hooren
gewagen , maar ninnner,, gelijk bier, van een' troon der
NASSAUS, die venir de Omwenteling op onzen bodem zoude geftaan hebben ; en dan dat fchenden van 's Hemels op.
permagt in 's Hemels Stedehouder,, dat riekt ons te veel naar
de leermethode der Spaanfche en Rusfifche Akademien, om
eenig genoegen in dien geur te kunnen hebben , al waait hij
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dan ook uit 's lands eertle Hoogefthool. Het Leidsch Stu..
dentenlied, welks eertle couplet -letters , in den trant van
het oude lfilhelmus, den naam van Willem van Oranje uitmaken, heeft veel minder dichterlijke waarde, en is ook
op zulk eenen oorlogzuchtigen toon tegen onze onrustige
Zuidelijke broeders geftemd, dat wij bijna in de gedachte
raken , dat deszelfs zingers zich -reeds in den wapenhandel
oefenen, waartoe in alien gevalle nog. tijd is. Buitendien
vindt men nog een aantal kleinere ftukjes, van verfchillende
wardij, waaronder fommige regt lieve en bevallige. Het
Plot maakt een voorgegeven fragment nit een uitgebreider
fink, kennelijk eene fame op het meer en meer veld
winnend Zwanenburgianismus onzer dagen , en als zoodanig
uitnemend wel geflaagd.
No. 4. Eenigzins verwant aan de beide voorgaande octayen is de Almanak der Koninklijke Militaire Akademie; en,
tegen hetgene men natuurlijk verwachten zoude, heerscht
er in de poetifche flukjes van denzelven zelfs minder vechten flrijdlust , dan in fommige van de Leidfche Muzenzonen.
Nu , het jeugdig bloed bruist en ziedt overal, zelfs in de
aderen van de kweekelingen der ernftige Pa pas, en zoo wij
in dezen Militairen Almanak daar minder fporen van zien ,
dan komt dit nit de geldige oorzaak , dat de bedaarde heele
en halve Profesforen dien hebben gevuld , en er flechts een
enkel Cadettenftukje in geplaatst is. Daar dit de eerfte jaargang van dit jaarboekje is , meenen wij verpligt te zijn,
eene korte opgaaf van deszelfs inhoud te geven. Na den
Kalender vindt men eene vrij gezwollene en met hoogdravende epitheten rijkelijk doorzaaide befchrijving van de Inwij_
ding der Akademie ; eene Naamlijst van het perfoneel der
Beambten en Cadetten, en opgave van de vakken van Onderwijs. Dan volgt een prozaIsch Mengelwerk , meestendeels zeer goed gefchreven , en voor het publiek, voor hetwelk dit jaarboekje eigenlijk beflemd is , zeer belangrijk;
namelijk eene korte Gefchiedenis der Militaire Scholen in
Nederland; een Overzigt van alle bekende Belegeringeh der
Vesting Breda; eene Gefchiedenis van het GebOuw der Militaire Akademie, en een Verhaal van den Strooptogt van
den Generaal GROVESTINS in 1712. Eindelijk komt ook
de beurt aan de poezij, (want deze fchijnt bij ons een
noodzakelijk beftanddeel van de ongelijkfoortigtle zamenftellingen te zijn) en wij vinden eenige versjes , op welke gee-
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ne bijzondere aanmerkingen , noch ten goede, noch ten kwade, kunnen gemaakt worden. pit jaarboekje, door bekwame hand gevuld , kan zeer nuttig worden voor de vorming der jeugdige krijgslieden , en wij geven hetzelve dan
ook van harte onzen Oordeelkundigen zegen.
N°. 5. Zoo komen wij langzamerhand aan het lieve en
goedkoope Almanakje tot nut en verpoozing, dat, wat het
poetifche gedeelte betreft , op verre na het zwakfle is, maar
daarentegen in proza - verhalen en goed vertelde anecdoten
misfchien boven alle onze jaarboekjes de kroon fpant. En
juist daarom vertrouwen wij, dat het zijn publiek in ruime
mate vinden zal : het is tegenwoordig bijna alles en overal
poezij en rijmelarij ; zoodat men eenige verademing bekomt ,
wanneer men een goed gefchreven oorfpronkelijk verhaaItje
onder de oogen krijgt. Wij hebben hier op fommige plaatfen de kunstgreep wel bemerkt , om vruchtjes van vreemden bodem op Nederlandfche wijze te kruiden en te faufen ,
en z66 datgene oorfpronkelijk te doen fchijnen , wat zullts
inderdaad niet is ; maar waar dit op zulk eene kiefche en
fmakelijke wijze gedaan wordt als bier , daar willen wij deze
kunstgreep eerder toejuichen dan berispen.
N°. 6. Eindelijk komt de zedigfle van alien, de Almanak
ter bevordering van kennis en goeden finaak , door het Departement Leens der Maatfchappij Tot Nut van 't Algesneen
uitgegeven. Tot grondiger onderhoud en nuttiger leering
beftemd , (wij vinden er onder anderen een kort overzigt van
ons Zonneftelfel en van den Sterrenhemel , benevens een gefchiedkundig verflag van de aloude Abdij van Aduard) zal
ook dit boekje van 35 centen , met zijne rijtnpjes en welgekozene anecdoten, veel nut flichten in den beperkten leeskring , voor welken het gefcbikt is ; en het was te wenfchen , dat alit die Jaffe vertelfels en zoutelooze anecdoten,
Welke bij het nieuwjaarswenfchen zoo ruimfchoots, in den
vorm van boerendlmanakken , door veldwachters enz. verfpreid worden , plaats moesten maken voor jaarboekjes als
het onderhavige, of datgene, war bij den Enkhuizer Almanak door genoemde Maatfchappij wordt toegevoegd.
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Ksrakters :tit den aanzienlijken en burgergand, gefehetst in
huifetijke Tafereelen. Door Mejufi'. C. M. D. E. Te Amfiertiam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1830. In
gr. 8vo. 300 Bl. f 3 -:
e gefchriften van Jufvrouw C. M. D. E. hebben alle
D
eene zedelijke (trekking ; en dit reeds is eene belangrijke
aanbeveling van dezelve. Ontbreekt haar het vernuft van eenen
LAFONTAINE en KOTZEBUE, zij is daarentegen geheel
vrij van dat romanesk-fentimentele , hetwelk jonge meisjes diets
maakt, dat een blik voor de eeuwigheid beflist ; dat er niets
voor haar te verrigten of te leeren valt , dan verliefde brieven te fchrijven , of te zitten dweepen in den manefchijn;
dat ouders tirannen , en knappe jongens engelen zijn, enz.
enz. Zij brengt hare perfonen in de werkelijke wereld , en
vertoonr ons de menfchen gelijk zij zijn, met aanwijzing ,
hoe zij behoorden te wezen. Godsdienst, huifelijlte zin ,
goede en milde zeden doet zij den jongen lieden befchouwen als begeerlijk boven het fchijnfchoon en klatergoud der
dusgenaamde groote wereld. Waar die toon de heerfchende
is, y in& letterkundige kritiek zich al ligt ontwapend. Ook
achten wij de fchrijfwi;ze van Jufvrouw D. , door vroege.
re vermelding in orts en andere tijdfchriften , voldoende be..
kend. Deze nieuwe vrucht van hare vlijt is in denzelfden
trant bewerkt. In vijf verhalen tracht zij hare jeugdige le.
zers en lezeresfen te overtuigen , 1 0 . dat er geen waar
lull zonder Godsdienst beilaat; 2 0. dat huichelarij zich in
hare eigene ftrikken y en!, art ; 3 0. dat ongewone overvloed
vaak zorgeloosheid baart; 4°. dat het ongeluk dikwijIs cigar
(in de groote wereld namelijk) woont , waar wij hetzelve
niet verwachten ; en 5 0.. ? Ja , dit beantwoordt wel het
minst aan het opfchrift , en is ook niet naar eisch uitge.
werkt. Doch , wij hebben meer dan done reden , om de
Schrijfiler die aanmoediging to verleenen , welke haar edel
pogen verdient.

De Nederlandfche Raadfelyriend. Een zeven.honderdtal
gezochte Roadfels, onderhoudend, leerzaarn en zedelijk.
Taegewijd aan de befchaafde Jeugd. Te Amflerdam, bij
G. Portieije. 829. In kl. 8vo. 114 BI. f : -go.
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inderen zijn gretig naa.r paradoxen. Vanhier, dat randfels bun doorgaans welgevallig zijn ; terwijl het oplosfen
derzelven hunne fcherpzinnigheid wet, en deze, wel geleid,
almede ter verflandsontwikkeling kan bijdragen. Welkom
was ons dan deze Nederlandfche Raadfelvriend, die zich bierdoor tevens een kindervriend beroont. Wij prijzen het bockje , clat, bij nicer bekende en min gelukkige , een until
nardig gevondene en in rijm gebragte raadfels bevat, te nicer
aan, &air wij hopen, dat bet den zooteloozen, nietigen Charade - geest, ons van de Franfchen met zoecigheid flangewaaid nit de Nederlandfche kinderkamer mag helpen verdringen.
Ziehier,, nit de cerfle biadzijdn, een zevental ter proeve,
wier oplosfing de Lezer, des floods, achter in het boekje
kan vinden :
Ik bezit een zestal be.2nen:
Vier wil 11: Ir wel eons leenen.
gij vraagt or mij niet nicer;
De andre twee mill ik te zeer.
Geen wonder van de kulist geiijk ik wonder ben:
Ik zeg wat ik niet weer; ik leer wat ik niec ken.
Voor mijn begrafenis moet gij behoorlijk zorgen.
Ik then u oa mijn' dood : hood mij maar goed verborgen.
Krijg ik een flechte kist, waaruir ik niet herrijs,
Boa dan uwe eigen fchuld: gij ltrijgt van mij geen fpijs.
Behandelt gij mij goed , voldoe ik uw verlangen:
Mijn proof kin ik niet zien, maar des te beter vangen.
1k word gebragt aan hois ;
Men mag om mij niet vragen :
Voor elk ben ik een kruis ;
Toch wil mij ieder dragen.
Om wel met mijn gezin te
Moet ik mijn brood aan vreemden geven
Wilt gij mij er vcor betalen,
\Tour zol 'It uit den hemel halen

BOEKBESCHOUWING.
Nagelatene Leerredenen,. van willen den Wel - eerw,
Heer M. STUART, in leven Christen - leeraar ifq
de Remon/lrantsch - Gereformeerde Gemeente te iffnfierdan2. Vde Deel. Te 's Gravenhage en te
dam , bij de Gebroeders van Cleef. 1829. In gr.
8vo. 474 Bl. f 5 'meek. f 3-75.
Van dit Vde deel is leerrede I. Opwekking tot Godsdienflige Natourbefehouwing, volgens jE s. XL: 26.
Voor onszelven rekenen wij die niet tot de beste,
Hoe veel goeds er ook in gevonden worde , om de verwaarloozers der natuur , vaak te midden harer groottle
fchoonheden , en aan de bron van het zuiverst genot, te
befchamen , zoo houden wij het toch daarvoor , dat de
toejuiching van anderen , meer dan 's mans eigen oordeel,
hem dit auk onder de beflemde ter drukperfe deed plaatfen. Onze reden voor dit begrip is , dat de inleiding
niet vrij van zekere jagt op tegenfleilingen is ; dat de
veelvuldige aanhalingen naar VAN H A M E L S V E L D 's
dichtmatige en niet altijd vloeijende vertaling niet in de
regte manier zijn ; dat de aanprijzing der natuurkunde...:
Doch waartoe onze uitfpraak verder geregtvaardigd ?
II. De Chananeefche Vrouw. MATT H. XV: 21--28.,
Deze is een der kennelijkfle voorbeelden van STUART'S
bijzondere predikwijze, van zijne gave om de aandacht
der toehoorders te vertneesteren , tot het 1aattle toe vast
te houden, en hen eindelijk hoogst voldaan huiswaarts
te doen keeren. Hij ftelt het vreemdluidende van den
tekst (tot eenige inleiding) in een geweldig fterk licht
brengt dat in tegenwerking met den lof, door anderen
daaraan gegeven , fpreekt ter voorbereiding, om. dit raadfel op te losfen , over algetneene , in zichzelve belangrijke
zaken , maar die, ware het niet om het verband mat de
EOEKBESCII. itS30. NO. 4.
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verwachte ontdekking , zulk eene bijzondere belangflelling
ligt niet zouden vinden , komt clan eindelijk op den tekst ,
in het regte licht geplaatst , jubelt met vol gevoel over
den fchoonen inhoud , en eindigt met eenigekorte ,krach,
tige lesfen voor het opgewekt gernoed. Aan het einde
ftaat : God beklifve deszelfs nut , enz. Zon bier niet
een ander woord geftaan hebben ? Beklilven is immers geen
actief.
III. De waarthj der Christelijke Openbaring,. i Corinth. 1: 2o, at. „ De ganfcbe Openbaring van JE„ z u s komt, omdat zij waarachtig is , volmaakt
een met bet onveranderlijk wezen der dingen ; alle derzelver leeringen kunnen daaruit redematig worden af„ geleid, voor zoo verre wij dat wezen der dingen flechts
„ kunnen doorzien. ...... Op deze gronden befluit
„ het ongeloof tot de noodeloosheid van eenig Goddelijk
Ongetwijfeld ftaan zij, die hunne rede bij
„ gezag.
„ de beproeving buns geloofs gebruiken , even als in alle
„ andere zaken , het meest voor dat misbruik bloot , en
fteeds wordt
„ daar uwer aandacht dit gebruik alhier..
mijnen pligt , ...... alle
aanbevolen , gevoel
„ bedenkingen voor de overtolligheid der Christelijke
„ Openbaring af te fnijden." Ziedaar grond en doel dezer leerrede , welker inhoud ons van te algemeenen aard
voorkomt , om haar juist onder de belangrijkfte te rekenen , fchoon ze , als eene proef van s T u A R.T 's volkomen geloof, ligt hare plaats verdient.
IV. Het booze hart des Ongeloofs. Hebr. III: 12, 13.
Eene zeer levendig geflelde , flichtelijke rede, na inleiding en tekstverklaring aldus verdeeld: i. Ecn boos hart
brengt ongeloof voort. a. Ongeloof doet afwijken van
den levenden God. 3. Het toezien op zichzelven voorkomt alle eigene boosheid des harten. 4. De vermaning
van elkander beveiligt tegen alle verleiding der zonde.
V. Wat vordert onze Hemelbetrekking .7 Phil. 202
Eene fchoone preek , vooral wat het eerfte gedeelte, inleiding , tekstverklaring en No. I van de eigenlijke verhandcling, aangaat welke is dan onze Hemelbetrekking
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naar de leer des Evangelies ? Want II: wat vordert zij ?
en III: wat is haar gevolg? deden op ons, uit hoofde
van vorm en flip , geene zoo aangename en treifende uitwerking. Het geheel is echter ecn fchoon en klaar tafereel der waarheid ; bij welke, tot geene geringe bevordering dier klaarheid , het denkbeeld omtrent den dood, als
een' waarachtigen flaap , ten grondilag ligt.
VI. De liefde tot God boven alles. MATT H. XXII:
3 7 , 3 3. Een onderzoek naar het algemeen beginfel van
pligt loopt al ligt buiten de grenzen van het kanfelonderwijs. En het is misfchien deze hooge vlugt , welke aan
de ganfche leerrede eene zekere ftijfheid , ook in de ontvouwing van ieder deel van den tekst, mededeelt , alleen
in het laatfle , al te korte , eindigende. Het verwonderdo
ons, bij de woorden (bl. 168)
„ Wie ewer gevoelt
„ bier niet, dat vriendfchap den aard der liefde niet uit„ drukt , die u jegens den Schepper ten pligt is ? ja .
„ eene firekking heeft tot dweepzucht ," geen gewag altoos te hooren maken van ABRAHAM, den vriend Gods.
VII. De liefde tot den naasten als tot zichzelven.
MATT H. XXII: 39. Grondig , volledig , en op het flot
zeer warm. Over het geheel echter niet zoo populair,,
als men in predikatin ligt wenfchen mag.
VIII. Over het gelukkig zelfvertrouwen van eenen
Christen. Phil. IV: 13. De lange inleiding dezer leerrede : de moeijelijkheid van onzen pligt, en nit hoofde
daarvan het belangrijke der tekstwoorden doende zien ,
gelijk ook de behandeling dezer woorden , behaagden ons
uitermate ; doch de bewerking van het onderwerp : I. ecn
Christelijk vertrouwen kan niet dan heilzaam voor den
mensch zijn ; en vooral hetzelve vindt de voldoenendIle (voldoendfle) gronden in het Evangelie ; laat nog wel
te wenfchen over. De floute toon , bij het laatfte gevoerd , zal op het oogenblik zeker getrofFen en velen me..
degefleept hebben ; maar Doch laten wij ons hoeden , onzen bijzonderen fmaak niet ten algetneenen maatflaf
te maken.
IX en X. Over de verzoekingen tot zonde. Hebr. IV: 1;:)1,.
K2
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Twee zoo belangrijke als nitmuntend bewerkte finkken , in welke , naar aanleiding van den tekst , het leerfluk der onzondigheid van jEzus, zoo wel als ooze
zondigheid , vooral de wegen tot dezelve, en , ter
toepasiing , de middelen , om ons voor dezelve te *vvachten , nit den tekst voortreffelijk worden afgeleid.
XL De mensch ;well volmaakt. Pred. VII: co. Een
built , rede- en fchriftmatig betoog , door den Leeraar,,
op het einde , aldus eenigzins nader gekenmerkt „ Zoo
„ hebben wij dan gevonden , M. T. ! hetgeen wij zoch„ ten , de eigenlijke waarde van het menfchelijke hart,
„ den invloed dier prijsflelling op het onze , de regtmatige
1) verwachtingen , welke wij van menfchen konden opvat„ ten , en de behoorlijke houding jegens hen in acht te
„ nenaen.”
XII. In hoe ver maakt ons de deugd gelukkig ?
Spreuk. VIII: 32. Ook deze leerrede lazen wij met groot
genoegen. Even zoo bondig , als gewoonlijk , mist
tevens alle itijfheid , maar beweegt zich in een' losfen ,
fchoonen vorm en fliji. Trouwens , onderwerpen als
deze , niet al te leerflellig en toch eene zekere , ecnigzins algemeene flailing inhoudende, op eene eenvoudige.
fpreuk gegrond , behooren , onzes achtens , tot de nicest
gunitige voor s T u ART ' S pen. floe uitnemend hij een'
nicer ingewikkelden tekst ook wist te hehandelen , hij behoefde zoodanige hulp niet , om zijne flof your vervelende droogheid te bewaren. Des mans beantwoording
der voorgeflelde vraag luidt aldus : „ IIet is dwaasheid,
„ zonder deugd ooit een geluk te denken ; maar het zijn
„ ook ijdele verwachtingen , welke van de deugd alleen ,
„ zoo als wij menfchen die betrachten , en zoo als wij
• menfchen zijn , een duurzaam , ongefloord genoegen
„ fpellen ; de deugd maakt ons alleen vatbaar voor alle
„ heil , gelaten , ja blijmoedig in alien lead , en reikhal• zende near de ceuwigheid, welke ons alien \yacht , en
„ den ondeugenden altijd verfchrikkelijk zijn moat." De
wijze echter , op welke STUART zijne rede eindigt , den
tekst, met kleine verandering , der cleugd in den mond
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gevende , waarop dan de gemeente , met eene gelofte , antwoordt , zullen velen ligt al te oratorisch achten. Zoo
men dergeiijk iets al gaarne van s T UA R T hoorde , bet
moet althans fchaars of nooit worden nagevolgd.
XIII. In welke betrekking flaat onze dellgd tot onze
tockornende zalighcid? R0711. VI: 23. Deze leerrede
h.angt blijkbaar met de vorige zamen ; en dit mag men
vrij de reden noemen , waarom zij insgelijks is uitgegeyen : want anders is de vraag al te gemakkelijk te beantwoorden , dan dat men dit antwoord joist ter drukperfe zoude overgeven. Men fchijnt bet in een gedeelte
van dezen bundel op de behandeling van zekere, eenigermate aaneengefchakelde leerftellingen te hebben gemunt. Wij voor ons hadden liever deze regelmaat niet
zien aangenomen.
De vier laattte leerredenen zijn , ddne ter Voorbereidirq, dine bij het Avondmaal, en twee Dankprelikatial. Zij onderfcheiden zich door eene hijzondere levendigheid ; waarbij herhaalde fpraakwendingen en andere
redenaarstrekken voorkomen , welke men in leerredenen ,
enitele Franfche misrchien uitgezonclerd , zoo niet gewoon
is aan te treffen. Voor ons , en zeker voor velen , maakt —
zij het dan ook dit ongewone maar alleen , zulks minder aangenaam. Wij ftellen ons den kanfelredenaar gaarne in een zeker vaderlijk licht voor, wel nicer levendig
of flil , meer fomber of opgeruimd , fireng of bemoedigend ,
maar altijd met zekere cenvoudigheid en hartelijkbeid ,
als tot zijne kinderen fprekende; en daarom gaat door
den bedoelden zwier en andere gebruiken , welke men
den ftaatkundigen of anderen openbaren fpreker gaarne ten
goede houdt , ligt iets verloren; b. v. wanneer S-T UART
zijne dankrede aldus begint : „ Aangenamer,, maar te„ y ens moeijelijker taak fchrijft mij de plaats , welke ik
„ alhier betrede , nimmer voor, dan wanneer gij, na
„ het genot des H. Avondmaals , leiding en verheffing
„ uwer dankbaarheid aan God en CHRISTI'S van mij„ ne redevoering vordert ,” enz. enz. Wijders behoeft
het ook geene aanwjjzing , dat alles bier menigmaal no;s
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(lei ker geteekend en floutelijk vooronderfteld wordt.
Zoodat wij wet eens vragen moeten : zullen 's mans toehoorders de vlugt zijner aandoening bier hebben kunnen
volgen ? en zoo niet, zal dan daardoor bij den een niet
het nut grootendeels zijn verloren gegaan, bij den ander
zelfs een denkbeeld van overdrijving zijn ontitaan , dat
niet anders dan nadeelig op de bedoelde vrucht kan werken ? en vooral bij het clot der Avondmaalspreek : indien
daarop nu nog aanfpraken bij de da.delijke uitdeeling moeten volgen , en deze, gelijk billijk is, nog hooger zullen
klimmen , waar moet dat dan heen ? Deze bedenkingen
van algemeenen aard willen wij even min verzwijgen , als
wij van den anderen kant betuigen moeten , dat s T Ira R T
zich vooral in deze flukken als , een meester in zijne
foort doet kennen , die kernachtige redenering met warmte van flip vereenigt , en ligtelijk kan begrepen worden ,
op dezulken, als aan hem gewoon en gehecht waren ,
eene werking te hebben gedaan , welke van de retie van
minder krachtige , fchoon anders ook niet minder voortreffelijke fprekers bezwaarlijk te verwachten is. De
eerfle,
XIV. Ter IJoorbereiding, I JOAN. III: 20 , 21 ,
ontvouwt eerst , wat het zegge : „ Indien ons hart ons
„ veroordeelt, God is meerder dan ons hart ," enz.
waarna zich het tegengeflelde van zelve verklaart, en den
fpreker aanleiding geeft, om bet regte midden tusfchen
te groote angstvalligheid en ligtzinnigheid bij het gebruik des Avondmaals aan te wijzen. Ons hart veroordeelt ons niet, zegt wanneer het ons flechts feilen
bij den besten toeleg heeft te wijten, maar wanneer het
ons van geveinsheid , geliefkoosd kwaezd en onbekeerd
misdr0 overtuigt. Wij vinden hier ergens de tiitdrukking: „ rampzalige onderfcheiding van volmaakte en onvolmaakte verpligtingen!" Waarom rampzalig? Deze
onderfcheiding ligt immers in den aard der zaak. `Vat
eerlijk is , kan als met den pasfer worden afgemeten; en
wie derzelver grenzen overfchrijdt , is aanfpmkelijk voor
dc41 rester. Doch wie bepaalt zo r) tuist , waar de on-
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dankbaarheid of de liefdeloosheid begint? Ondertusfchen
heeft de zedeleeraar met deze onderfcheiding niets te
doen. En WilSTUART flechts , dat volftrekte en onvolflrekte pligt ons als Christenen even heilig moot zijn ,
dan geven wij hem dit gaarne toe.
XV. .ilvondinaalspreek over Gods liefdc. i Jon N.
IV : x6. Even als het woord Avondmaalspreek ons
hier, wegens zekere platheid , mishaagt , zoo zouden
wij met dit betoog van Gods liefde nog onbepaaldcr ingenomen zijn, indien het niet juist ter viering van het
Christenfeest bij uitakendheid was beflemd. Het is
inderdaad een meesterlijk tafereel, ter befchaming van
elk, die Gods fchepping , wegens het kwade , dat daarin gevonden worth , zou wagen te bedillen. En , hoewel de .Christelijke openbaring , ja de lijdende en ftervende CHRISTUS een uitnemend deel aan deze kracht
ter befchaming heeft , en , op het flot geplaatst, den
uitflag aan het zegepralend betoog geeft, wij verliezen
dezelve voor een' tijd uit het oog. Noch dit, noch
hetgeen verder te berispen mogt vallen, verhindert evenwel , dat wij eenen ieder de lezing van dit uitmuntend
gewrocht dringend aanprijzen. Op bl. 411 lezen wij:
het fchoon, het groot en goed , in plaats van het Moone enz.
XVI. Dankpredikatie. Pf. C. Waarom dan ook
geen Dank - preek Zonder bij deze kleinigheid Gil te
than, betuigen wij, ook dit ftuk met uiterst genoegen
te hebben gelezen. Het is geene verhandeling , geeft
geen blijk van eenige opzettelijke afmeting der gedachten, maar volgt den Pfalm , verklarende en toepasfende , op de ongedwongenfte wijze, en words dus , even
als het lied zelve , eene uitflorting van het godvruchtig
dankbaar hart, dat zalig is in zijne , llechts van God
ontvangene voorregten. Ja , wij mogten die foort van
verontfchuldiging, met welke de Prediker hier begint,
in het algemeen befchouwd , zachtelijk gispen , lezen wij
de ganfche inleiding, en inzonderheid het geheele ftuk,
dan vallen ons de wapenen der kritick bijna uit de hand,
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en wij wenfchen , deze aanmerking bij een ander fink gemaakt to hebben.
XVII. Over de voorbFigaande Godsvrucht , HOSEA
VI: 4. is ook dankrede, fchoon bet er bier nu weder
niet bij flat. Dezelve is meer tot flichting en bevestiging, gelijk de andere tut erkenning en innig dankbare
aanwending, ingerigt. De geheel beeldrijke tekst : 'Fat
zal ik u doen , o .Ephraimi vat zal ik u doen , o ptda! Dewijl uwe weldadigheid is als eene morgenwolk ,
en als een vroeg komende dauw , die henen gaat ,
wordt eigenaardig verklaard, en menigmaal met behoud
en uitbreiding der figuur overgebragt; fchoon de Prediker daarna, den vreemden tooi ter zijde leggende, den
algemeenen zin der fpreuk op eene mcnschkundige en
regt ffichtelijke wijze toepast. , De dubbele vraag aan
„ Ephraim en Juda herinnert ons de verdeeling des
„ Joodfchen yolks tot twee koningrijken onder de zo„ nen van SALOMO. " Dit zou doen denken, dat het
rijk onder deze zonen verdeeld was. \Vaarfchijnlijk
moet het zijn „ onder den zoon ," fchoon er dan toch
nog , voor den onkundigen , iets duisters in zou blijven.
.at wijders deze aanfpraak van beide rijken een flilzwijgend verwijt over hunne fcheuring zou bedoelen , ichijnt
erns gezocht.
Wij eindigen dit verflag met de gedachte , welke ons
under bet lezen en beoorcieelen telkens voor den geest
wana : hoe verfchtfiend toch de wijze van zien en mededeelen , ook bij dezelfde fuort van gelchriften , gelijke
omitandigheden , benevens vaderland en leeitijd der fchrijvers, bevonden wordt! Leggen wij STUART, VAN
DER PALM, VAN HENGEL,VAN ECK,Of ROLL,
MESSCHAERT, VAN DER HOEVEN (ook een

enkel opftel duet hen kennen) naast elkander : hoe
ongelijk ! ongelijk , ja , in oordcelkunde, geleerdheid
en redenaarsgaven ! maar hoe veel meer nog in keus
vat onderwerpen en manier van behandelen , in -kIeur
‘!n geest! Danken wij den milden God , die in het
rijk du' geesten niet n;in , dui der liolfefijke
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men , zoo groote verfcheidenheid heeft daargefteld! En
geven wij niet toe aan de kleingeestige vrees , dat zoo
vele uitgegevene , deels meesterlijke leerredenen den fmaak
voor die, welke men hoort , bederven zouden ; noch
ook aan den dwazen waan , dat , als men dien of een'
anderen grooten man gehoord heeft, de overigen , als
ware Goden van minder flag , wel te misfen zijn!

Levensgefchiedenis van JEZHS, door j o H. JAKOB
HE S s. Naar de achtfie , door den Schrilver op
nieuw bearbeide Uitgave, uit het Hoogduitsch vertaald. Ille en lick Deel. 1828, 1829. Te Dordrecht,
bij F. Boekee. In gr. 8vo. LXXXIV en 439 , en
XXXVI en 508 bl. f 7 - so.

W

aren wij ooit in verzoeking , om , bij de ainkondiging eener nieuwe uitgave van een welbekend werk ,
ons te vergeten bij den lof des Schrijvers, alvorerts ter
beoordeeling toe te treden ; dan is het thans , nu de
derde Nederduitfche vertaling der Levensgefchiedenis Tan
jezus , door den vermaarden j. j. HE s s , bij ons ter
tafel Trouwens, wie onzer Lezeren zal het ten
kwade duiden, dat er in bet oudfie vaderlandfche Tijdfchrift hulde toegebragt worde aan de nagedachtenis van
dezen Zwitferfchen Grijsaard , wiens letterarbeid federt
meer dan vijftig jaren door ons met ongemeene goedkeuring vermeld werd (*) , en dien wij thans niet zon(*) Men vindc namelijk de eerfle beoordeelirig wegens dit
werk van HESS ill de Hedend. rad. Lett. D. IV. St. I.
(over den jare )775) bl. 395, en ten vervolge in D. V.
St. 1. (1 776) bl. 25o, D. VI. St. I. (1777) bl. 175; ein.,
deli* in de illgemeene rad. Lett. D. III. St. 1. 0780 bl.
169. Een later vertlg bij de tweede uitgave komt voor in
de /11g. lead. Lett.. voor 1803 , St. 1. bl. 58t. Deze aan.
wijzing zal , vleijen wij ons , aan de bezittera van ons
Maandwerk niet ongevallig zijn; terwijl dezelve het boven
gezegde todicht en ttaaft.
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der leedgevoel den dubbel verdienden prijs kunnen toezwaaijen over zijn graf,, waarin hij, kort bevorens deze vertaling in het licht verfcheen, is bijgezet in den
zeer hoogen ouderdom van 87 jaren. Wel mag het
een zeldzaam voorregt , een ongemeene zegen der Voorzienigheid genoemd en gefchat worden , dat HESS den
]anger tijd van zestig jaren (van 1762-1822) zich
mogt onledig houden , met den Bijbel , en sneer bijzonder de gewijde gefchiedenisfen , daarin geboekt , met
cen gezond hoofd , waarheiciminnend hart en helderen
blik te onderzoeken , en zijne hoogst aangelegene navorfchingen der wereld merle te deelen. Hij begon met
jnzus, bragt zevenmaal zijne Gefchiedenis van deszelfs Leven in het oorfpronkelijke met vernieuwden glans
te voorfchijn , en eindigde ten laatfle ook met den Heiland ,
na een verloop van 27 jaren , deze , de achtfle, uitgave
van zijn werk voltooid , of, zoo als hij op den titel
zediglijk fchreef, op nieuw bearbeid hebbende. Niet
geheel ongelijk aan den ouden SIMEON, mogt dus de
waardige Grijsaard „ henengaan in vrede ," rusten van
zijnen vromen arbeid , en kort daarna in eene blijde hope op JEZUS ontflapen , onwankelbaar gebleven in
zijn geloove , bij al den ommezwaai der wereld in wijsgeerige ftelfels en godgeleerde begrippen.
Alzoo verwierf zich HE s s eenen eerften rang order
de Protestanten van Europa. Hooggefchat bij zijne
Landgenooten en naburige Duitfchers, was en bleef hij ,
vooral in Nederland , de voorlichter van Bijbelvrienden , de vraagbaak der Leeraren aldaar , welligt minder
dan elders heromgevoerd door elken wind van nieuwigheden , of geflingerd in den maalaroom van Ongeloof ,
Twijfelarij en Mystieismus. Wij laten liefst onbeilist , of
zulk eene vasthoudendheid aan de vereering der GothicLjkheid in JEZUS ' leere en zending bij de Protestantfche
Kerk in Nederland eenigen grond had in onze meer
bedaarde en kalmer volksgeaardheid , dan wel dank te
wijten zij aan den voortdurenden en zelfs toegenomen
invloed der beginfelen , al vroeg gelegd ontwikkeld en
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aangedrongen door omen onfterfelijken DE GROOT
en diens beroemde volgelingen. Genoeg , dit lievelingswerk van n E s s (gelijk wij deze Levensgefchiedenis van
den Heiland niet ongaarne met den Vertaler noemen willen) was naauwelijks den laster van ketterij te boven , en
vermaard geworden door deszelfs nuttig gebruik bij den
ongelukkigen Deenfchen Graaf STRUENSEE in de
flaatsgevangenis , of men zag hetzelve in onze moedertaal (in 1775) , naar den derden druk vertolkt, de geliefde lectuur uitmaken van menig vaderlandsch gezin
nit de befchaafdere flanden. Andermaal (in 1802) , en
toen naar de betete zevende uitgave , werd deze arbeid
van den hoogberoemden man bij de onzen ingeleid ; en
waar men in die dagen van onrust naar Christelijke ftichting uitzag, was ook HESS, als de geleider der jeugd ,
de vriend of medgezel der volwasfenen , en de vertrooster der ouden , in hooge waarde. Nict minder welkom
des en onder gunflige voorteekenen , durven wij verzekeren , treedt , na zoo lang eene tusfchenpoos , en bij
het genot van een weldadig Befluur van orde en vrede ,
deze derde Nederlandfche vertaling (door den Eerw.
w. N. IVIUNTIN G) in het licht : want, hoedanigen
prijs , op zichzeive befOhouwd , de vroegere uitgaven
hebben mogen , deze, waaraan de waardige afgeftorvene de laatfte hand gelegd beeft , en die door zijne vlijt
ruim een derde in uitgebreidheid aanwon , overtreft en
verdonkert te eenemaal beide de voorgaande bij eene
meest onzijdige vergelijking. Ten einde nu met hare
onderfcheidene verdienflen onze Lezers eenigzins bekend
te maken , vermeenen wij uit de nieuwe Voorrede , waarmede zij van den Schrijver verrijkt is, en die te regt
een meesterfluk genoemd mag worden , een en ander te
moeten ontleenen van hetgene HESS aldaar breedvoeriger gezegd heeft over den invloed van den geest der tijden op zijne bewerking der Levensgefchiedenis van
jezus.
In den aanvang van zijnen letterarbeid traden voorname Godgcleenkn in Dtritcchland en ZwiJfcrland op,
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die , afkeerig van dogmatifche fpitsvindiglieden , zich
ter toelichting des Bijbels uit de verhaalde gebeurtenisfen en met de verdediging van het Christendom onlelig
hidden , op het voorbeeld der Ouden, van onzen D E
GROOT, van TURRETIN, VERNETen vele anderen ,
de redelijkheid der leere .en de geloofwaardigheid der
getuigen handhavende tegen Deisten. FIE s s ftelde zich ,
na volbragt onderzoek , voor, met zijn bewerken en
uiteenzetten , eerst van de Evangelien , daarna van andere historifche gecieelten der Schrift , dat zelfde groote
duel te onderfleunen. Al vroeg evenwel (in 1778) flak
bet Ongeloof, eerst door de uitgave van zekere Fragmenten , daarna van een gefchrift over het oogmerk van jezus en der zzynen, het hoofd wear fchaamteloos op ,
en durfde men den Ileere en den Apostelen het doel
toekennen , 0172 zich eon Wereldrijk to Jlichten.
1°. Onder de Christenen zelve (gelijk men zich bleef
noemen) wakkerde almede het geichil over het gezag
der wonderen , en verfcheen nagenoeg gelijktijdig de Gelukzaligheidsleer door ST E I N B A R T in druk. Offchoon nu dit gefchrift den lust tot dogmatizeren krachtig mogt tegengaan en doen verdooven, het gevaarlijke
der onderfcheiding van Christelijke geloofsgronden , voor
verlichte of wilsgeerige en voor minder ervarene of onkundige menfchen , ontging ,de opmerking niet van onzen waarheidlievenden Bijbelvriend.
2°. Doch hierbij mogt het geenszins blijven ; want
de opgang der Kantiaanfche Wijsbegeerte onderfchraagde
de Neologie (of, gelijk men oudtijds in Europa fprak ,
het Deismus), en bragt , ten nadeele der historisch uitlegkundige, eene morale Schriftverklaring ter bane ,
waardoor men de leer der H. Boeken naar eigen begrip
en gevoelens buigen mogt.
30 . Weldra in ftoute onbefchaamdheid voortgaande ,
werd, doze Neologi/Che wijze van uitleggen het middel ,
waardoor men volgens opgevatte It ypothefen al het wonderbare in den Bijbel natuurkundig wilde oplosfen ; en ,
‘vanneer men daartoe gecnen wag zich vermogt te upe-
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nen , veroorloofde men zich , het verhaalcle nu Bens op
rekening te ftellen van der Joden wonderzucht , dan weder onder de lllythen en dichterlijke verzinningen van
den ouden tijd te rangfchikken.
4°. De woeste zucht en dolzinnige ijver, om het gebied
eener onzalige verlichting ook nit te breiden over het gemeen , en alzoo om daar zelfs, waar STEINBART het
geloof in wonderen nuttig keurde , de gronclzuilen der
Christenkerk ter neder te werpen , hield ten laatfte perk
noch maat van rede. Men gad' Brieven over den Bijbel
in den Volkstoon, Celle 1Vattairlijke Gerchiedenis over
den Profeet van Nazareth , en rat niet al van dien
ftempel , der onberadene menigte in handen , gretig in het
verflinden van zulken. kost, voor Godsdienst en zeden
nadeelig. Aan krachtige wederfpraak van kundige en betergezinde mannen bij onze Oostelijke nab uren ontbrak
het wel ten geenen tijde ; maar , terwijl men , gelijk doorgaans de ongeloovige en twijfelaar , ondanks vijandigen
aanval tegen de Kerk en haren hoekfleen jEzus, bet
masker noode opligten , of zich in naam van 's Heeren
aanhang fcheiden wilde , wed een heftige firijd door Daitfche Godgeleerden gevoerd tusInen Rationalistifche en
Supranataralistifche CHRISTENEN!!!
Zoo iemand , was H E s s doordrongen van de verderfelijke arekking dezer Neologifc,he beginfelen en woelingen , die al de kracht van het gefchicdkundig bewijs
voor onze Godsdienst dreigde te ontzenuwen , zoodat
daarmede het hoop gezag der Openharing geheel ftond te
bezwijken. Oncler het voortzuten nogtans zijner Bijbelftudien behield hij zeIf den goeden weg , zonder zich te
laten afleiden in de doolhoven der twijfelzucht , maar dankte hij integendeel de Voorzienigheid , die hem het wijze
plan en den onderlingen zamenhang der Goddelijke bedoelingen van oudsher Reeds leerde befchouwen als den
hechten grondflag van het redematiglie (wij zouden liever
zeggen allerredelifille) geloof. Bijzonder lezenswaardig
is dat gedeehe der roorrede, waarin de achtbare Grijs•
aard tilt zijn oordeel verdedigt tegen elk der bovenge-
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dachte vierderlei dwaalbegrippen van land- en tijdgenooten zijne bezwaren voordraagt, en , laat het zijn, minder
door nieuwe, dan wel door den afloop der eeuwen been
geldig gekeurde bewijzen , eene verftandige toelichting
der Bijbelfche gefchiedverhalen , bet gezag van hunne getnigen , en daarop rustend geloof in wonderen bij hoogere Becieeling , voorftaat en handhaaft. Wij achten bet
noodeloos voor vaderlandfche Lezers , die liever bet werk
zelve mogen raadplegen , hierover meer te zeggen. Want ,
zoo er onder de onzen geweest zijn, die , met overfpanning der verbeelding en voorbijzien van menigen vroegeren flrijd tegen dd vijanden des Christendoms , bet
nieuwe licht, dat zich aan den Duitfchen horizon verhief , verbijsterd , opgetogen aanflaarden ; bet misgewas ,
de giftige plant , daardoor gekoesterd en wijd en zijd gekweekt , vond op onzen lageren grond ;een voedfel ; of
wel , gelijk HE SS, befpeurde men ras alhier den onzaligen glued van het fchijnfel, en bet digter aaneenfluiten
der Protestantfche Nederlandfche Kerk in algemeene Christelijke gevoelens- verftikte bet werk der divazen en So-

phisten.
Deze ftrijd ondertusfchen, hoezeer te ver gedreven en
met een der Godsdienst vijandig doel gevoerd , leerde den
waardigen Antistes den veranderden geest en behoeften
der tijden kennen , breidde , door hem , bij het voortgezet beoefenen der Schrift , tot nieuwe gedachten henen
te leiden , bet veld zijner kundigheden nit, en wees hem
bet fpoor , om , gelijk bevorens een ander van zijne werken (*) , zoo ook ten laatite deze zijne Levensgefchicdenis van Jezus, aismede de naauw daarmede verbonde(*) De Schrijver bedoelt zijn werk over Jezus' Leer, Daden en Lotgevallen, andermaal en met vele vermeerderingen
en verbeteringen door hem uitgegeven, door wijien den Hoogleeraar MUNTINGHE in 1812 vertaald , en gedrukt te Groningen bij w OUTER S. Men zie daarover ons verflag van
Deel I in de Lett. voor 1813 , St. I. bl. 561. van D. II. in
die voor 1817, St. T. bl. 1, en van D. III. voor 18 ,21 ,
St. 1. bl. 93.
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ne Gefchiedenis der Apostelen (*), aanzienlijk uit te
breiden en te verrijken in zijnen gezegenden ouderdom.
Men ontwaart dus hieruit, van welken aard en hoedanigen
inhoud doorgaans de veranderingen , en nog veel meer de
bijvoegfelen zijn , waardoor zich deze uitgave van de
vroegere , ja ook van de naastvoorgaande , inzonderheid
onderfcheidt. De Voorrede misfchien uitgezonderd , wil
HESS dit gefchrift niet voor eene regt/lreekfche verdediging van het Christendom hebben aangezien; hoezeer
hij daarin geopperde tegenbedenkingen van deszelfs beitrijders poogt uit den weg te ruimen, en, door het toelichten der Evangelifche verhalen , alsmede door het opmerken en onderfcheiden van het echt Goddelijke in jE-.
Z u s' zending en daden , beide bet Ongeloof en Bljgeloof
tot ftilzwijgen brengt, of de gefchiedkundige waarheid ,
gelijk die is te boek gebragt , boven het bereik van onredelijken vitlust en twijfelarij tracht te verheffen, ja tot
eenen vasten grond van overtuiging te leggen.
Men fta ons toe , vermits dit boek wet niet als omgewerkt, dan toch als op nieaw bearbeid door den Schrijver in het licht verfchijnt, en wij hierom niet tot bijzonderheden bij zulk eenen rijkdom van ftoffe ons mogen inlaten , dat wij nog eenen en anderen wenk uit de Voorrede
hier overnemen. „ Opzettelijk (zegt HE s s) blijft wederom de gefchiedenis van JEZUS ' kindschheidafgezonderd van die zijns openbaren /evens , opdat de groote gaping van zijn dertigjarig afgezonderd leven des te iterker
in het oog valle. Over het gewigt dezer gaping wordt
hier eenigzins uitvoeriger gefproken dan in de vorige
gaven." (i) — Later lezen wij: „ Wat betreft de liar(*) Ook van dit andere werk van HESS is gelijktijdig met
het onze eene nieuwe uitgave door den Grijsaard in het licht
gezonden , en wij zien met groot verlangen uit naar deszelfs
reeds aangekondigde vertaling.
(f) Zeer belangrijk is het, wat men betrekkelijk de vor.
ming van jEzus door zichzelven , in kleinen kring, en in
den fchoot der vrome Familie, te Nazareth, leest D. I. bl.
195-198. Welligt evenwel vindt men , bij nadenken , in
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movie der Evan,elic7n, zoo heeft men dezelfde fchikking
der gebeurtenisfen , die in de vroege uitgaven gevonden
wordt , behouden. Latere onderzoekingen hebben zekerlijk de belehouwingen van den Schrijver hierover ten deele veranderd ; bet zou echter te verre geleid en eene andere ranglchikking van zekere hoofddeelen gevorderd hebben , om elke verandering ter meest gefchikte plaatfe in
te voegen ; en voor de juiste voorilelling van de volgrij
in haar geheel zou niet veel gewonnen zijn, wanneer b.
v. het bezoek op het loofhuttenfeest eenigzins verder
verwijderd, en diensvolgens bet een en ander vroeger geplaaLst ware geworden , dan het bier komt te than." Uit
het gezcgde ontwaart men dus , bij het naflaan der vroegere uitgaven , tot hoeverre de inhoud van elk der Deelen
van doze nieuwere zich uitflrekke, als men weet, dat in
her Ifle alleen 2 Boeken der Gefchiedenis voorkomen ;
en in het Ede , behalve de Verhandeling over de wze
Van verhalen der Evangelisten, (thans derwaarts over-.
gebragt , en loopende van bl. XVII—XXXVI) het welt
tot des Heeren laatfle reis naar .fcruzalem is vervolgd ,
eindigende alzoo dit Deel met het Vide Boek.
die geheeie afzondering des Heeren in zijne jeugd , nog meetdere floffe , om het wijs beleid der Voorzienigheid te vet.eeren , die door zulk eene onvermaardheid afweerde, dat bet
vooroordeel der joden niet ten ontijde ziinen naam tot eene
oproerieus bezigcie , of den onmondigen aangreep , en uitriep
als Koning; t erwiji men daarna zich fleeds bleef ergeren aan
de gedacbte , dat de Nazarener bun Mesfias , en de Edge..
naam zijn zoude van DAVID ' S Troon.

(Het vervolg en hot in het andere No.)

Praktisch Onderrigt nopens bet Dierlijk Magnetism's , door J. F. F. DELEUZE, nit bet Fransch
met eene Voorrede van B. M E IJE R Magnetifeur
le Rotterdam (voor rckening van den laatstgc.-zo,-,-nden.) 7'e Rotterdam , bij T. J. Wijnhoven Hendrikfen. 1828. In gr. Sve. XV eit 459 W. f 4 - 50.
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e Heer DELEUZE, bekend door meer andere werken over het zoogenoemd Dierlijk Magnetismus , onder
anderen door zijne Histoire critique dit Magnetisme
animal, fchreef dit boek met het oogmerk , om te dienen tot handleiding voor de zoodanigen, die , door talrijke bewijzen van het wezenlijk beflaan van de werkkracht van het Magnetismus overtuigd , de middelen
verlangen te weten , Welke zij moeten aanwenden , om
er gebruik van te maken. Het is derhalve als 't ware
een handboek voor deze kunst , waarin, na bet voorafzencien van algemeene beginfelen , de geheele wijze van
aanwenden , de hulpmiddelen , voorzorgen , kundigheden ,
met een woord alles, wat in de magnetifche praktijk valt
op to rnerken en in acht to nernen, behandeld wordt.
Van het uiterst aanbelang is het , in zulk eene handleiding juist en naauwkeurig de gevallen en omffandigheden op to geven , waarin het middel, dat men aanprijst,
te pas komt. Want niemand zal in onzen tijd nog
dwaas genoeg zijn, aan een univerfeel geneesmiddel geloof te flaan. Althans de Schrijver is er verre of van
zulks met betrekking tot het zijne te willen beweren.
Men verlangt dus bilIijkerwijze eene naauwkeurige opgaaf van de ziekten , waarin hetzelve niet alleen veilig,
maar ook met hoop op goed fucces kan worden gebezigd. Heeft nu de Schrijver aan dat regtrnatig verlangen voldaan ? De Lezer oordeele. — Men kan zich ,
zegt hij van het Magnetisrnus, in ligte en nieuwe ongefteldheden daarvan bedienen. Wat zijn die ligte ongefleldheden ? Het antwoord is : eene plaatfelijke pijn
eene kneuzing , eene zinking, een toevallig ongemak ,
eene ligte kwetfuur , eene verftuiking , eene rhumatieke
pijn, cane maagkwaal , eene verfinoring en zoo vervolgens. Men heeft niemand noodig te raadplegen (leest
men verder) ; het is genoeg dat de kranke het begeert.
Men gaat cr zoo lang male voort, als men nuttig oordeelt ; en indien men ;eene gelukkigc flotfom van dat
alles verkrijgt , verwondert men zich niet, dat men niet
BOEKBESCH. 1830. NO. 4.
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geflaagd is, en men hoopt , een andermaal gelukkigcr te
zijn. En nu de arme patient Mijnheer DELEUZE?
Wel , hij heeft bet immers begeerd ; het is genoeg. Maar
het zij 'raj vergund te vragen : wat zijn die plaatfelijke
pijnen, die toevallige ongemakken , die rnaagkwalen , die
verfmoringen, die gij ligte ongefteldbeden noemt ? Hier
zwijgt de Heer DELEUZE, en er is geene mogelijkheid
tot de minfle , maar eenigzins waarfchijnlijke gisfing. Waarlijk , lieve lijders! ik zou u raden , liever bij een verflandig Arts te gaan, dan in zulk eene lotcrij te fpelen,
en daarbij te risqu6ren , dat bet gunflig oogenblik verfireken was , om de gevolgen van die ligte ongefieldheden te verhoeden.
Maar laat ons zien, of ODS in bet vervoig eene zekerder kans beloofd wordt. Er zijn twee hoofdklasfen van
ziekten , zegt de Schrijver, hevige en flepende. In de
eerflen raadt hij ons , den Geneesheer in te roepen. Deze handele , en als hij verflandig is , zal hij 't fiat kwalijk nemen , dat de Magnetifeur de handen over den kranke brenge met de begeerte om hem te genezen. Doet
het geen goed, bet doet geen kwaad; misfchien is er
dan voor den laatflen ook nog een broodje aan te verdienen. In de hevigfle ziekten heeft men dikwijls gezien ,
dat door het Magnetismus de zenuwtrekkingen , de
kramp , aanvallen van pijn bedaard , bet hoofd los gcmaakt (?), aan den toefland van flaapziekte een einde
gemaakt werd ; terwijl hetzelve heilzame crifes te weeg
bragt, en den kranke in flaat flelcle, om de door den Geneesheer voorgefchrevene geneesmiddelen in te nemen ,
waartoe hij te voren ongefchikt was. Bij groote neerflagtigheicl , als de zieke naauwelijits adem kan halen ,
kan een nor magnetiferens hem opbeuren , nieuwe krachten geven en een gevoel van welvarendheid , zcodat hij
zelfs om voedfel vraagt, dat men hem dan niet moat
weigeren. Maar het mag u niet verwonderen , als het niet
gebeurt. — Tot nog toe zijn wij door dc min of mecr
dubbelzinnige uitdrukkingen in het onzekere , wanneer
wij bet Magnetismus met volkomen vertrouwen durven
aanprijzen. Wij komen nailer. De Schrijver nocmt ors
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koorts. Deze doet hetzelve bedaren. Das als zij hevig
is ? Ja , maar niet al te hevig; want dan warilreeft
zij de werking. En hoe dan in hevige koortfen , als
het bedaren ons meest te (lade komt? Hier komt juist
ter fnede de raad van een' Geneesheer, in eene noot
opgeteekend, om zijne handen alvorens in azijn en water te doopen.
Maar nog beteren troost ontvangen wij in de volgende zinfnede. Er is geen twijfcl aan , of het Magnetismus werkt in de zwaarfle ziekten met de meeste vaardigheid en nadruk. Het is in die foorten van ziekten ,
(te weten in de zwaarflen) dat het waarlijk wonderwerken doet. Doch fpoedig wordt ons die troost voor een
goed deel weder ontroofd. Het werkt niet altijd. Maar ,
(wij halen weer adem) eens aan het werken zijnde, verhaast het den loop der ziekte; het onderfteunt en ontwikkelt de krachten, welke de Geneesheeren geneeskrachten noemen ; het brengt fpoedig de crifes te weeg,
die de genezing moeten bepalen. Ach , mogt het dan
maar aan het werken komen!
Onder de ziekten, waarin het verder hulp bewijst,
noemt de Schrijver de rotkoorts en andere kwaadaardige
koortfen. Niet in flerke ontfleking. Evenwel lezen
wij van zekere ontakende ziekten , die haren zetel in
de voornaamfle ingewanden hebben, waarin het wonderen zou kunnen uitweiken , en van vele voorbeelden, die
bewijzen, dat het fpoedig het (de) pleuris heeft genezen. Wederom lezen wij van zware ziekten , door het
Magnetismus alleen fpoedig weggenomen , waarbij tot
voorbeeld een cholera wordt aangehaald. Men moet
evenwel niet in alle dergelijke gevallen dezelfde uitkomst
verwachten. Er is echter eene voorname reden , om
het Magnetismus in de hevigfte ziekten aan te wencien ;
zij is deze , dat het fpoedig het evenwigt kan herftellen
terwijl men zeker is, dat het geene fchade kan doen,
wanneer het op eene gepaste wijze wordt in het work
gefteld. Ja, het kan zclfs het 'even opwekken op het
oogenblik zelve , waarop het fcheen to worden uirgeJ,
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bluscht. Dan , volgen wij den Schrijver bij de befcbouwing der depende ziekten.
Dc kranke heeft eene nicer of min verouderde ziekte.
Hij heeft geneesmiddelen gebruikt , of ze nog niet gebruikt. In bet eerfle geval roept gij Been Doctor, maar
begint met magnetiferen , en gaat daarmede eene maand
voort , ten zij de fymptomata erger worden. In het laatfie licit gij de medicamenten ter zijde , geeft uwen lijder daarvoor gemagnetifeerd water, en beproeft almede
de magnetifche kuur.
De overige gevallen, bier aangeduid , zijn: zeer zware untie ziekten , waarvan de grondoorzaak en hoordzetel niet wel bepaald zijn , kwijnende ziekten , die van
het lymphatisch geael , waterzucht, verfloppingen der
ingewanden ; in deze laatften kan bet foms gevaarlijk
zijn en den krauke fpoediger doen flerven ; voorts fcrofuleuze , niet overgeerfde ziekten , in flepende koortfen
van een' zenuwachtigen acrd, kortademigheid , langdurige braking, zenuwziekten, doch niet altijd , de vallende ziekte, verlamming, een beginnend knoestgezwel,
inaagkwalen uit zwakte , hoofdpijn met koude aan de
voeten, rhumatisme, fcheurbuik, oogziekten , oogontftekingen (doch niet bij hoogeren graad of een gebrek
in bet zintuig) , kinderziekte , roodvonk , windpokken,
fchurft, bij kinderen in mismaaktheid door Engelfche
zickte en verkorting van het been. (?)
Moeijelijk is bet , in die opeenaapeling van kwalen
eenheici.' te vinden, en zich eenig klaar begrip te vormen van den, aard van dit wondermiddel. Nogtans moct
men aan hetzelve niet te veel toefchrijven. Niet zelden
brengt bet alleen voor een' tijd verligting aan , als de
aandoening in een orgaan zekeren graad bereikt heeft ,
als de ziekte met bet ligchaamsgeilel in verband that,
van een gebrek in het bloed voortkomt, of voornamelijk
de zenuwen aantast. Men ziet , de voorzigtige Schrijver neemt veel terug wat hij te voren gegeven had.
Welke is die zekere graacl, die eene aandoening niet bereikt mag liebben , urn geneeslijk te zijn ? Welke zijn

IIET DIERLIF. MAG

rrnsmun.

16

ziekten , die met het ligchaamsgeflel in geen verband
flaan ? Hoe zijn wij zeker , dat de ziekte uit geen gebrek in het bloed voortkomt ? Vraagt gij : is bet Magnetismus goed in zenuwziekten ? Het antwoord is ja ,
zoo zij maar de zenuwen niet voornamelijk aantasten.
Gij zijt huiverig , om in die onzekerheid van het middel gebruik te maken. Gij begeert het nader te'leeren kennen. Wel nu , hebt gij niet een' zieken bond of een
ziek paard ? Beproef het dacrop ; want bet werkt op
huisdieren nog zekerder,, beftendiger,, krachtdadiger ,
clan op den mensch. brengt gij daardoor het
dier over in een hooger leven , in clairvoyance; zeker
althans bewijst gij hetzelve eene weldaad , door zijn 1ijden te verligten , en met dieren te genezen , doet men
dikwerf eene groote dienst aan
Intusfchen begeert , miskhien cic een of ander meer
ftellig te weten , wanneer het Magnetism's al clan niet
gebruikt moet worden. Nieuwe zwarigheid ! Raacipleeg
den Geneesheer , zegt DELEUZE. Neen , zegt MEIE R (aan Wien wij deze Hollandfchc uitgave verfchuldigd zijn); die weet er niet van ; raadpleeg den Magnetifeur. NB. De Heer ni az IjER is gepatenteerd Magnetifeur , maar gem Doctor , en gelooft ook , dat een boer
meer aanleg heeft om een goed Magnetifeur te worden ,
dan een kundig Doctor. Is hij zelf ook bouwman geweest ? De Heer DELEDZE dat men eenen fornnambale flechts your 66nen lijder 's daags raadplegen zal.
De Heer MEIJER beweert het tegendeel ,"hebbende hij er
een, dien hij dagelijks zelfs tot voor zes lijders Lean raadplegen. Maar dit is ook cane wittc raaf. Nog geeft
deze laattle den rand , bij zenuwtoevallen altijd dadelijk
gebruik te maken van het Magnetism's , zonder daarvoor
eerst de hulp des Geneesheers in te roepen. Ongetwijfeld
met uitzOndering van die , waariu de zenuwen voornamelijk zijn aangetast ? Of heeft de Heer nELEuz
het hier alwe6r mis gehad ?
Nog altijd dobberen wij , niettegenflaande de lezing van
dit praktisch Onderrigt , in onzekerheid omtrent
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praktijk van het Magnetismus. Wij flaan des Schrijvers
Histoire critique na ; maar ook daar vinden wij even
weinig kritiek , als 'in dit werkje. Wij doorzoeken andere boeken over bet Magnetismus, maar fluiten overal
ap tegenflrijdigheden en wederfpraak. Behoort het tot de
natuur- of zielkundige verfchijnfelen ? Beide gevoelens
hcbben onder de Magnetifeurs hunne voorflanders. Is het
waar, dat men, om het nit te oefenen , een goed zedeIijk mensch behoort te zijn ; van waar dan die buitengewone kracht in menfchen , die van de zijde hunner zededelijkheid juist niet zeer uitblinken ? Brengt het den
mensch in een hooger bovenzinnelijk seven ; van waar
dan die zinnelijke produkten , en dat verbod van n E L E uz E aan mannen, om het Magnetismus bij. vrbuwen aan
te wenden ? Vordert het vooral Christelijke liefde ; waarom was het dan, van zijnen aanvang af,, zoo. vaak een
middel van beurzenfnijderij ? Theoretisch beroept men
rich op een zenuwvocht, op een aether,, op een zenuwdampkring , op. harmonie , fympathie , duistere zaken ;
ook op It E I L 's hypothefe en de proeven van H U DIBOLDT, aan welke toch RITTER weder eene geheel
andere uitlegging gegeven heeft. Praktisch haalt men de
ondervinding aan, en brengt zeker treffende gevallen voor
den dag ; maar, als men die alien met het kritisch oog
van den fchranderen P F A F F leert bezien , begint men
wear te twijfelen. Als wijders het gezag van groote namen ons zou doen overhellen , dan wea.rhoudt ons de
gedachte , dat velen dier mannen er vroeger anders over
oordeelden ; dat zij wederom van gevoelen kunnen veranderen , waarvan het niet aan voorbeelden hapert. H
FELAND, om er een' te noemen , een man van groote
auctoriteit , dien de Magnetifeurs gedurig als getuige voor
hunne leer doen optreden , koesterde vroeger niet zoo
gunftige denkbeelden omtrent dezelve. En , om dit in het
voorbijgaan op te merken , de groote opgang , welken v6Or
eenige jaren het Magnetism us maakte , fchijnt in Duitschland althans veel verminderd te zijn. Dit is zoo bet lot
van vele geneesmiddelen geweest , en wien is het
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kend , welk een' verbazenden invloed de mode ook op
de geneeskundige theorie en praktijk uitoefent ? Veel van
zijnen opgang in het modeziek Par9's had m E s ni E
aan dezelve te danken ; en toen het Mysticisme meer en
meer veld won, was het toen wonder, dat het Magnetisme niet alleen bij vrouwen en geestelijken , deszelfs
ijverigfte kampioenen , maar ook onder alle ftanden en
kringen grooten bijval vond ? Nu kregen de monfterachtigfte vertellingen en grillen gereeden ingang. De wonderen werden altijd grooter en ongelOofelijker. Het was
alsof de Middeieeuwfche nacht den geest der menfchen nog
eens benevelde , alsof de nude tooverkunften herleefden.
Men zag eene tweede medicina magica geboren worded.
De geest der voorzegging was weergekeerd. Er ontbraken iflechts brandltapels en vervolgingen , om de oude
hekfenhistorien vernieuwd te zien., of de bezetenen van
den ouden dag nogmaals te aanfchouwen. Met wat al
tuig van bijgeloof en onzin word het Magnetismus opgefmukt ! Hoe veel tijd en arbeid zal er noodig zijn , om
het van dien fmuk te ontdoen ! Ongelukkig , dat het zoo
dikwerf in flechte handen viel. Zoo lang bekwame , onpartijdige en onbevooroordeelde Geneeskundigen zich die
zaak niet aantrekken , zal zij onbeflist en duister blijven.
Aileen een geftreng onderzoek kan het verborgene aan
het licht brengen en de waarheid van de logen zuiveren ,
bet klatergoud der kwakzalverij van de echte munt der
wetenfchap affcheiden. Tot zoo lang blijft het onzeker ,
wat men van het zoo veel gerucht makend Magnetisme to
denken hebbe, en zal de bezadigde , verftandige man zijn
oordeel over zulk eene geheimenis opfchorten. Want, in
welk een wetenfchappelijk !deed men dit wezen ook ge{token hebbe, het is een raadfeiachtig verfchijnfe/ , dat
welligt het beste door de beoefenaars der Bovennatuurkunde kan begrepen worden. Niet onbelangrijk zoude
het zijn, de oude fchriften der Magici op te delven en
to doorfnuffelen. Men kon ze als CommentariEn gebrui.
ken , om de herborene Magic to leeren verflaan , en zou
er meer dan eene treffende overeenkomst in vinden. In
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ooze told hettaat zeker een gelehrift niet. Wij willen dus onze vaderlandiche Geleerden hebben uitgenoodigd oni het ons te leveren. Zij zouden daarmede eene
gewigtiger dienst aan de wetenichap hcwijzen , clan door
het nitgeven van eenigc honderdtallen magnetifche knren.

De Souvereinen van Europa, in 18c8, en hunne vernsoedelijke
Erfgenamen, Regeringen, Kabinetten, Ministers en Zaakgelastigden bij de onderfcheidene Hoven. Uit het Fransch.
7'e Leyden, bij C. C. van der Hoek. f829. (Poor r,:kening
van den Pertaler.) In gr. Svo. XII en 354 hi. f 3
pit bock is cen gerchrift in den geest der Franfche liberate
oppofitie ; en daar tegenwoordig partijgeest in alles regeert ,
zoo kan men wel begrijpen , dat , in eene vooraetling der
Souvercinen van Europa in 1828, geene onzijdigheid , geene
kalme bedaardheid in de voorftelling heerfchen zal ; Liar it AREL X van Frankrijk al deer z wart dal voorgefteld warden,
zoo wel als FRANSI van Oostenrijk, enz. Daar komt nog bij ,
dat het bock gefchreven is, alsof de toen heerichende Ministerien eeuwig moesten duren, daar web , volgens onze
berekening, het Ministerie van VILLALE, waarmede hij de
Regering van KAREL X bijna ideas's:Pert, eene maand na de
uirgave van die bock gevallen , en door een ander, veel gematigder is vervangen, voor hetwelk nu weder een ander is
in de plaats gekomen , betwelk, hoe men er ook over denken
moge , geenszins de horde maatregelen van VILL.iLE c. f. wit
volgen. Ook in andere opzigten is de float van zaken federt
de Franfche uitgave inerkelijk veranderd, zoo als de Vertaler reeds gedeeltelijk in Nolen en de Voorrede te kennel
gull. Het Ministerie van CANNING en zijne vrienden,
waaraan de Schrijver (met reden) den hoogaen lof toezl,vaait , werd kort daarna ontbonden, en door dot van w E LL INGTON opgevolgd. Wonneer toen onze Schrijver nog over
GEORGE IV had moeten fpreken , zou hij waarfchijnlijk zijn
edel karakter , opregtheid en zuiver conflitutiondle oognierken ,
zijn svijs en ver voortsitzigt , zijne ficrkte van geese, de hooge
vlugt van zips oordeel, en zijne opregte liefde voor het belting
zip's Yolks en des; ben; der Britfche kroon niet zoo deer hebben opgevijzeld, als p ier op bl. 22 en z6 gefchiedt. Maar
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de partijzucht van dezen Schrijver gnat zoo verre , dat hij
den dood van CANNING zoo wel als die der Koningin
c HARLOTTA, met zeer verflaanbare woorden , aan vergiftiging toefchrijft. Het is de razernij onzer Eeuw , om in
de vrienden van zijn flaatkundig flelfel niets dan goed , in de
vijanden van hetzelve niets dan het allerflechtfle te zien. Wij
gelooven waarlijk niet, dat KAREL X en GEORGE IV in
karakter en deugd zoo hemelsbreed verfchillen , omdat de
eerfle in 1827 eenen viLL P. LE, de andere eenen CANNING
tor Staatsdienaar had. Wij gaan zelfs verder,, en gelooven
Hier, dat CASTLEREAGH zulk een monfter was , als de
onbekende Schrijver ons wil diets . maken , (bl. 16 en 2o.)
Hij bood , gedurende acht jaren , als hoofd des Britfchen
flaatsbefluurs , een' mannelijken tegenfland aan den gezworen'
vijand aller vrijheid en voiksregren , aan NAPOLEON: dit
kan , naar ons gevoeIen , vele zonden uitwisfchen ; maar in
dat des Schrijvers zoo het veeleer dienen , om die zonden te
verzwaren. Het befpottelijk goochelfpel , dat de rondom ingeflOtelle NAPOLE ON OM zich te redden , de rol van THEIHIST OKLES fpeelde , worth bier (zoo als door de cooneelminnende Franfchen doorgaans) voor goede count opgenomen,
en CASTLEREAGH, zeer tot zijn nadeel , met de Ministers
van K011111g ARTAXERXES LANGUAND van Perzii vergeleken , die immers den doorluchtigen balling eene fchuilplaats
verleenden I — Aan Keizer ivrk o L AAs I van Rusland, die tot
nu toe niet dan blijken van edelaardigheid en wijze gematigdheid heeft gegeven , words het zeer ten kwade geduid , dat
hij een aantal zamenzweerciers , die hem naar het !even flonden , die zijn Rijk omverwerpen , en NB. eene Republiek in
Rusland wilden oprigten , door de bevoegde Regtbanken hunne
firaf heeft doen ondergaan. (BI. 273-275.) De brief des
Keizers aan den Paus is ons niet bekend.
Wij zeggen dit alles , om flechts de overdrevenheid en het
geheel uitfluitende der oordeelvellingen van den Schrijver te
gispen. Over 't geheel zegt hij echter zeer vele waarheden ;
hij verzet zich mannelijk tegen de flavernij van den geest ,
waarin het driemanfchap van Frankrijk, met an ETTERNICH
vereenigd , zuidwestelijk Europa zocht te kluisteren ; hij fpreekt
met betamelijken afkeer van then geestelijken Vorst , befchermer der duisternis (L E o XII) , en met gepasten lof vau Koningen , die de vrienden banner volken zijn, zoo als LoDEwuk I van Beljeren , WILLEM FREI/ERIK van Trurtem.
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berg, en vooral van onzen beminden Koning , die hoogen lof
ontvangt wegens zijn vaderlijk en echt liberaal beflunr. Wij
kennen den Schrijver niet : wij gisfen dat hij een balling uit
Frankrijk is, die te Brusfel dit werk heeft gefchreven; misfchien ook wel een Belg uit de Waalfche gewesten in beide
gevallen is zijn getuigenis over de hooge mate van vrijheid
en welvaart , die Nederland nog in 1828 (dus onder hetzelfde
Ministerie als tegenwoordig) genoot, hoogst merkwaardig. Hij
prijst onder anderen ten hoogfle de wetten en inrigtingen op
het onderwijs (bl. 213, 214) , de echt liberale conflitutiondle denkwijze des Konings (bl. 215-217), en het flelfel
van belastingen des jaars 1821. Dat de Schrijver een Laberaal, zelfs een wat hevig Liberaal is, hebben wij boven gezien. Vanwaar dan Each bet tegenwoordige gefchreeuw der
zich noemende Belgifche Liberalen .? Omdat zij zich verkocht,
ja in den letterlijkflen zin des woords verkocht hebben aan de
Priesterpartij , om de verlichting tegen to werken. Maar het
zijn er ook Liberalen naar! Belgie ligt , wat kennis en verlichting betreft, even als eene donkere plek tusfchen Frankrijk, Duitschland en Holland; het was in dat land alleen ,
dat de bevolking eene weldaad , gelijk bet Collegium Philofophicum, kon verwerpen. Liberaliteit is daar flechts eene partijleus , zelfs voor de domfte priesters; de zaak kent men er
volftrekt niet.
De vertaling van dit boek is ellendig. Uitdrukkingen, zoo
hetgeen hetwelk geen betrekking met de algemeene vertegenwoordiging heeft (bl. 35o) ; gedurig de uitdrukking de
vaste wal, op bl. 266 tweemaal in anen volzin , voor het
vaste land (in een' flaatkundigen zin nooit gebezigd); blijken
van onkunde , zoo als Louisburg voor Ludwigsburg in Wartemberg; Rilksdag , in plaats van Verbondsdag, te Frankfort,
(bl. 351) zijn nog het ininfte. Maar er zijn fommige geheel
onverflaanbare zinfneden in het werk , zoo als die, Welke
bijna de geheele 27311e bladzijde beflaat, en die wij eerst, tot
flay ing van ons gezegde, wilden uitfchrijven ; doch wij hebben daarvan afgezien , om en ons en onzen lezeren moeite
en verdriet te befparen. De man toont zijne taal en de zamenflelling der volzinnen volfIrekt niet magtig to zijn. Hoe
lang zal toch ons rijk en krachtig Nederduitsch venninkt,
inishandeld en tot fpel der vreemdelingen worden
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Algemeen froordenboek van Kunflen en Tretenfchappen voor
den befchaafden hand en ten behoeve des gezelligen levens
onder medewerking van een aantal vaderlandfche Geleerden
bijeenverzameld , door G. NIEUWENH u Is. Vilde Deel ,
Deel, X—Z. Te Zutphen, bij H. C. A.
Thieme. 1828 , 29. In gr. Eva. 684 en 164 bl. f 8 -15.
et veel genoegen ontvangen wij bier het flot van dit in
M
waarheid belangrijke werk , waarvan de hoofdverzamelaar, de
verdienaelijke rite u vv E N li u r s, op zulk eene droevige wijze
aan de Maatfchappij en de Letteren ontrukt is geworden.
Deze twee laatfie Deeien zijn geenszins de minstbeiangrijke ,
en leveren ook rijke ilof voor den beminnaar der vaderland.
fche lecterkunde en van merkwaardigheden omtrenc de /Ve,
derlanden; zoodat die werk voor den Nederlander verre te
verkiezen is boven het Iioogduitfche Converfations- Lexicon,
waarin wij wel eens met bevreemding den naam van zekeren
vroeg geleerden Heer w ITT E, thus hier of daar Profsfor in
Duitschland, maar niet dien van JAN DE wiTT, de zuiVdes
vaderiands en Iotbefchikker van Europa, gevonden hebben.
Het is natuurlijk onmogelijk , van zulk een werk een door.
loopend verflag te geven. Het zij dus genoeg , hier te mei.
den , dat in deze beeien de volgende Artikeien , betrekke.
lijk de Nederlanden, worden gevonden : TEMPESTA (de
Schilder P. MOLIJN), TENIERS (Vader en Zoon) , Thermometer (waarbij over DREBBEL en FAHRENHEIT),
THOLEN (PIERSON), TICHELAAR (heiaas!), TILLY
(Ritineester in 16 7 2) , ToLLios (naar verdieniten uitvoe.
rig), A. TROMMIUS (de Schrijver der Corcondantle),
TROMP (M. HARPERTSZ.; waarom ook niet c oRN s ?),
K. TR OOST (de Schilder) , DUYMAER VAN TWIST, M.
TkIDEMAN, UILKENS, Utrecht (Provincie en Stad), Utrechtfche Vrede (zeer uitvoerig ; waarom ook niet Utrecht.
[the Ude?) , VALCKENAER (L. K. veel te kort) en zijn
EIR A c, (wat lang naar evenredigheid), v
Zoon j A N
Pelp,
.e./413T,VENEMA,
VERHOEF (!),VERVIERS,
Ltus,
VESALIUS, VISSCHER (ROEMER en zijne Dochters), VI—
TRING A (cmu ', Ecru s, Vader, Zoon en MARTINUS), Vlaardingen, Vile, Vlisfing,en, v AN VLOTEN;VOETIUS, VOLLEN.
HOVEN (J.), VONDEL, VOORDA (J., E. en J .
WIL-
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LEM DE VOS, J. VOSMAER, VOSSIUS (G.5., D en I s.),
Vfiesland, Friezes' , Waal 5 J. WAGENA A R, L. J. WAGENAAR, Wageningen , Walcheren, WANDELAAR, WASSENBERGH, T E WATER, Waterloo, Watervloeden (uitvoerig
ointrent de jongfte) , WAUTEItS, VAN DER WERE (P.
AZ. en de Schilder A.), WESSELING (P.) WESTER ,
Westvriesland , Wijk bij Duur/lede , G. W N E \kr ILLE as
I, II , III , IV en V van Nasfau - Oranje , Willendad, O.
WILLINK, Winfchoten , WINTER (N. S. VAN), j , en C. DE
WITT, de Schilder JACOB DE WIT, WITSIUS (waarom
niet de edele NICOLAAS WITSEN, de vriend en leermeester van PETER den Groot,'n?) , Weertlen, Woudriciera,
WOUTERS (uitvinder van de tegenwoorciige gedaante der
rnas ten ) , w IJTTENBACH, YPEY (N. en A.) , Zaandam en

Zaanlandfche Deepen , Zeist , Zuid-Beveland , Zuid - Braband , Zuiderzee , Zuivelbewerking, Zwol en Zijpe.
Hoezeer wij deze Deelen met ongemeen veel genoegen
doorbladerd , en daarin onder anderen de Artikelen TAS s o ,
Temperament ,Utrecht , Valisneria , Vandalen, WASHINGTON,
Water yloeden,Watervrtes, Wijsbegeerte, Zenu yen en Zenui y.ziekten en Zisid- ilmerika zeer wel bewerkt vonden , zoo hebben
wij toch ook eenige aanmerkingen. B. v. op het woord Talent ;
de Schrijver zegt daarvan , dat een 4ttisci So miner;, en een
Alexandrijnsch eens zoo veel bedroeg, dock een yptisch
bedroeg (dos ook) So minen. Hier hapert natuurlijk jets ,
en daarenboven rneenden wij, dat een Attisck. talent zestig
minen, elite van roo drackmen , bedroeg. Tauris in Perzie
mag ten tijde van CHARDIN 350 moskelin en 250,000 inwoners gehad hebben ; tegenwoordig zal het veel zijn, indien
her een derde zoo veel bevat. Daarenboven is niet Tauris,
maar Hamadan , veel zuidelijker,, het onde Ekbatana. 1-let
verhaal van TELL (ten onregte hier eene fabel genoernd)
kan niet door de Hanzeileden naar het Noorden zijn °vergebrag ; want het werk van sAxo GRAMMATICUS is wel
eene Eeuw vroeger dan het verbond der Henze. Waarom
Itaat in plaat3 van tomback niet fpinsbek ? Op her Artikel
Unitarisfen worden de Poolfche Broeders verkeerdelijk niergye
Arianen genoemd. Het onderfcheid tusichen de Arianen en
Socinianen is zeer groot : de eerflen erkennen niet alleen het
voorbeftaan , maar ook de hoogfte waardigheid van Gods
Zoon , als uitgedrukt beeld en vertegenwoordiger der Godheid ; de tweeden befchouwen hem als een bloot mensch ,
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maar door God zeer begunfligd. — Wij twijfelen zeer, of
Veneta nog den naam verdiene van „ eene der gewigtigfte
koopfteden van de Adriatifche zee , wier commisfie- en ruilhandel zich over geheel Europa uitflrekt." Immers van dag tot
dag vervalt Veneta , en de handel is bijna geheel aan hare
mededingfter Trieste overgegaan , het lievelingskind van Oostenrijk , waarvoor de oude hoofdftad eener Republiek natuurlijk heeft moeten onderdoen. Wij zullen thans zien, wat er
van de vrije haven zal worden. Venezuela is niet, zoo als
bier gezegd of onderfteld wordt , hetzelfde als de Republiek
Columbia , maar flechts het oostelijke derde gedeelte derzelve, waaruit zij zekerlijk haren oorfprong ontleend heefc.
Doch dit zijn kleine gebrcken , onvermijdelijk in de zamenftelling van zulk een uitgcbreid en veelomvattend werk ; en
men mag van de boeken wel zeggen, gelijk van de menfchen:
alien hebben gebreken ; het beste is datgene, 't sveik door de
minfle ontfierd wordt.
Beooideeling van Mr. w. BILDERDIJK' S Nederlandfche
Spraakleer,, met de fpreuk: Discant artem quam frustra
docent , door Mr. J. K 'NICER. Gevolgd van eenen Brief
des Hoogleeraars MA TTHIJS SLEGEN BEEK aan den Schrajver,, als bijvoegfel tot deze beoordeeling. Te ilmflerdam, bij
J. van der Hey en Zoon. 1829. In gr. 8vo. XXIV en 370
bl. f 3 -90

Ton

de Heeren SIEGENBEEK en WEILAND 111111fle Ver.
handelingen over de Spel- en Spraakkunst opftelden , deden
zij eenen Recenfenten arbeid: want zij beoordeelden de
verfchillende gevoelens, die toen het meest in aanmerking
kwamen, en wezen aan, welke regels zij voor de beste
hielden. In zijne talrijke fchrifcen, inzonderheid in zijne
Spraakleer , treedt de Meer BILDERDIJK als Recenfent ook
dezer Recenfenten op ; hij doer dit fine ira et audio, wel to
verftaan, zonder gramftorigheid tegen WEILAND, zonder gunstbetoon jegens , ja veeleer met hatelijke partijdigheid tegen SIEGENBEEK. Zoo was er eens verfchil onder de Ministers van 1. o DEW IJIC XVIII , toen men
FERDIN AND VII vrij, en Spanje , gelijk wij zien, dac
gebeurd is, daardoor gelukkig wilde maken, of het een oorde BOURB o N s) alleen,
log ware , waarbij Frankralk (d.
waarbij gansch Europa (d. i. al de Vorflen van Europa)
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belang had: doch dat er krijg moest gevoerd warden, daarin was men het eens. C HA TEAUBRIAND toen ter tijd
Minister, vereenigde aldus de beide gevoelens, dat deze
oorlog eene geheel Franfche , en bij gevolg geheel Europefche
zaak was. Indien het CUATEAUBRIAND vrijflond, twee
verfchillende gevoelens in eene zinfnede zamen re vatten,
en daardoor eene andere beteekenis aan de woorden Europefche zaak re geven; dan kan het ook ons niet kwalijk genomen warden , indien wij, niet door zamenvatting, maar
integendeel door affcheiding, onze ftelling waarheid maken,
dat BILDERDIJK tegen w En,AND en SIEGENBEEK gefchreven heeft zonder gramflorigheid en zonder gunstbetoon , enz.
Profesfor KINKER was oorfpronkelijk in de zaak niet betrokken; doch vermits hij, federt hij Filozoof wilde zijn,
mee met SIEGENBEEK' S duizeligheld omdwarrelt , en ook
al Nederduitsch onderwijst, d. daaraan uneedoet voor fpek
en appels, voegde de Heer BILDERDIJK hem van tijd tot
tijd, in gefchreven woorden, gelijk fommigen dat noemen,
een douceur toe met eene impertinentie, of ook wel eens
eene impertinentie zonder douceur. Tot de categorie van
zuivere impertinentien (dat is wat anders dan zuivere tijd
en zuivere ruimte!) brengt de Wijsgeer KINKER de hem
gefchonken titels van Vorstbellrijder , Vaderlandbercerder ,
Pligt- en Regtverkrachter , Godslasteraar en Apcnkind, benevens het op zijn fnuifjes nemen zinfpelende Parkensfnuit.
Op dergelijke kleinigheden, die de vrijheid der drukpers bewijzen , vat de Wijsgeer vuur; doch op zijee manier: nam
amara lento temperat rifu.
Hij fchrijft dan een' farcastifchen brief aan den Redacteur
des Recenfents ook der Recenfenten, en aan het flot mogt
hij, in rijmdrift ontftoken, den Heerc BILDERDIJK wel
hebben toegeroepen:
I nunc , et verbis virtutem illude fuperbis!
Maar wat doet hij? Heel wat anders! Hij fchrijft eene
beoordeeling van Mr. BILDERDIJR's Spraakleer ; en het is
geen kind van een beoordeeling; denk dat niet, lieve lezen neen ! het is eene recenfie van 339 bladzijden in
groot octavo. KINK ER heeft zeker willen toonen, dat hij
van geen apen was uitgebroed, gelijk BILDERDIJK me,:nde.
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intusfchen is alles nog niet afgedaan. Er volgt nog een brief
van den Hoogleeraar SIEGENBEEK, en die brief is ook al
op geen half velletje postpapier gefchreven : want dan zou
er veel overeenkomst wezen met her Onzc Vader op de groot te van een fluivertje. SIEGENBEEK, fehoon , volgens de
verzekering van x IN K E R, reeds eifmaal door den menfcheneter BILDERD asj K geknaauwd , is er echter (o wonder !)
nog gaaf genoeg van of gek omen , om een' brief te fchrijy en , die ook al ecn recenfie is, van 23 bladzijden in groat
octavo.
En wat zal Recenfent nu ? Hij is veel jonger en oneindig
minder geleerd , dan al die firijdvoerende Heeren : mast . — hij
is een voorfiander van de volmaakte gelijkheid van regten en
de onbepaalde vrijheid van onderwijs. Bovendien is hij Protestant, en dos vrij in zijne opvatting van de leer des Bijbels. Op hemzelven past hij de woorden toe 1k ben yerflandiger dan al mijne leeraars. Hij zal het voetfpoor drukken van zoo vele jonge Regtsgeleerden in ons vaderland , die
het flagtoffer zijn van de dwingelandij der Ministers. Hij zal
het gevaar trotferen. Hij zal KINKER en SIEGENBEE
recenferen , et que foit mis an ban de la nation quiconque
fera pas de fon avis!
Op de volgende wijze zal hij zijne griever aan de Na tie
bekend maken ..... Maar p een! hij zal zedig wezen. Profesfor KINKER is geen katje , om zonder handfchoenen
aan te tasten. Hij wil zich fpiegelen aan het voorbeeld van
Mr. BILDERDIJK.
Eerflelijk zal hij dus handelen over de Spelling (Ortographie);
Ten tweede, over de Woordgrondih:g (Etymologie);
Ten derde , over de IsVoordvoeging (Syntaxis), en
Ten vierde, over de Klankmaat (Profodie).
I. De fleer KINKER befchuldigt den Heer BILDERD11 K
van geene regelmaat voor de fpelling voor te dragen , noch
ook voor zichzelven die te bezitten : en deze befchuldiging
is niet ongegrond. Voor iemand , die over de zaak zelve niec
na wil denken , is het vrij gemakkelijk , flipt flair S I E GENBEEK te fchrijven maar ook een onderzoeker der zaak , al
valt hij in fcmmige punten B I LDERDIJK bij , zal in vele
opzigten onzeker blijven , wat eigenlijk de leer van BILD ERD 11 K iS. Doch het vocrbeeld , door it I N IC E R , bl. 6 ,
omtrent wadrin of waar In gekozen , is zeer ongelukkig :
want daar blijft BILDERDUK zich gelijk. Immers, wanneer
hij
afgefchciden fcbrijft, mat hij daar den toon op valic1).

172

J. KINKER

„ Maar alleen wddrin de ziel als beginfel en oorzaak erkend
„ wordt, ja waar in zij leeft," Voorts zegt BI LDERDIJK
(Spraakleer, bl. 349) niet, dat het voorzetfel van waar,
daar enz. afgefcheiden altijd den toon heeft ; maar alleen ,
dat wddrvan , wddrdoor enz., aaneengefchreven , den toon
op de eerfte greep , naast elkander afgefcheiden ftaande, op
de laatfte greep hebben, als waar vdn , waar (Mfr. Echter
erkennen wij, dat deze onderfcheiding in fchrijfwijze
keurig is. Wat het voorbeeld van BILDERDIJII aangaat ;
elk, die weet, hoe moeijelijk dergelijke drukfeilen, ja fchrijffouten zelfs, te vermijden zijn, zal hem bier naar zijne theorie, en niet naar zijne practijk willen beoordeelen.
Omtrent de fpelling van lach- en of lag - then geven wij
den Heere KINKER in bedenking, of het niet verkieslijk ware , de regelmaat van Joch - en: , Loch - em , Meclz den te
volgen. Wat die wederzijdfche mededeeling van den tusfchenin ftaanden medeklinker betreft , waar B I L DER DIJK
zoo veel van opgeeft; dit is waarheid , met betrekking tot
de uicfpraak , verder niet: want ergens met men toch af breken, en dan is het best achter de ch , als in Mech-elen. Zoo
doet men ook met de zamengeftelde x in Lux - emburg ,
Tex - el, enz. Rachel behoort men af te breken Ra -chel. En
al vindt men bij B ILD ER DIJK lichaatn enz. gefchreven ,
niemand zal daarom zoo dom zijn
chaam te lezen.
Met reden berispt de Heer ICINKER bl. 18, BILDE RDIJK 's gewoonte , om by enz. in plants van hij enz. te
fchrijven.
Schoon het niet te ontkennen is , dat de Heer K INKE R
het deels duistere, deels onvolledige van BILDE Roux 's
drangredenen , om bloeiên enz. in plaats van bet sneer gebruikeliike bloeijen te fchrijven, met fcherpzinnigheid aantoont , fchijnt het zich echter aan het gezond en onvooringe.
nomen verfland aan te bevelen, om van groei , bloei enz. af
te leiden groeiiin , bloeie'n. De overgangsletter j behoeft even
min er bij gerchreven te worden, als in zees; ,knieen , of wen,
knien , van zee en knie. Het is waar , de w wordt gevonden
in vrouwen , dampen ; maar men fchrijft ook vrousp , dauw.
De regelmaat, door BILDERDIJK met een' noodeloozen omhaal van geleerdheid en een redeloos gefchimp op andersdenkenden voorgedragen , is daarom op zich zelve niet verwerpelijk: door hoar te volgen, zou het aanleeren onzer rani voor
den vreemdeling vereenvoudigd worden.

1SEOORDEEL1NG VAN W. 1111,DERDIJK ' S SPRAAKLEER.

173

Wat de fchrijfwijze van macht of maga en dergelijke betreft ; a priori valt er welligt even veel voor den Siegenbeekfchcn , als voor den Bilderdijkfchen regel te zeggen ja! zegevierend beroept zich Profesfor SIEGENBEEK op bet onderfcheid , door de gewoonte gevestigd , om wel de g, maar
nook de z of de v als fluitletters te bezigen; en te regt mag
hij vragen , waarom men niet zoo wel magt als mag zou mogen fpellen , daar men toch beide uitfpreekt met de ch ,
macht en ik mach. Maar wederom zijn wij van gevoelen ,
dat de fpelling van BILDERDIJK, recht , macht ,
voor hen , die zich op geene taalfludie toeleggen , veel gemakkelijker is, dat zij althans even goed is in 't afgetrokkene , en , om beide redenen te zamen genomen , de voorkeur
verdient.
Over andere bijzonderheden , althans voor het tegenwoordige , met den Heer K IN IC E a henenflappende , gaan wij
met hem over tot de Woordgronding of Etymolagie.
II. Omtrent de buiging der bijvoegelijke naamwoorden , als
zelfflandigen gebezigd , en den derden naamval in bet meervoud , als liefst in alle geflachten gelijk, zoodat men b. v.
zou behooren te fchrijven: ik heb den op bet firoo liggenden
kranke (niet kranken) bezocht; en: ik heb het den goeden moederen (niet, gelijk in den tweeden naamval, der goede, of,
met onderdrukking van bet voorzetfel , de goede moederen in
den vierden naamval) gezegd; daaromtrent zouden wij met
KIN K ER 011S Wel zonder aarzelen bij B IL]) Bann- K willen
voegen , en van WEILAND ons affcheiden.
Maar thans zijn wij tot eene plaats in bet werk van KINKER
gevorderd, waar hij ons toefchijnt zich uitnemend verdienflelijk
te hebben gemaakt. B ILD E R D IJ K gaat het befpottelijk misbruik van deszelfs en derzelver voor zijn , Naar en Attu te
keer; en daarin is KINKER het met hem eens. Maar nu
wil BILDERDIJ K deszelfs en derzelver voor ejus, eorum en
earum geheel verbannen hebben ; en diartegen verzet zich
KINKER met eene onpartijdigheid en bondigheid van redenering, die boven onzen lof verheven is. In dichtmaat echter blijve deszelfs en derzelver even zeer verbannen, als welk
en dewelke, zoo dikwijls zij betrekkelijke voornaamwoorden
zijn. Welk eene vreugde! is heel wat anders; want dat beteekent , hoe groat eene vreugde! Het gezag der Dichteren
is op beide punten beflisfend.
Met reden verwijt KINKER BILDERDIJ K zijne zucht ,
BOEK BESCH. 1830, NO. 4.
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om aangenomen kunstcermen in een' anderen zin to verftaan,
tian die algemeen erkend , en daardoor voor alien verftaanbaar is ; maar, de terminologie daargelaten , fchijnen beide
Heeren het eens over de gevallen , waarin , naar ons taaleigen,
de wenfchende en toegevende wijze (gewooniijk de coevoegeHike , bijvoegelijke of aanvoegende wijze geheeten) noodig
is, namelijk alleen bij her wenfchen en toegeven , b. v. ware
het zoo ! opdat het zoo ztj , of ook: zegeviere de boosheid voor
een' tijd, echter enz.
Omtrent het onderfcheid tusfchen Laat mij dat doen (gebiedend) en Laat ik dat eens doen ! (fmeekend) verklaart
KINKER zich voor het gevoelen van BILDER.DIJK; en
denkelijk zullen de meesten hem bijvallen, ten einde dal fijn
en fomwijlen onmisbaar verfchil van uitdrukking in onze taal
niet verloren ga. Maar BILDERDIIK heefc over dat laat
ik en laat mij , in zijne Spraakleer,, flechts luchtig en oppervlakkig; xi NICER, in zijne beoordeeling, doordacht en uitvoerig gehandeld.
Bij alles flit re ftaan , en alles even diep re onderzoeken
als de Heer RINKER, is ons niet mogelijk, of deze beoordeeling zou zoo groot moeten worden als de zijne. Wij
zullen ons dus zoo veel doeniijk bekorten. K INKER is bet
met WETLAND, SIEGENBEEK en het gevestigd fpraakgebruik eens , dat men goedkooper en goedkoopst in de meest
algemeene bereekenis mag blijven zeggen. Beter koop en de
beste koop keurt hij insgelijks goed. Men zegc b. v. Dit is
wel goedkoop; maar dat is nog goedkooper , en dat daar ginds
het goedkoopfle (goedkoop , goedkooper en goedkoop/le aaneengefchreven). Onzes inziens eater zou het wenfchelijk zijn ,
dat men het aaneengefchreven goedkoop eerst uit de fchrijfcaal ,
en naderhand of gelijkertijd uit de fpreektaal verwierp, en
daarvoor het ook door KINK ER goedgekeurde in de plaats
flelde, b. v. Dit is wel goede koop; maar dat is beter koop ,
ex dat daar ginds is de beste koop , de bijvoegelijke en zelfflandige naamwoorden natuurlijk vaneengefcheiden.
Geestig en grondig handhaaft KINKER de algemeen geldende beteekenis der bijvoegelijke naamwoorden op sch; verwijst BILDERDIJK, die den tire! Vaderlandfche Historie
voor Historie des Vaderlands niet verkroppen kan , naar zijne
eigen uitdrukking Fichtfche heltoorts voor heltoorts van Fichte, en beroept zich op den Heidelbergfchen Catechisms, de
Hemelfche ligchatnen, benevens de Leydfche boter en Hoogefchool.
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Voorts verwerpt de /leer IC I N ICE naar wit gelooven
met reden, den zoogenoemden naamval van nadruk en onverbondenheid. Hij is ook waarlijk overtollig: indien men met
WEILAND flechts vier naamvallen erkent, en deze den
eerJlen, tweeden, derden en vierden noemt, kan die vierde,
als algemeen gebogen naamval , zeer wel tot voortzetting van
den tweeden dienen, b. v.: Maurits was een noon des edelen
Willem den EerJlen , den grondvester van ons gemeenebest. Want
in zulk een geval alleen zou men dien cafus emphaticus noodig hebben. De fpreekwijze : Het is eenen Jan Pieterfe,
fchijnt ons toe te moeten wezen: Het is EENE Jan Pieterfe.
Eene is daarom niet vrouwelijk, zoo min als deze, wanneer
ik zeg deze man ; maar van foortmakend, gelijk het doorgaans
is , words het perfoonbepalend, en daarom mag er de doffe e
niet in onderdrukt worden. Wat is hierop het gevoelen van
den Heer KINKER?
Deze Heer kan zich in geenen deele met de flelling van
B I L D ERDDIC vereenigen, dat al onze oorfpronkelijke werkwoorden ongekkvloeijend zijn, niet an onzer gelijkv.loeijende
werkwoorden oorfpronkelijk is.
Ook over de geflachten der naamwoorden is er veel verfchil. BILDERDIJ K beweert, dat de woorden een eigen
geflacht hebben nit den aard hunner vorming,, en wel eens
een ander geflacht verkrijgen door perfoonlijke toepasfing , b,
v. de verbalia op ing zijn vrouwelijk , gelijk vinding;maarKo•
ning (de kunnende of veelvermogende man) is mannelijk
door toepasfing. KINKER wil meer uitgaan van het beginfel , dat de woorden zoo veel mogelijk hun geflacht hebben
naar den perfoon of het wezen, hetwelk zij aanduiden; dat
men door perfoonsverbeelding het mannelijk of vrouwelijk geflacht toekende aan zaken en denkbeelden , naar mate het
werkend of het lijdend beginfel er meer aan eigen was; en
zoodanige woorden , welker geflacht moeijelijk te bepalen
was , met der cijd onzijdig begon te bezigen. Natuurlijk moet
in beide flelfels het gevescigd taalgebruik niec zelden beflisfen.
III. Met betrekking cot de Woordvoeging of Syntaxis ver.
dedigt KINKER met BILDERDIJK ' s eigen voorbee/d, dat
met deszelfs aangeprezen regel in tweeltrijd is he t gebruik
van zoogenaamde overladen adjectiven mits het met oordeel
gefchiede , b. v. de van alles beroofde man, voor de man van
aides beroofd. Even gunilig denkt de Heer KINKER over
M
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her buigen van den Infinitives door te voorafgegaan , b. v.
de nog te verrigtene weak, en dit zijn gevoelen ftaaft hij met
redenen en voorbeelden. Voorts verdedigt hij ook de fpelling
van behalve, in plaats van BILDERDIJK ' S behalven.
B I L DERDJJK vaarc geweldig nit tegen den uitgang lijk
achter ig , ten einde daardoor een bijvoegelijk naamwoord tot
een bijwoord te maken, fchoon die aanvoeging overtollig is ,
b. v. heiliglijk /even , voor heilig leven; en beweert al ver1/4—,
der , dat de uitgangen ig lijk (voor elig zegt hij), terwijI
hij desniettegenflaande erkent , dat lijk voor gelijk is , eensbeteekenend zijn. K

INK ER

toont het tegendeel

aan : ig

drukt

meer eene inwonende eigenfchap nit, als in waterig, beenig,

grondig; wil men eene gelijkheid of zweem naar lets aanwij—
zen , dan zegt men waterachtig , bnachtig.
ee
Lark verliest
achter zelfftandige naamwoorden zijne grondbeteekenis van

gelijk met, b. v. menfchelijk, goddelijk. KINKER wil dan
ook die 1 in lijk nook hebben onderdrukc, even min als de /
in ling: hij verkiest dus adellijk en hetnelling , naar de aan- 1/4_,
genomene fpelling , met verwerping van

BILDERDIjr;.'s

lijk, hemeling.
Eke vraag flechts. Zou de verdubbeling der / in adellijk, hemelling enz. wel noodig zijn? Heefc althans het
gebruik die verdubbeling in de uitfpraak -niet reeds verwor.
pen? want hoe zou men anders in dichtmaat adeiljk kun_,
nen zamentrekken in aadlijk, hemeling in heemling? Zouden de uitgangen lijk en ling geen ijk en ing achter Lie
1 mogen worden , waar bet woord mede eindigt, am verwarring voor te komen met de zelfftandigen lijk en ling?
1/4_,
Als men fchrijft een adellijk lijk , fchijnt dat woord lijk
twecmaal te warden gebezigd. Regelmatig echter is de fpelling van SIEGENBEEK, WEILAND en KINKER in dit
opzigc zeker, en van die zijde valt er niets tegen le
zeggen.
BI. 166 — 195 zijner beoordeeling wont KINKER het
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onvolledige , onnaauwkeurige en duistere van hetgeen El Lzegt omtrent de.innige en uiterlijke zamenftelling,
als ook over zekere foort van ongeoorloofde zamenftetling
van woorden, met zeer veel fcherpzinnigheid aan , en geeft
zijne partij , door het kiezen van voorbeelden, dwarsdrilven
b. v. bl. 183 , eenige ticket) onder water. Meerdere onvolledigheid over de zatnenflelling , b. v. van gouden-uurwerkmaker, voor een' vervaardiger van gouden uurwerken, verwijc hem KINKER bl. 185-187. BILDERDIJK, namelijk,
zwijgt daarvan; en dit is zoo veel to erger, daar WEILAND
er aan gedacht heeft.
Bl. 188-192 wont KINKER onwederlegbaar aan , dat
13ILDERD ' IJK ongelijk hceft met grijzaart, Spanjaart enz.
voor grijsaard, Spanjaard to fchrijven. KINKER zegt, dat
BILDERDIJK dat woord grijzaart gaarne tot een voorbeeld
neemt; mar als eerstgenoemde grijnsaard , voor iemand die
gewoon is te grijnzen, bl. 190 zijner beoordeeling aanhaalt,
dan is dat zeker weder een Reek onder water, aan
DERDij K toegebragt.
Tegen de appelde rest, koeken en melk onzer oude huismoeders, bij BILDERDITIC, ftelt KINKER zijne fpaanschpeperde agurkies over, en fpreekt van ergens tneé geplatteboenderd en gepijpkant te srezen. Ook over de woordfchikking
(conflructie) en het gebruik van den volmaakt voorleden tijd
enz. is ICINKER zeer beredeneerd , en gooit er, tot verlevendiging , eenige doeltreffende aardigheden onder. En thans
zijn wij gevorderd tot de laankmaat of Profodie.
IV. Dac K INK K R bier niet minder op zijn grondgebied
is, behoeft geen betoog. Vermics Recenfent den neer KINKER in al het overige gelijk geeft, zal hij zich flechts
drie aanmerkingen veroorloven.
t o. Naar den zesden regel , door B1 LDE R DIEK voorgedragen in het eerfte deel der Nieuwe Verfcheidenheden , blijfc
de uit baron aard large fylbc, die den toon voorafgaat,
fang, offchoon toonloos, en op dien grond plag hij b. v.
DERDIJK

onmogelyk te fcand&en. Intusfchen neemt hij y our het eengrepige woord , dat in de zamenflelling onmiddellijk achter
het accent komt , een po/itione kort aan , b. v. in draaglioel,
fchoon zamengefIeld nit draag en fl7el. Dat dit eene ongelijkheid in grondbeginfel verraadt , is blijkbaar. In zijne
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Spraakleer heeft B IL DE Roux zich dan ook minder duidelijk op dat punt verklaard. Tegenfpreken wat hij eenmaal
gefchreven had, wilde hij niet; maar zijne ftilzwijgendheid
geldt voor eene terugroeping van dien zesden regel. Ons
dunkt dus , dat de Toon- en Maatregeling van BILDERDIJK
tegenwoordig niet anders is , dan hetgeen KINKER de
rhythmifche Maatkunde noemt. Dal de waarde der lettergrepen bepaald words door den driederlei coon, als in
antwoorden, ongemeen, vaderland: dat men alzoo niet langer
moet fpreken van tang, kart en twijfelachtig; maar alleen
van hoog, laag en middelfoortig: en voor onze gewone vers.
foorten , niet bij de invoering van het metrum en rhythms
der Ouden, kan men met die toonmaat, gelijk de Hoer KINK K R zelf erkent, wel toe.
2°. Zou men niet wel doen met in onze rhythmifche profodie drie teekenen , en dus den nieuw teeken er onder, in
te voeren, ten einde den toonval gelukkig te kunnen afbeelden , naar de aanwijzing, die reeds HUY DECOPER gaf,,
nopens' den verfchillenden train der Alexandrijnen? Aisdan
zou (-) hoog, middelfoortig, en (1/44 laag kunnen
aanduiden. Men zou aisdan de door KINKER aangehaalde
regels van BILDERDIJK, bi. 272, en die van HOOF T, bl.
275 , aldus kunnen afteekenen:
I 1/4-,
ViT-at I zaagt ge, ontroerde moeder ,
I
- I
f-■ ...a em I
In hem den moorder niet van zijn godvruchten broeder,
- I
Gods lust en de u we?(Wabc uwe vordert hier wel degelijk den toon.)
nI
II
I v -, I v
De moed, de woede, en fpijt, glom in zijn oog, en vonkte
I
- I ....
II
_, I v
Den ruigen vvenkbraauw door, die langs het voorhoofd pronkte
1/4-, I
-,
Li
En 't licht verduisterde van 't fchittrend oogbolgraauw.
eTh
II_ r1 I u
II
1/4.1
Schrik niet, ik wreek geen kwaad, maar dwing tot goed:
I1 /Th I
II .-,
em I
Straf is mijn hand, maar — lleflijk mijn gemoed.
30 . Ten ilotte: wanneer men de maat niet naar den toonval alleen, maar ook en voornamelijk naar den dour der let..
tergrepen afteekent , hoe kan de Beer KINKER hI. 286 dan
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tegenfpreken , dat voorwerp, al volgt er een klinker achter
de rp , een fpondeus is ? Het is eene lettergreep van de
veertiende klasfe ; indien er een medeklinker volgde, als in
voorwerp miner bedoelingen, dan zou het eerie van de .achttiende klasfe zijn. Maar in het laatfte geval zou die greep
tot de zeer lange; nu alleen, in o edel voorwerp onzer bedoe.

vv

lingen, tot de lange lettergrepen behooren. In beide gevallen blijft zij lang. Hoe kan dan de Heer KINKER den :WI— L.,
k.-,
cailchen regel van BILDERDIJK : a edel voorwerp onzer be.
doelingen , berispen , daar het vers volkomen goed is naar de
theorie van KINKER zelven , Hollandfche Profodia , bI. 170 ,
en daar de laatfte in voorwerp bovendien nog langer words
door de invallende middelrust in de .ellcarfche maatverdee.
ling?
De achteraangevoegde zeer belangrijke Brief van den
Hoogleeraar SIEGENBEEK geeft eene niet onaardige inlichting omtrent BILDERD/JK ' S dartel minnelied , Ingetogenheid
betiteld (ja wel betiteld !). Het is eerie navolging van het
Latijn van APuL g ju S. Recenfent is niet voornemens , dergelijke verzen immer te vertalen ; maar, indien hij bet deed,
zou hij ten minfte den oorfpronkelijken vervaardiger noemen,
al ware het flechcs om zich niet alleen met de verantwoordelijkheid te beladen , indien er foms aan een meisje hare
onfchuld des barren door ontflolen wierd. Maar ook dan
beflond er medepligtigheid. Het zou diefflal zijn door meet
dan din' perfoon , denkelijk wel niet bij nacht ; maar ook door
binnenbraak ? — Senfu figurato, maxime ; fenfu proprio, non
item. Doctiores /item dijudicent!

Nederlandfche Legenden in rzym gebracht door Mr. J. v A N
L E NNE P. Illde en Irde Deel. Te A'ntgerdarn , bij P.
Meijer Warnars. 1829. In gr. 8vo. 157 en 179 Bl. f 6- :
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ij hebben bij de beoordeeling van de twee eerfle deelen dezer vaderlandfche Legenden verdrenden lof toegezwaaid
Ran den jeugdigen Zanger , die van de Muze de roeping
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fcheen ontvangen ce hebben , om den romantifcnen dichttrant der SCOTTS en der BYRONS in onze Letterkuncie te
doen wortelen , en met hunne kleuren onze oude , fang
verwaarloosde Legenden en Overleveringen ce verlevendigen
en op te luisteren. Vooral bij zijnen Adegild vertoefden wij
met innige belangftelling , en dit eerite proeffluk fcheen ons
voor het vervolg eenen rijken oogst. te beloven van even
treffende , door juiste karakterfchildering en getruuwe inachtneming des kostuums uitflekende, en , wat dichterlijke uit
drukking en behandeling betreft , nog onberispelijker kunsttafereelen. Spoedig, misfchien al te fpoedig, (want het
festina lente moet de kenfpreuk vooral van den jeugdigen
anger zijn) volgden deze beide nieuwe deelen , een romantisch gedicht behelzende, dat , onder den cite( van Bertha
en Jacoba , in zes zangen de ongelukkige liefde onzer bekende trouwlustige en Hoekfche Landvrouw voor den Kabeljaauwfchen Willem van Arkel, de laacfte telg dier hooghartige Baanderheeren , zoo beroemd in onze Gefchiedenis,
behandelt. Het verplaatst ons dus in een cijdperk van onrust en tweefpalt, midden in den openlijken kamp en de geheime intrigues van de magtige parcijen der Hoekfcben en
Kfibeljaauwfchen , midden onder die ftoute en magtige Ede..
len, Welke, onder voorwendfel van voor de regcen van fa.
coba, of voor het Ruwaardfchap van haren Oom te ftrijden ,
eigenlijk niets anders zochcen , dan zelve hunne magi te
vergrooten, of eenen verouderden wrok aan hunne tegen..
slanders te koelen. De keuze des tijdperks is dus geenszins
ongelukkig; en het talent van eenen SCOTT zoude deze
fchoone lijst gevuld hebben met een dichttafereel, dat aan
de zijde zijner beste voortbrengfelen konde geplaatst wor.
den. Eene andere vraag is het, of ook VAN LENNEP dit
gedaan hebbe op eene wijze , zijnen Adegild waar.
dig; eu wij zullen dezelve grondiger kunnen beantwoor.
den, na eerst de patifche fabel , gelijk de Dichter dezelve heeft ingerigt, in line hoofdtrekken gefchetst te
hebben.
De eerlle zang, volgens erkentenis van v A N LENNEP
zelven, grootendeels uit de Cbcitclaine van Mad. A. TASTU
ontleend, voert ons in het vorftelijk flaapfalet der fchoone
Jacoba , waar zij zich den tijd met verliefde raadfeltjes verdrijft , en eindelijk door de , letterlijk naar s c c TT vertaalde ,
zangen der fchoone Bertha worth in fiaLp gefust. Met
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een' kleinen fprong komen wij thans aan het ledekant van
den eergierigen ff7alraaf van Brederode, het erkende hoofd
der Hoekfchen , die op niers minder doelt , in zijne vergevorderde jaren, dan op de hand en de Gravenkroon der bevallige Vorain. Intusfchen words ons bekend gemaakt, dat
deze, wie haar weduwflaat al fpoedig tot last was , een
gunflig oog had geflagen op Willem van Arkel, den gevangene van haren Vader. Heimelijk gaf zij last , om hem te
ontflaan en tot haar te leiden , in de hoop van door een huwelijk met hem zoo wel hare eigene neiging, als het vuur
der partijfchap te zuflen bevredigen, Ongeduldig verbeidt
zij zijne komst reeds. in den vroegen morgen; daar leidt men
een' Oorlogsman bij haar in, dien zij haren lieveling waant;
maar het is van Zijl , de minnaar der fchoone Bertha, die
de tijding brengt van de overrompeling van Gorinchem door
de Kabeljaauwfchen. De verlegenheid over deze misvatting
verdwijnt fpoedig door de komst van Arkel zelven. In den
derden zang vinden wij de voornaamfie Raadslieden der Gravin op haren last vergaderd. Reeds befloten tot de daad,
tracht zij zich de vrijitelling van Arkel te doen aanraden;
maar, toen dit plan fchipbreuk leed op den wrok der Hoekfche Edelen, kleurt zij hare vergev.ensgezindheid zoo goed
mogelijk , waarop hare aanhangers verbolgen ter Raadzale
nitfluiven , en zij zich, hare onrust onder een blij gelaat
verbergende, ter jagt begeeft. Op deze feestpartij, die de
vierde zang levendig fchildert , words een aanflag op bet leven van Arkel (men verneemt niet, door wie aangelegd)
door de gelukkige tusfchenkomst van van Zijl verijdeld;
Brederode krijgt er de lucht van het huwelijksplan der Gravin , en deze neemt hare vriendin Bertha te baat, om eenige
openingen aan den gelukkigen jongeling te doen. Bertha,
door het vroeg en lang gehoor van van Zijl bij facaba in
den waan gebragt, dat deze de uitverkoren is, wendt zich
aan den verkeerden en zwijgt tegen Arkel, die, onthutst
door het gevaar, dat hij pas ontkwam , niets van de liefde
der Gravirl vermoedende, en op de aanvrage , om de gerezene
onlusten door zijne perfoonlijke tegenwoordigheid te detnpen ,
fleeds een weigerend antwoord verkrijgende , wantrouwen op-.
vat tegen de opregtheid zijner begunfligaer. Dezeachterdocht,
door den verraderliiken van Druten , den handlanger van
Brederode , nangewakkerd, brengt hem tot het befluit, zoo
fpoedig Mogetijk Haar bet hem •etr,uwe Gorcum te ontfriaP-
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pen. Hij mengc zich derhalve, in den vijfden zang , onbemerkt onder het gevolg van den Abt van Egmond en Eggert,
Bertha's Vader , die, met Jacoba's geheim bekend, door haar
naar den Bisfchop van Utrecht gezonden waren , om dezen
op haar nieuw huwelijk voor te bereiden. Doch Arkel, op
deze reis , al bijzonder toevallig en ongemotiveerd , een'
der knapen ziende , die hem op de jagtpartij wilden vermoorden , fchiet toe en houwt denzelven ter neder. De tijd
van zijn incognito was nu voorbij , en , Diets willende hooren van de inlichtingen , welke de ontzette Eggert hem track
te geven ,
Spreekt hij en geeft zijn paard de fporen ,
En wendt zich flraks in vollen draf
Van de andren langs een zijweg af.
Vrij verbluft vervolgt bet gezantfchap zijnen weg , mar foot
fpoedig op eene partij Kabeljaauwfchen onder Jan van Egmond, die , geholpen door van Druten , welke zich vermomd
onder het geleide be yond , alien gevangen neemt en met zich
naar Gorinchem voert.
Intusfchen roept Jacoba, die hare liefde verfmaad waant,
alles onder de wapenen , en voert het grootfle gedeelte barer aanhangers in het flerke flot van Gorcum , dat nog door
hare partij verdedigd werd, terwiji andere benclen de find
influiten. Pan Drzsten , flechts overlooper in fchijn, doet
al het mogelijke , om de fad bij overrompeling te•laten verrasfen , maar wordt bij zijne terugkomst van een verradersuitftapje , op hetwelk hij de cenige fpoken zag , die in dit
gedicht optreden , door 'Irked betrapt , die ook alleen eene
wandeling in het duisttr doet , en hem, men begrijpt niet
door welke waanzinnigheid, terflond weder in genade aanneemt en eenen gewigtigen post betrouwt. Zeer gepast voor
de ontwikkeling van den knoop, neemt Arkel van Zijl gevangen , en voert den gekwetften tot Eggert en zijne Bertha; daar bezoekt hij hem vervolgens , en fpoedig lost zich
het ongelukkig misverfland op. Hij erkenc de liefde van Jacoba en de intrigues van den verraderlijken van Druten , begeeft zich met Eggert en Bertha vermomd , men begrijpt niet
regt op welke wijze, near de bedrogene Gravin, die ongelukkigerwijs reeds het teeken tot den aanval gegeven
heeft. Wel wordt door haar zijne verontfchuldiging aange-
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nornen; maar reeds is Brederode met zijne fcharen tegen de
Bad gerukc, en let op geen tegenbevel. De flagring begint; Zrkel ziet het, bereikt al zwemmend en vechtend de
Bad, en Belt zich aan het hoofd der verdedigers. Spoedig
treffen Brederode en Arkel elkander aan, en beginnen in het
midden der verwarring een afzonderlijk tweegevecht. Jacoba
komt ; hare Item fcheidt de vechtende benden , maar helaas!
te laat om haren Arkel te behouden; want, op de Item der
Gravin zijn zwaard opftekende , worth hij verraderlijk door
zijnen tegenftander, die niets ontziet, getroffen:
Hij valt ; doch voor de laatfte maal
Zwaait hij verwoed den heldendegen ,
En Breeroo is ter neergezegen
In 't oogenblik der zegepraal,
Verflagen door zijns vijands Baal.
En hiermede eindigt het gedicht, na ons nog gerustgefteld
te hebben omtrent het fpoedig gevolgde huwelijk van Bertha
met van Zijl.
Uit deze dorre ontleding blijkt het reeds, dat de Adegild
zich oneindig meer cot de heroffche poözij heenneigde dan
het onderhavig gedicht , hetwelk vele overeenkomst heeft
met eenen gewonen Liefderoman , enkel op intrigue gebouwd is , en in zijnen laatften zang flechts op het Episch
gebied overgaat. Vandaar de dubbele handeling , die tusfchen
.Tacoba en Arkel, en die tusfchen Bertha en van Zijl, welke , foms in elkander gevlochten, zich eigenlijk toch geheel
afzonderlijk ontwikkelen; een hoofdgebrek, onzes inziens, dat
aan de eenheid des gedichts grootelijks fchaadt, en de belangftelling voortdurend verdeeld hotidt. Bovendien zijn er
in den aanleg der fabel nog verfcheidene leemten; de liefde
der pas weduw gewordene Jacoba voor den verklaarden vijand
van haar geflacht had beter gemotiveerd dienen te worden ;
de jonge Gravin konde ons, in eene hartstogtelijke alleenfpraak of vertrouwelijk gefprek, zoo gemakkelijk in het ge.
heim hebben ingewijd,hoe zij tot die liefde gekomen was,—
jets, dat eene betere entrée de piece zoude hebben daargefield, dan de raadfeltjes van Mevrouw TAsz u. De misvatting van Bertha omtrent het voorwerp der liefde van hare
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meesteres is vrij ongerijmd , daar van Z1 toch in alien gevalle flechts eene ondergefchikte plaats bekleedde. VAN
LENNEP fchijnt dit zelf gevoeld te hebben , en , ten einde
zulks te vefgoelijken , last hij in den zesden zang Bertha
niet onaardig zeggen :
Ik dacht , dat elk, ook mijn Gravin ,
Van Zip moest zien met Bertha's oogen.
De aanIlag op Arkel's levee gedurende de jagtpartij is met
niets, dat voorafgaat , in verband gebragt ; terwijl het zoo
natuurlijk geweest zoude zijn, dien aan Brederode's intrigues
vast te hechten ;. ook de gelegenheid ter wraak aan Arkel op zijnen fluipmoordenaar wordt zoo.bijster toevallig voor.
gefteld , dat men de vraag niet onderdrukken kan , hoe toch
die fnaak te Zevenhuizen kwam , waar niets hem riep , en den
Haag verliet, waar hij te duchten had. £indelijk
de zesde zang , anders verreweg de beste en levendigfle,
wat dichterlijke uitvoering betreft, vloeit over van onwaarfchijnlijkheden.
Wat de historifche trouw aangaat , zoo Ilona VAN L P NNEP zich meer aan dezelve in nietsbeduidende kleinigheden ,
dan wel in de hoofdzaken. Want de geheele minnehandel van
Jacoba is flechts eene traditie , voor weike geen gefchiedkundige grond is op te geven , en ook andere bier voorkomende daadzaken zijn onhistorisch. Zijne aanteekeningen zijn
opgevuld met de diplomatisch geftaafde geflachtsbetrekkingen
der minfte optredende perfonen ; alsof het in een gedicht Genig
onderfcheid inaakte , of vader en moeder,, echtgenoote en zus..
ter van eenen op den achtergrond flaanclen perfoon minder
juist waren opgegeven. Liever wenschten wij , dat deze wijd,
lodpigheid ware betleed gewordea aan de belchrijving van
de zeden en gewoonten des tijds , van welker fchilderingen
ook meer partij konde get-okken zijn tot opluistering des gedichts. ScoTT is aan die nationale voorvaderlijke tafereelen voorname/ijk zijnen opgang verfchuldigd : mogt VAN LENNEP hem hierin even getrouw als in fotnmige zijner voor.
zangen volgen ! Doch hij zal denken: niet al/es te. gelijk ;
eene valkenjagt op een wild zwija was gcnocgzaau verfierfel voor deze zes zangen ; een fceekfpel zal tlienen rot yehikel voor eene volgende Legende; dan eene heltrenverbran-
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ding ; vervolgens eene kerkwijding , enz.: men moet zijne
krachten fparen. Paden wij bier de letterkundige plans van
onzen jeugdigen Zanger, dan komt hij ons voor op een
dwaalfpoor te zijn. Unurn agas; non multa, fed multum:
want

Saepius in libro memoratur Per/us uno ,
Quam levis in tota Marfus Amazonide.
De karakterfchildering is over het algemeen juist en door welaangebragte contrasten treffend: zeer fchoon ftaat de weelderige Jacoba tegen de kuifche en hopeloos minnende Bertha
over ; de eergierige en listige Brederode tegen den brave:),
zachtzinnigen Eggert ; de vadzige en welgebuikte Abt van
Egmond tegen den krachtigen Arkel, wiens wantrouwigheid
alleen Met in dergelijke karakters fchijnt te pasfen. Het verhaal is door gepaste epifodes en tusfchengeftrooide liederen
verlevendigd ; alleen het begin van den eerften zang, van
Franfchen bodem ontleend, past weinig bij het geheel ; beter
beviel ons hec lied van Culenborgs Heer,, zeer aardig toege.
past, fchoon letterlijk uit den Marmion ; het lied van den
Eiber of Ooijevaar, eene echte Nederlandfche Legende , en
het lied der Geesten in den zesden zang. Maar bij alle deze
verdievflen , tot welke men nog eene doorgaans fierlijke en
vloeijende dichterlijke uitdrukking en meestal onberispelijken
versbouw voegen kan, mist dit dichtftuk dat geheimzinnige,
hetwelk de onnavolgbare s C O T T zoo tooverachtig over zijne
meesterwerken weet te verfpreiden , en die ftoute en krach.
tige penfeelftreken , door welke hij ons in een enkel oogenblik zijne hoofdperfonen weet re kenfchetfen. Getrouwer is
hij aan het voorbeeld van zijnen voorganger geweest in an..
dere trekken van diens fchrijftrant; in het naauwkeurig en
wel eenigzins vervelend befchrijven van kleeding en meubelflukken ; hetgeen hier,, gelijk hij SCOTT, wel Bens de per.
ken te buiten gaat.
Wij herhalen het derhalve ten ilotte; v iN LEN NEP 11011C11
op verre na nog geenen gelijken tred met zijne modellen , en
deze voor ons liggende Legende that, in ooze fchatting , verre beneden zijnen Adegild; loch wij houden hem voor een
Zanger van groote talenten , die, als hij zijne al te welige
vruchtbaarheid onder hec fnoeimes weet te houden, en be.
grijpen wil , dat men eenmaal verkregen roem flecks door
voortgang bewaren kan , en denzelven door terugtred verliest,
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dan , hoe !anger hoe meer een uitftekenci fieraad zal worden
van onzen zangberg.

Redevoering over het onderfcheid van doel en firekking van het
zoogenaamde onderwijs (enfeignement fimultand)
en underling onderwijs (enfeignement mutuel), uitgefproken
in het Departement Brusfel der Maatfchappij : Tot Nut van
't illgerneen , op den 4 funij 1828; door j. PIETER.SZ,
Hoofdonderwijzer van 's Rijks lagere School ,te Brusfel. (Gedrukt op last vi.n het Brusfelsch Departement.) Te Brusfel ,
bij Brest van Kempen. In gr. 8vo. 73 Bl. f • - 6o.
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eenen tijd der menigvuldige Petitien tegen elk niet geestelijk (hoc est: disciplina a Romanae Ecclefiae Clericis non
°Hunt/4. Dit zeggen wij tusfchen twee haakjes duidelijk_
heidshalve ; want doctrina, qua excolatur animus, is nog meer
contrebande.) onderwijs is deze Redevoering een vreemd,
maar toch gunflig verfchijnfel in een fchaduwrijk land.
De onderwijzer PIE T ERsz heeft zijn betoog duidelijk gevoetd ; maar ook overtuigend ..... Ja, maar niet voor hen,
die de noodige handgrepen van onderwijs fi Dis placet met
ftokken zoeken in te flaan , en elite , ook de geringfte ontwikkeling van her denkvermogen onder de plak houden. Wien
het Bell-Lancasterfche fehoolonderwijs reeds doodzonde is ,
dien zal her door CUVIER en N o e geprezene fchoolonderrigt weinig gevallen.
P I ET ER S Z hebbe bon op zijn werk ! Waar grooce heeren
op commando de oogen fluiten , daar is her verdienfte in lageren ftand , dit zeif niet te willen doen , eu voor anderen ,
die zien willen, licht bij te brengen. Dit gefchrift ftichte
nut, en overcuige ook de overige Nederlanders, dat her welgevestigde en federt jaren vruchtbare onderwijs in onze ftreken door het furrogaat - onderrigt der fnuggere Petitionarisfen
slier algemeen kan, en bij niemand moec worden verdrongen.

Ferdinand van Bergen , eene oorfpronkelijke Nederlandfche
Gefchiedenis. II Deelen. Te Deventer, bij J. de Lange.
In gr. 8vo. Te zamen 536 bl. f 5-4o.

Voor onze overtuiging , dat de jeugdige fchrijver van deze
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gefehieslenis inderdaad een' goeden aanleg wont te hebben,
komen wij niet zonder eenige vrees nit. De ondervinding
toch leers, hoe gevaarlijk zelfs de gematigdfle toejuiching
kan worden voor den eerstbeginnenden , pm hem den lof,
aan zijne eerftelingen toegezwaaid, te doen befehouwen ,
niet als aanfporing, om zich met ernst op zijne volmaking,
in de door hem aangevangene werkzaamheid, toe te leggen ,
maar als den vrijbrief, om de betamelijke achting voor bet
lezend publiek te laten varen, en hetzelve te gaan overladen met de oppervlakkige en onbekookte voorcbrengfelen
van zijn nog ongeoefend talent. In plaats dus , dat wij den
fchrijver willen doen gelooven , dat hij een te ongunftig oar.
deel over zichzelven Yelt, als hij betuigt, zelf te befeffen ,
dat dezen zijnen eerfteling veel gebrekkigs aankleeft, willen wij 'lever zijne befcheidenbeid in dezen roemett, en geloot' hechten aan zijne verzekering, dat hij minzame teregtwijzingen met dankbaarheid zal aannemen , en van dezelven
zoo veel mogelijk een goed en nuttig gebruik zal maken.
Is het den fchrijver wezenlijk ernst met deze verzekering,
dan kan het hem nuttig zijn, dat wij hem opmerkzaam maken
op de noodelooze wijdloopigheid van zijn verhaal. Dit gebrek merken wij gedeeltelijk op in de omflagtige behandeling van hetgeen, wel is waar, tot het onderwerp behoort,
maar hetwelk , korter voorgefteld , Oren duidelijk, krachtiger en meer onderhoudend zou zijn. Zoo befteedt de fchrijver nagenoeg tien bladzijden , om eene fchets te geven van
de ligchamelijke fchoonheid en het karakter van Amalia , de
eerfte geliefde van zijnen held. Gedeeltelijk ook vervalt de
fchrijver tot deze wijdloopigheid door het invoegen van befchrijvingen en berigten , die in geene genoegzame betrek_
king than tot het hoofdonderwerp. Waartoe , vragen wij ,
in zestien bladzijden vooraf de gefchiedenis behandeld der
ouders , ja zelfs der grootouders van Ferdinand, en naderhand weder omflagtig de afkomst van Amalia van vadersen moeders-zijfte? Waartoe het ganfche berigt aangaande
de familie Boerman? Of wat doer Hendrik Roode/lein in het
verhaal? De gefchiedenis verliest inamers niets in duidelijkheld , natuurlijkheid, of belangrijkheid , wanneer wij er dic
alles uitnemen ?
Eene andere aanmerking , die wij op her werk bebben,
is eene zekere fliffheid, welke wij in den gang van het verhaal aantreffen. De fchrijver begint met de afkomst van zij-
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nen held , en gaat vervolgens over tot zijne geboorte , kindschheld , jeugd , jongelingfchap en eerfle minnarij , derzelver mislukking , en den dood van zijne ouders. Hij volgt hem
op den voet , tot dat hij met eene andere beminde gelukkig gehuwd is. Dit heeft zoo iets kronijkmatigs , herwelk vermijd had kunnen worden, bij voorbeeld door bet
verhaal te laten aanvangen bij eenig belangwekkend tijdflip
der gefchiedenis , en het voorafgaande , of door Ferdinand
zelv', of door een' anderen der hier voorkomende perfonen ,
te Iaten verhalen in bewoordingen , met hun vooronderfteld
karakter overeenkomende. Zulk eene behandeling zou van zelf
het verhaal meer onderhoudend hebben gemaakt , en aan den
anders zuiveren ilijl meerdere levendigheid afwisfeling
hebben bijgezet. Wij were:: niet , of de fchrijver met de
Ouden bekend is ; anders zouden wij ons op hun voorbeeld
beroepen. Maar de fchrijver lette er llechts op, hoe meesterlijk onder anderen een FENE.LON in zijnen Teleniaque
het genoemde in acht heeft genomen. Wij erkennen het ,
de aangewezene gebreken zijn de zoodanige , welke het
meeste eigen zijn aan eerfielingen in ieder vak van letterkunde. Maar zij worden , wanneer men zich niet tijdig voor
dezelven leert in acht nemen , ligt tot eene onoverwinnelijke
gewoonte. Juist daarom achten wij ons verpligt , dezelven
aan te wijzen ; terwijl het werk zelf ons de hoop oplevert ,
dat meerdere oefening den fchrijver zal in :hat ftellen om
ze te vennijden , daar wij zelfs , war het aangemerkte
betreft, reeds het laarfie deel van bet werk met meer genoegen lazen , dan het eerite.
Onze gemaakte aanmerkingen betreffen meer den vorm van
het werk, dan wel den in hetzelve heerfchenden geest ; de.
zen geven wij alien lof, en noemen het ons bier voorgefiel.
de voorbeeld van den Nederlandfchen jongeiing, die zich onder alwac hem bejegende deugdzaam , braaf en gerrouw aan
de vaderlandfche zeden bleef gedragen , in alien deele de aandacht waardig van ons lezend publiek.

No. III. Boekbefch. bi. 116. reg.
Letterkundigen.
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en 3 v. o. leze men :

BOEKBESCHOUWING.
Merkwaardigheden uit de Gefchiedenis van het Christendom en van het Christelfge Leven ; uitgegeven door
Dr. A. NEANDER, Uit het Hoogduitsch vertaald
door w. N. M U N T I N G. Ifle Deel. Te Leeuwarden, 111 G. T. N. Suringar. 1829. In gr. 8vo.
X en as7 bl. f a-so.
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et werk , van hetwelk wij thans het eerile deel aankondigen , is eene vrucht van die pragmatifche behandeling der Gefchiedenis in het algemeep en van die der
Christelijke Kerk in het bijzonder, welke in de ladle
jaren weer in zwang is gekomen. In hetzelve worth
aan het Nederlandfche publiek de inhoud medegedeeld van
een tijdfchrift, in het oorfpronkelijke onder denzelfden
titel uitgegeven door Dr. NEANDER, Hoogleeraar te
Ber4yn. Dit maandwerk beftaat in eenevoortloopende reeks
van Christelijk - gefchiedkundige voorItellingen. Deszelfs
plan omvat alle tijden der Kerkelijke Gefchiedenis, en
het heeft ten doel , die Gefchiedenis te bezigen , om het
eigendommelijke en Goddelijke in het wezen des Christendoms in het regte licht te plaatfen , en daardoor het
hart te verwarmen en te ilichten ; de overeenflemming
van het Christendom met de eifchen en behoeften der
menfchelijke natuur in alle tijden , op alle trappen van befchaving en onder alle betrekkingen te doen kennen ,
en alzoo een' vasten grondflag te geven aan de Apologetiek. De Eerw. MUNTING, aangezocht om dit werk
in onze taal over te brengen , heeft, door aan dat aanzoek gehoor te geven en aan hetzelve te voldoen , zich
aanfpraak verworven op den dank van ons lezend
; eensdeels om de goede volbrenging van de op zich
genomene taak der vertaling , en anderdeels omdat wij het
met den Vertaler eens zijn, dat hij een nuttig leesboek
in handen geeft van hen , die overtuigd zijn van de hooBOEKEESCH. 1330. NO. 5.
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ge waarde van het Christendom voor het menfchelijk levee, en die gaarne op de lotgevallen en den invloed,
welken hetzelve gehad heeft , hunne aandacht vestigen ,
ter verflerking van hun geloof aan deszelfs Goddelijken
oorfprong, en van hunne dankbaarheid aan Hem , die
met zulk een Licht ons geflacht beftraald heeft.
Het eerfle deel bevat , als inleiding tot de volgende
fchilderingen van bet Christelijk leven, eene Verhandeling van den Hoogleeraar T H ()LUCK. te Halle, over
het wezen en den zedelilken invloed van het Heidendom ,
bilzonder onder Grieken en Romeinen , befchouwd nit
het flandpunt des Christendoms. In de Voorafrede van
deze Verhandeling wordt derzelver bedoeling aangekondigd ; namelijk aan te toonen , „ dat het Heidendom op
„ geenerlei wijze in flaat geweest is , om den mensch te
„ genezen ; dat veeleer gedurende hetzelve de gebreken
„ cn het lijden der menschheid Reeds grooter werden ; dat
„ er dus een ander middel noodig was, om een nieuw
„ leven te verwekken en te doen werden." Tevens wordt
deze bedoeling verdedigd tegen de verfchillencle verwijten , welke tegen dezelve kunnen ingebragt worden , ontleend van het goede , hetwelk men ook in het Heidendom
aantreft , het bederf , waaraan ook het Christendom , blijkens de Gefchiedenis , onderhevig is , en het gering getal , in vergelijking van het overige menschdom , der genen , voor wie het Christendom het middel was tot genezing van hunne gebreken en lijden. De Verhandeling
zelve is in vier Hoofdflukken verdeeld. Het eerfle handelt over den oorfprong van het Heidendom, en deze befchouwing heeft tot grondflag hetgeen de Apostel r A UL u s over dit onderwerp zegt , Rom. I: 18-32 , van
welke zeer doelmatig gekozene plaats eene omfchrijving
wordt gegeven , en bij dezelve worden gevoegd gelijkfoortige uitfpraken van fommige mannen nit de vroegere
Christelijke Kerk. De flotfom van deze getnigenisfen ,
welker waarheid de Schrijver vervolgens ook wijsgeerig
of menschkundig bewijst , is , dat de ware Godsdienst
vroeger voorhanden was , clan de valfche ; maar dat
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inst tot zondigen den mensch bewoog , om de waarbeid,
niettegenitaande zijne inwendige en altijd onwillekeurig in
eerie zekere mate overblijvende overtuiging van dezelve,
moedwillig te verwerpen, en zich bet Goddelijke wezen
voor te Kellen zonder deszelfs zedelijke volmaaktheden
meer overeenkomilig den wensch der zondige driften.
„ Was nu zoo de mensch , uit hoofde van de neigingen
„ van zijn bedorven hart , heeds meer vreemd geworden
,, van den omgang met God, en van lieverlede ook van
„ de gedachte aan den heiligen God en de heilige gees,, ten- wereld; had hij zich heeds Meer van den Schep„ per of in de fchepping laten nedertrekken , zoo was
1, de dwaling nabij , dat de fcherpzinnige , de kennis van
„ eenen heiligen , zelfilandigen God over de wereld ver„ loochenende , dat Leven hetwelk zich in de , wereld
„ der verfchijningen openbaarde , voor God hied: en
„ aldus onthond het PantheIsmus. De zwakkere van ge„ zigt daarentegen , die niet in ftaat was , om van het=
oven voor oogen lag zijnen blik te verheffen tot een
5/ B
„ groot geheel , meende in elke bijzondere verfcliijning
„ eenen afzonderlijken God te zien : en dit gaf den oor.
• prong
aan bet Polytheismus.” Reeds deze oorfprong
f
van het Heidendom wordt gebezigd tot bereiking van
het doel des Schrijvers, door aan te wijzen den fchadelijken invloed op des menfchen zedelijkheid van zulk eene
verlaging van het wezen van God tot de zinnelijke wereld. — Het tweede Hoofddeel maakt ons bekend met de
beoordeeling van de Heidenfche Godsdienst door Heidenen zelven. Wij zien nit hetzelve , „ dat de betere en meet
„ befchaafde Heidenen wel begrepen , dat niet alleen de
„ godsdienstleeringen van bun yolk dwaas , maar ook
„ verderfelijk en gevaarlijk waren ; dat dezelve meer dien
• den om de zonde te voorfchijn te roepen , dan te on„ derdrukken. " Door de eigene woorden der voornaam.
Ile heidenfche Schrijvers wordt deze ftelling geflaafd. Al§
oorzaken, om welke de beteren en meer verftandigen ons
der de Heidenen zelfs de misvormde en bedorven gods
dienstvormen trachtten in hand te houden f wordin ovN
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gegeven , bij ibmmigen eene zekere opzettelijke traagheid,
vielke hen afkeerig deed zijn van het rusteloos navorhen der waarheid , bij anderen de overtniging , dat bij
het yolk de grovere uitfpattingen der zonde alleen door
ttellige godsdienstleeringen konden in toom gehouden
worclen ; anderen , eindelijk., zochten den zedelijken zin
der mythen op, en daar zij in fommige derzelven hooge
wijsheid hadden gevonden, kwamen zij tot het befl nit, „dat
eene en dezelfde Goddelijke openbaring bij alle volken
gevonden wordt, alleen in verfchillende fymbolen en
„ omkleedfels gewikkeld , en dat juist daardoor de zeker„ heil van de vaderlandfche Godsdienst verhoogd wordt,”
Reeds het noemen der beide eerae oorzaken ontzegt aan
de heidenfche Godsdienst het vermogen , om den toets
van een veraandelijk onderzoek door to flaan , of lent
aan haar flechts eene zeer bepaalde waarde toe ; en de
laatfte is van dien aard , dat de zedelijke verklaring der
mythen geenszins bruikbaar was voor het minder befchaafde gemeen , hetwelk aan het zinnelijke gehecht bleef,
en dat zij de behoeften van den meer verflandigen flechts
gebrekkig in vergelijking van het Christendom vervulde. — Het derde Hoofdfluk befchrijft het karakter van
het reelgodendom en Natuurv&goding in het algemeen,
gelijk als van de Griekfche en Romeinfche Godsdienst in
het b!yzonder. Als hoofdgebrek van eene Godsdienst ,
die vele Goden heeft, wordt hier opgcnoemd het gebrek
aan eenheid en kracht van het inwendige leven. Door
het inwendige /even veraaat de Schrijver des menfchen
vertrouwelijken omgang met God, gelijk blijkt uit het
volgende , hetwelk tevens hier eene plaats vinde , als
eene proeve van den flip: „ De mensch , blootgefteld aan
„ duizenderlei aanvallen van vijanden in zijn eigen hart,
„ gelijk als in de wereld , omringd van zonde , dwaling
„ en ellende , heeft behoefte aan een vertrouwd , mede„ gevoelend hart, in hetwelk hij alle zijne fmart kan uit„ fchudden , aan hetwelk hij al zijnen nood klagen kan.
„ Hij heeft behoefte aan eene onzigtbare hand , flerker
„ dan al het zigtbare , waaraan hij !let kan vertronwen ,
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dat dezelve hem vasthoude en opheffe bij alle ftormen ,
, in alien ftrijd van het zoo vaak wisfelende leven. Zulk
„ een vertrouwd vriendenhart achter de wolken — zulk
„ eene onzigtbare , almagtige hand had de arme Heiden
„ niet. Slingerden de baren van het trouwelooze lot
„ hem op eene eenzame zandbank , verbrijzelde de ftorm
„ der ongevallen het vaartuig zijner hoop — tot wien
„ der honderden onder de Goden zou hij bidden en zijne
„ handen uitilrekken ? Was hij , tot welken hij riep fterk
„ genoeg , om hem te verdedigen ? Had hij nimmer in
„ zijn leven , door het nalaten der offeranden , zich hem
„ tot vijand gemaakt , terwijl een ander hem toegenegen
, was? Was de ellende , uit welke hij redding wensch„ te , zoodanig , dat men een' bijzonderen God had ,
„ die beter wist daaruit te redden? Zulke en andere vra„ gen beangftigden nog meer het verlatene, troostelooze
„ gemoed. Maar dit niet alleen. Was er een Heiden ,
„ welke ernftig naar heiliging en volmaking ftreefde , en
„ zich daartoe de kracht van de Goden, wilde affmee„ ken — waarhenen zou hij zich wenden? Iedere deugd
„ had haar' eigen God.” — Voorts handelt de Schrijver
in dit Hoofdfluk over de fchadelijke gevolgen der Natuurvergoding , welke insgelijLs eene eigenfchap des Heidendoms is. In hetzelve toch is de zigtbare wereld zelve een voorwerp der aanbidding, en drijft daardoor het
gemoed steeds weder in den engen , donkeren kring der
zinnelijke wereld. Deze voorftelling van het karakter des
Heidendoms wordt toegepast op de Godsdienst der Grieken en Romeinen. — Het vierde Hoofdfluk handelt over
den invloed van het Heidendom op het leven, bijzonder
Ili de Grieken en Romeinen. Dit Hoofdfluk worth in
drie onderdeelen verdeeld. Eerst wordt bier aangetoond ,
dat het Heidendom den mensch doet vervallen tot bilgeloof en ongeloof. In fchijn zoo verfchillende van elkander , zijn beide deze uitwasfen van het godsdienftige leven naauwer aan elkander in derzelver ooriprong verwant, dan men oppervlakkig denken zou. Het middelpunt , om betwelk zich bet ganfche geestelijke leven Van
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den mensch beweegt , is het geloof, en zeer merkwaardig is bet bier aangehaalde gezegde van Gö THE: „ Het
„ eigenlijk eenige en dieptle thema der wereld- en men„ fchen - gefchiedenis, waaraan al bet overige onderge„ fchikt is , blijft de aanraking van ongeloof en bijgeloof.”
Vervolgens wordt het Heidendom voorgefteld als de verderfelijke oorzaak van allerlei buitenfporigheden der zinnelzjkheid. Om opgegevene en naar ons oordeel voldoende redenen, heeft de Vertaler dit onderdeel , zoo als het
in het oorfpronkelijke work voorkomt, verkort; maar
het daaruit medegedeelde is genoeg, om den nadenkenden
to overtuigen van het diep bederf des Heidendoms. Eindelijk wordt in dit Hoofdftuk betoogd het onvermogen
van de Heidenfche Godsdienfien, ona eene diepe en grondige befchaving van het geheele menfchengejlacht, van
enkele menfchenklasfen en der geestvermogens van ieder'
ondeeligen te bewerken , benevens de gevolgen , die daarnit voor de zedelzjkheid voortvloezjen. Ten grondflag van
dit betoog legt de Schrijver de (felling : De wortel van
alle menfchelzike befchaving is de Codsdienst , en toont
vervolgens aan , dat geen der vormen van het Heidendom
gerchikt is , om eene algemeene Godsdienst , eene Godsdienst van het geheele menschdom, te zijn. Het Griekfche en Romeinfche Heidendom is niet in ftaat, oni de
gezamenlijke vermogens van den menfclielijken geest to
ontwilckelen en te befchaven. Het ontbrak bet Heidendam aan eene juiste fchatting der menichenwaarde in het
algemeen, en daardoor oak aan menfchelijkheid. Aan vela
vereerders van de heidenfche wereld moge doze befchuldiging onregtvaardig voorkomen; hetgeen de Schrijver
tot flaying van zijn gevoelen aanvoert , is aliezins de opmerkzaamheid waardig.
Als aanhangiel volgen nog twee Hoofdflukken ; het
eene is : Ecn wooed over de beoefening der Klasfifche
Literataur,, in hetwelk de vraag worth beantwoord,
met welke verwachtingen en met welke oogmerken do
beoefening der Onden moot warden in bet work gefield;
reu nuoElfilik 9 wells lezing vij ten crntligitc aanb eve.
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len aan alle onderwijzers in de oude letteren , die zich in
die betrekking als Christenen willen gedragen , en aan
alle jongelingen , die bij de beoefening der heidenfche
Schrijvers tevens aan hunne verpligting, om in zichzelven Christelijke gezindheden aan te kweeken , wenfchen
te voldoen: want bij alle de voordeelen, welke de fludie der klasfifche oudheid aanbrengt , behoort men toch
te bedenken : men kan ook good te dour koopen. — Het
laatfte Hoofdfluk , getiteld : ilanmerking over den
yroegflen toe/land der menrchen , dient , om eene reeds
door ons genoemde fielling der Verhandeling zelve, dat
de ware Godsdienst vroeger voorhanden was dan de
valfche, en dat dus een hoogere toeftand van het menfchengefiacht den lageren is voorafgegaan , nog nader te
ontwikkelen en to bewijzen.
Wij hopen door dit verflag zelf onze lezers reeds overtuigd to hebben van de belangrijkheid en voortreffelijkheid van dit bock ; ten minfle dit was ons doel bij de
vrij breedvoerige opgave van deszelfs inhoud , welke wij
ons meenden to mogen veroorloven , om het letter- en
godsdienstlievend publiek op dozen arbeid opmerkzaam
te maken , welkc in alien deele eene gunflige ontvangst
waardig is. Indien wii eene aanmerking hebben te maken, is het doze , dat de neiging tot het Mystieke ,
van welke de Vertaler zelf den verzamelaar NEANDE It
niet durft vrijfpreken zich ook hier en daar bij zijnen
medeiirbeider in doze Verhandeling niet onduidelijk openbaart ; mar ieder heeft zijne eigene wijze van zien en
gevoelen , en zoo lang de grens tusfchen mysticismus en
betamelijk godsdienstgevoel nog niet meer onbetwist,
dan thans , tusfchen de menfchen is uitgemaakt, willen
wij niet to mild zijn met den naatn : mystiek. Wegens
de menigvuldige bewijzen van een fijn oordeel, (hetwelk toch zelden met cene groote mate van mystiekerij
gepaard gaat) welke wij in doze Verhandeling allerwegen vinden , willen wij den fchijn van het mystieke in
dezelve voor een groot gedeelte toefchrijven aan des
Schrijvers groote gemeenzaamheid met de oude ICerkva-
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ders , die wel eenen aanmerkelijken invloed kan gehad
hebben op zijne wijze van zich nit te drukken. Van
eene groote belezenheid in de klasfifche Schrijvers en
naauwkeurige bekendheid met de godsdienflige en wijsgeerige flelfeis der Oudheid draagt het fink overvloedige
blijken. Wij geven aan hetzelve hoogen lof , als eene
uitmuntende bijdrage, om het Christendom in deszelis
voortreffelijkheid en fchoonheid te leeren waarderen boven ieder menfchelijk flelfel van wijsheid en Godsvereering. Bij voorraad belooft de Eerw. MUNTING
flechts nog twee deelen , daar het onzeker is , of de verzamelaar meer zal leveren , dan thans reeds in het oorfpronkelijke het licht ziet. Door eenige bijvoegfelen en
aanmerkingen heeft de Vertaler op fommige plaatfen ,
waar het noodig was , den Schrijver te regt gewezen of
toegelicht , en daardoor de waarde der Nederduitfche nitgave verhoogd. Wij wenfchen hem , in de gunflige
ontvangst van dit werk door onze landgenooten , aanmoediging toe, om met zijne zoo loffelijk aangevangene
taak voort te gaan.

Levensgefchiedenis van JEZUS, door JOH. JAKOB
if E s s. Naar de aehtlie , door den Schrilver op
bearbeide Uitgave, Fait het Hoogduitsch ver;aald. Hie en Ilde Deel.
(Vervolg en /lot van bl. 156.)

V

eel kunnen wij voorbijgaan van hetgene if 13 s s, minder tot onderfcheiding dezer latere uitgave, dan wel tot
verdediging van zijne volharding bij zijne Christelijke
gevoelens omtrent J E z us (*) en diens hooge zending ,
(*) Van elders , uit de Kern der Leere van Gods- Koningrijk , bl. 14r, is bekend , dat HESS de benaming van Gods
Zoon, en die van bet Word (de Logos) bij JOANNE s niet
bovennataurkundig , maar als eene ,Iefchiedkundige uitdrukking
\vil verilaan bebben. Van dogwatizeren althans is uij , even-
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alsmede ten aanzien der wijze van Schriftverklaring ,
zijns oordeels alleen proefhoudend , bier aanvoert. Daarentegen brengt ons beftek mede , dat wij nog , ten flotte, het volgende , met eenige bekorting , mededeelen,
waar de Schrijver,, de misvorming des Bijbels, en van
menige plaatfen der Evangeliegefchiedenis , op het oog
hebbende , verklaart , dat hij zich bij eene zoo rijke
flare des verhaals alleen tot het mededeelen der refultaten van zijne nafporingen bepalen moest , en den verhaaltoon niet te dikwerf afbreken durfde met ophelderende opmerkingen of oplosfingen van twijfelingen. Meermien (gaat hij voort) liet zich in het verhaal zeive datgene invlechten , hetwelk flrekt om de eene of andere
bedenking weg te nemen. Met vele aanmerkingen wilde
hij deze laatfte uitgave evenmin als de vroegere overladen ; maar hij vond zich gedrongen door onderfcheidene
gronden, om vele zaken uitvoeriger en meer ontwikkeld
te verhalen. De redenen echter onzes Heeren , b. v.
de bergrede, de gefprekken , verfchijnen hier niet meer
in zulk eene uitvoerige , omfchrijvende gedaante." —
zeer als Recenfent , afkeerig: deze veroorlooft zich des te
vragen, of de aanteekening van den Vertaler , geplaatst onder
bl. in van Deel I, en beflemd mu ter toelichting te dienen
van des Heeren gezegde bij MATT H. XIII: 3a, eene gepaste
bonding hebbe in dit werk des Grijsaards van gefchiedkundigen inhoud. Wij laten gaarne de oplosfing van wijlen den
Hooggel. VAN DE WUNPERSI omtrent de onkunde aldaar
door cuRISTIls betuigd, in hare waarde. Zij is ontleend
van her bekende Kerkgevoelen nopens de tweederlei Namur
in den Verlosfer ,en met Metaphylifche fcherpzinnigheid worth
bier onderfcheiden , wat cot zijne Goddelijke en inenfchelijke
wetenfchap te brengen zij. Voor ons loopt deze wijsbegeerte
der vroegere eeuwen te hoop; en het verblijdt ons, in de ge.
wijde Boeken geene melding te vinden van die dubbele Na.
tuur des Heeren ; we! , daarentegen, de les , „ om niet wijs
„ te willen zijn boven de mate des geloofs aan ons gefchon„ ken.” Op grond van deze Apostolifche leere nu leggen wij
liefst deze en gelijkfoortige Godgeleerde verborgenheden ter
zijne, en rangfchiltIten haar under de wenfehelijke toevoegfelen wt hetgene geopenbaard is.
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In kortheid (trouwens), befleandheid(*) en het krachtvoile der uitdrukking , en in het mijden van den toon
des Lofredenaars, gaan de Evangelisten zelve met bun
voorbeeld voor. — Omtrent onderwerpen, die uit de
Oudheden , uit de Staatsgefchiedenis , Tijdrekening, Natuur- en Volkenkunde verklaard willen zijn, treft men
in deze uitgave iets meer uitvoerigs aan. Aanhalingen ,
(*) Onder het doorloopen der Voorrede hebben wij vroeger
ontmoec de uitdrukking het redematiglie geloof; hier flruikelen
wij over het woord bellemdheid, in den zin van juistheid of
naauwkeurigheid, door den Vertaler gebezigd. Meer voorbeelden van eenerlei foort en flempel zal een oplettend Lezer in
beide deze Deelen aantreffen, ook zonder dat wij hem daarop wijzen. Onbeflist latende , of eene onwillekeurige onachtzaamheid , dan wel te groote overhaasting, zulke misflagen in deze overzetting van HESS moge veroorzaakt hebben ,
zeggen wij alleen, dat doorgaans onder het lezen becere en
meer Nederduitfehe bewoordingen of zegswijzen ons voor den
geest kwamen , waarvan wij , om de zuiv,erheid en bevalligheid van taal en flijI , wenschten , dat de kundige Vertaler
zich bediend had. Ondertusfchen onthouden wij ons , eene
meer of min breede lijst van de bedoelde gebreken eener te
letterlijIte overzetting hierbij te voegen, om, wegens het Gertnanizeren, in onzen tijd to zeer in zwang, met anderen ,
wier oor en fmaak weiligt meer dan wij toegeven konden, in
geen gefchil te komen. Genoeg, uit de fchriften onzer vaderlandfche mannen , met name van vroegeren leeftijd , is het
gebruik en de zin der woorden kennelijk; vandaar de rijkdom
onzer moederfpraak uitgemaakc blijkbaar : zoodat er geene
behoefte voor de onzen is, om bij onze hooggeflemde naburen ter markt to gaan , of ligtvaardig althans van hen voor.
den of zegswijzen te ontleenen. Wij keuren dit misbruik ,
maar al to veel in zwang bij de hedendaagfche Vertalers ,
met nadruk af, en waarfchuwen alien daartegen , wien het
awl regte beoefening van den Nedercluitfchen flijI ontbreekt.
Zij loopen daardoor gevaar,, voor het gros van hunne lezers,
of hoorders , min duidchjk , zoo niet voor anderen onverflaan.
baar te worden. Want geene uitheemfche munt , het zij van
Franfchen of Duitfchen ilempel, is of behoort gangbaar to
zijn in het Rijk der Nederlanden.
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waar zij niet volflrekt noodig waren, zijn fpaarzaam bijgebragt. Bij het laatfte Deel is men van voornemen een
tijdrekenkundig overzigt van dit tijdperk er bij te
voegen. — Ook wordt er fomwijlen acht genomen op
Apocryphe opgaven; doch zij worden niet zoo ineengevlochten met hetgeen uit de echte Oorkonden blijkbaar
is, alsof zij van eene gelijke waarde waren. Het een
en ander van dezen aard zal in de Billagen van het laatfle Deel het gefchiktfte plaats vinden, waar dan bij hetgeen de vroegere uitgaven bevatten nog het een en ander gevoegd kan worden."
Aan het einde zijner fchoone Voorrede toont nog de
waardige Grijsaard , op gronden uit de Kerkgefchiedenis , aan, dat , gelijk het Ongeloof daarop uit is , Om
het gezag der Gode waardige wonderen, in de EvangeHai verhaald , te ondermijnen en te vernietigen , zoo
ook- het Bijgeloof daardoor veld winnen moet , indien
deze beflisfende teekenen der tusfchenkornst des A lierhoogften verlaagd worden en gelijk gelleld aan de Mythen en fprookjes der duistere eeuwen. Ja.! zoo ten
laatfle zoude er een Christendom overblijven zonder
cnaIsTus, de mensch moeten rondzwerven in eenen
citysafchen doolhof, beroofd van alien troost , van zekere uitzigten op Gods genade, en van de vaste hoop op
zaligheid en eeuwig leven; waarheden, die geese Wijsbegeerte ooit leerde , of leeren kan , maar die JEZ US,
en zijne verrlIzenis , in vollen dag gefleld heeft.
In dit vertrouwen leefde en flied HE SS, als zijne
voorgangers, die in den Heere ontgiepen; en wij zijn
overtuigd, dat, onverminderd de waarde van zijne andere gefchriften , dit zijn Lievelingswerk rang behouden
zal onder de iipologien voor onze Godsdienst , zoodat
zijn naam overblijve bij eon Christelijk nageflacht , op
welks voortgaande verlichting de Grijsaard met blijde
verrukking ftaarde.
Ons verilag loopt hiermede ten einde. Vermits bij
doze laatfle uitgave de vroegere leiddraad der t!idsorde
tliptelijk van La Schrijver gevolgd is , ontmoet men
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hier geen geheel nietnv Hoofddeel , maar zijn daarentcgen de kortere en meer uitvoerige Bijvoegfelen menigerlei en van onderfcheiden inhoud. Doorgaans vereenigen
wij ons gaarne met zijne aanmerkingen , toelichtingen
der Schrift , en gevoelens ; hoezeer wij ook nu en dan
niet geheel met hem overeenllemmen , wel eens verfchillen. Met eenen afgeflorvenen nogtans lust ons geen
redetwist , en voor anderen kon het, na lezing van tegenbedenkingen , raadfelachtig blijven, aan welke zijde de
waarheid ligge; wij veroorloven ons hierom flechts eene
noot (*) te plaatfen. Ten flotte mogen wij echter niet
(*) In een der Bijvoegfelen tot deze latere uitgave (op
bl. 321. D. 1.) zegt HESS,dat de vijanden der eerfle Christenen aan des Heeren aanhangers den naam gaven van de
Sekte der Nazareners. „ Doch zij zelve, zijne vereerders,
(dus gaat hij voort) in plaats van zich over dezen bijnaam
te fchamen , vonden denzelven, met opzigt tot zijne gelijkvormigheid met den Nazireir - naam , des te gepaster ,
vermits zij in hetgeen aangaande de Nazireers in het Oude Verbond , als Code gewijden , voorkomt , eene toefpeling vonden op de hoedanigheid van eenen Gode gewijden, welke bij uitftek aan hunnen Heer en Meester roekwam. (Verg. MATT II. II: 25.) Het was bun alzoo geene onbeduidende omftandigheid , dat hij burger was geweest van eene plaats , die haren naam van hetzelfde flamwoord heeft, hetwelk eene godsdienflige wading of afzondering beteekent." Wat ons betreft , wij vinden deze verklaring, of, zoo men wil , deze gisfing, te ver gezocht. j E.
z u s was als de Nazarener gekruist; en , daar de zijnen in
dezen heilrijken dood des Verlosfers , in zijn kruis , roemden , vonden zij daarin geene oneere, om, naar dezen bij
de wereld meest bekenden naam , als Nazareners , of zijne
navolgers, betiteld en onderfcheiden te worden. Gelijk altoos, verdween ook nu het mindere der befchimping voor
de grootere fchande, die zij voor niet rekenden , ja met voile refit hoog waardeerden. Trouwens, alles rust bier op de
uitlegging der aangehaalde plaats van MATTHEUS, welke
wij, hoezeer geijkt door het gezag van HESS, DE GROOT
en andere beroemde Godgeleerden, nogtans voor gewrongen
blijven aanzien. Schoon wij het nn wel geenszins in twijlel treklien , of do CIIRISTUS een Gedgewijde , een Nazi-
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in gebreke blijven , den Eerw. MUNTING onzen op-

regten dank re betuigen voor het overbrengen van dit
werk des zaligen Grijsaards in onze moederfpraak , ja
ook voor het verrijken dezer uitgave met eenen fchat
van aanteekeningen , die van zijne belezenheid en kunde vereerend getuigenis dragen. Wij hopen , dat hij
bet begonnen werk voortzetten , en weldra gelukkig zal
mogen voleindigen. Ondertusfchen , daar de naauwe
verwantfchap van het Hoogduitsch met onze taal de
moeijelijkheid , om in zuiveren Nederlandfchen flip en tevens getrouwelijk te vertolken, vermeerdert , wenfchen wij,
dat hij zich langzaam te dezen haasten , en tevens den
wenk , hem daartoe (*) van ons gegeven , ten goede
duiden moge.
reer, in de regte en verhevene beteekenis van het woord ,
geweest zij , beantwoordde nogcans zijn lezen geenszins aan
het vereischte bij de Wet Num. PT, en had dus j OANNES
de Dooper, niet de Heiland, wezenlijke aanfpraak op dien
Eitel , nergens ook in de Evangelien of Brieven van den Heer
gebezigd. Vreemd alzoo dunkt het ons, in de woorden bij
MATTHEUS eerie toefpeling op des Heeren Naziregrfchap
te zoeken; terwijl de zamenhang ook veel meer aan eenen
inwoner van her verachte Nazareth, of Nazarenes, doet
denken , of aan al den finaad en verguizing , daaraan verbonden hij het yolk, en JEZUS bij herhaling voorgeworpen, Wij
vinden derhatve geene moeite , om ons te overreden , dat de
Evangelist ter bedoelde plaatfe het getuigenis der Profeten ,
voor zijne geloofsgenooten en in hunnen denktrant fchrijvende , inroept ; eerie verklaring , die ook vermaarde voorftanders gevonden heeft , en Jie men meer ontwikkeld kan
lezen bij EPISCOPIUS, KUINOEL en den geleerden LIGH T.
FOOT (in Horis Hebraicis), om PRIESTLEY, WAKEFIELD, en wie daar meer zijn , niet te noemen , met uitzondering alleen van onzen VAN DER PALM, die ook het
laatstgedachte gevoelen aanneemt , en alleen voor eene goede uitlegging houdt der Schriftuurplaats,
(*) Dewij1 ons beftek niet toelaat , van de geleerdheid
en kunde , door onzen Landgenoot aan den dag gelegd in zijne Noten under dit werk van nEss, ditmaal eerie proeve
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Leerrede ter nagedachtenis van den weleerw. veer gel.
Beer J. J. n E J ON OH, in leven Predikant 4/ de
Ilervormde Gemeente te Eemnes .1Initendijk ; nitgefproken op den 5 Jul!" 1829, door J. J. RAMBONNE T Theol. Doct. en Predikant to EC11777CS 13innendijk. Te Utrecht , 12(1 J. G. van Terveen en Zoon.
35.
1829. In gr. 8vo. /7/ en 25 .131. f

D

e man, aan Wiens nagedachtenis deze Leerrede ge-

aan te halen , doet het ons te meer leed , op den reeds gegeven wenk te moeten terugkomen. Andere biijken van
overhaasting, zoo 't fchijnt, in het vertalen daarlatende,
meenen wij , dat hieraan het duistere en raadfelachtige is
toe te fchrijven, Welk er voor ons overbliift in deze woor.
den van Hess (D. II. hl. 383): „ De nachtetijke overden.
„ kingen van onzen Heer mogen wel lets gehad hebben, dat
„ zijne vertrouwcifle Jongeren zelfs niet geheel nude gelvaar
konden worden." In het oorfpronkelijke flaat:„ Die Nachtandachten unfers Herrn mochten wohl etwas haben, das
felbst feine vertrautesten Finger nicht ganz mitempfinden
konnten," en naar de letter is, wij erkennen zulks, het
floogduitsch vrij flipt gevolgd. Maar, daar niemand de overpeinzingen van eenen ander geheel of ten deele kan gewaar.
wora'en, en even weinig als HE s s dit werkelijk gerchre.
ven heeft, of kon fchrijven , moesten althans de woorden ,
door ons onderfireept, akier in ruimeren zin en naar 's mans
bedoeling zijn overgebragt door nac in`elge Godsdienstoefe.
ningen of gtbeden, waarin JE z us' leerlingen Hem niet geheel konden bijblijven of volgen , noch deelen in zijne
aandoeningen en gewaarwordingen. Overigens mogt wel, mar
het gevoelen van Recenfent, deze geheele volzin , en Wade.
re toelichting wegens het inflanen der leerlingen , (volgens
Lux. IX: 32) door HESS zijn weggelaten. Nacht en vermoeidheid losfen , onzes inziens , het influimeren der drie
jongeren, nadat J E z u s zich van hen afzonderde, voldoende
op, om bij gisfen naar geene verkiaring nit te zien, die
naar bet geheimzinnige of mystifche riekt. Zelfs in Gethfemane , toen de Heer, eigen lijden en hunne verzoeking voorziende, de zijnen ernflig vermaande, en opriep om „met Hem
te waken en te bidden ," leest men wegens bun verzuim niets
anders in de Evangelien dan deze , des Heilands, woorden:
„ de geest is we/ gewillig, maar het vleesch is zwak."
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wijd is , was reeds aan de Floogefchool te Leiden allergunfligst bekend door het behalen van eenen Akaderni°
fcben eereprijs. Nog niet ten voile 25 jaren oud, wend
hij door eene kortflondige ziekte aan eene gerneente ontrukt , welke zich nog geene twee jaren over hem als
herder en leeraar mogt verheugen. Geen wonder dus ,
dat Dr. RAMBONNET, als nabuur en vriend van den
overledene, zich van den treurigen pligt kweet, om zich
en alien , die met DE JONG Il in naauwe betrekking
flonden , op te beuren en te troosten door hartelijke toefpraak uit het Evangelic. Naar aanleiding van Openb.
XIV: 13 , heeft hij zijne taak zoo verrigt , dat ook wij
getuigen kunnen : „ Deze Leerrede is de eenvoudige
„ taal van bet hart, dat zich minder bekommert over
„ kunstregelen en plannen , en zich uitftort, omdat bet
„ zich uitftorten moet." Ook als uitgegevene Leerrede heeft zij niets , waardoor wij tot het ftrijken van
eenig ongunflig vonnis zouden genoodzaakt kunnen
worden.
Yerhandeling over bet Lcodwit , door C. M. VAN
DIJK Apotheker, enz. lliet eene Plaat. 7'e Dordrecht , bij Blusfd en van Braam. 1829. In gr. 8vo.
VIII en 8 8 bl. f -

D

e bekwame Utrechtfche Apotheker VA NDIJK, die
aan het Nederlandsch publiek reeds meerdere fcbeikundige flukjes geleverd heeft, behandelt in het voor ons
liggend werkje de bereiding van het Loodwit , welke te
voren een' zeer aanzienlijken tak van onze nationaic nijverheid uitmaakte. Eerst fchetst hij de gewone bereiding van [lit fabrikaat in ons vaderland , vervolgens de
bereiding van het Kremferwit in Duitschland; daarna
handelt hij over de wijzigingen en veranderingen, die
door fommigen bij de bereiding van bet loodwit zijn voorgeflagen , en ontvouwt de werking van den azijn op bet
lood bij de bereiding van het loodwit, welke, volgens
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hem, waarfchijnlijk, zoo als THENARD en GAY-LUS.•
SAC hebben gemeend , daarin beflaat , dat dezelve het
lood eerst in azijnzuur-lood doet overgaan , hetgeen daarna door het koolftofzuur,, waarmede de dampkring door
de gisting van den mest der calcineerkasten bezwangerd
is, ontleed wordt en in loodwit verandert. Hij priist uit
dien hoofde ook zeer het gebruik van wijnmoer ,aan. De
befchrijving der hereiding van het loodwit to Clichy , in
Frankrijk , befluit deze Verhandeling , welke wij aan de
aandacht der Fabrikanten dringend aanbevelen.
De Schrijver vraagt in zijn Voorberigt verfchooning
voor overgeblevene taal- en drukfouten. Wij hebben er
in het lezen eene aangetroffen , die wij hier ten nutte der
lezers opteekenen : bl. 61 , reg. 4 van ond., ftaat: daar
dit zout door het koolflofzuur lood ontleed wordt; lees:
door het koolflofzuur ontleed wordt.

Kort en grondig Onderwijs in het kweeken der meest gezochte Bloen2gewasfen. Gevolgd naar het Hoogduitsch
van C. H. KLEEMAN. Systematisch gerangfchikt ,
met de geflachts- en foortskenmerken en eenige Bolgewasfen vermeerdercl , door J. A. B. KUYPER VAN
WASCHPENNING. Voorafgegaan van het Geflachtsfielfel van LINNAEUS. Te Breda , bij F. P.
Sterk. 1829. In kl. 8vo. V en 127 bl. f 1 - :

W

elk eene menigte van zaken voor flechts an' gulden! De liefhebbers van jolie blonde, aimeible Rofette,
amie du coeur kunnen er uit leeren , hoe zij alle deze
fchoonheden in eene piramide kunnen rangfchikken, en
zich verlustigen in dit verrukkelijk gezigt. Wij kunnen
dit boekje niet anders dan aanprijzen aan alle liefhebbers
en minnaresfen van Flora, en aan alle hoveniers , die
bij deze botanomanie welvaren. Het is een regt onfchuldig vermaak.
De vertaler , die dit boekie met eenige Bolgewasfen
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vermeerderd heeft, is een ijverig onderzoeker der Nederlandfche Flora , en heeft zich in dit opzigt verdienfielijk
gemaakt , door het eerst als Nederlandfche plant de Crocus vernus op to geven , door hem in de omareken van
Prinfenhage , bij Breda , ontdekt. Zijn naam is dos eene
aanprijzing voor het praktisch goede , dat dit werkje ,
volgens zijn oordeel , behelst , hetgeen overigens met
foortgelijke handleidingen het gewone gebrek aan wetenfchappelijke waarde gemeen heeft, waardoor men Bezel'
y en alleen clan naflaat , wanneer men eenige onderrigting
omtrent het aankweeken eener plant verlangt. De fystematifche rangfchikking is dos , onzes oordeels , een vreemd
en althans vrij onverfchillig kleed voor dergelijk een werkje , dat tot de wetenichappelijke plantenkennis in eene
zeer verwijderde betrekking that.
Tot hiertoe en niet verder Staatkundige Befchouwing
van Nederlands toefland, bzy den afloop van het jaar
1829. Te Anflerdatn, bij P. den Hengst en Zoon.
183o. In gr. 8vo. 8o Bl. f :- 80.
Voortaan. Staatkundige Befehouwing byy den aanvang
van het jaar 183o. Door den Sehr9"ver van Tot
hiertoe en niet verder. Te Anflerdam , b'?" H. Martin en Zoon. 183o. In gr. 8vo. f : - 6o.

Beide deze flukjes zijn gcrigt teger, den gevaarlijken
geest van het Zuiden , die , nit de vereeniging der Priesterkaste en der zich noemende Liberalen (meestal vOlflagene verwerpers van alle Godsdienst hoegenaamd) voortgekomen , het monfter der zoogenoemde Unie heeft voortgebragt , hetwelk , zonder de ftandvastigheid des Konings en de flerke , maar noodzakelijkc maatregelen van
deszelfs Ministers , met zijnen vergiftigen adorn reeds onze rust en welvaart , door dat gedrogt in het laatst
van 1829 zoo zeer bedreigd , misfchicn gehcel zou hebben vernield. Zij zijn in eenen monarchalen (of, zoo als
BOEKBESCH. 183o. No. 5.
0
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de factie verkiest te zeggen , ministeridlen) zin gefchreven , in den geest der Nederlandfche Gedachten. Van
het begin der onlusten , in 1 783, haalt No. i de zaak op.
Hoe hij over de Franfchen van 1795 denkt , mope het
gezegde bewijzen: Geene redders kwamen ons , maar
roovers. (Volkomen waar,, mits men daarbij voege ,
niet indivia'ueel maar roovers in masfa en onder beleefde vormen.) Spoedig fpringt hij nu over tot de kostbare vrucht der overheerfching, de herJlelling der eendragt tusfchen de beide partijen , die federt twee Eeuwen de oude Republiek hadden ver/cheurd. Ongetwijfeld
zou die eendragt niet alleen zijn ' bevestigd gebleven, maar
ook de rijkfte vruchten hebben gedragen, zonder de inlijving van Braband , dien twistappel, welken de Engelfche Ministers ons , als eene dons van Pandora ,
hebben gefchonken ! Ongelukkig, zegt de Schrijver, moest
de vereeniging , door de onverwachte terugkomst van
VAPOLEOK, overhaast worden, eer een voorloopig
afzonderlijk be!luur de bijgevoegde gewesten naar derzelver geaardheid en behoeften genoegzaam kon hebben doen
kennen. Ongelukkig toonde zich reeds dadelijk een fleck
voorteeken voor de toekomst : op den wenk van cen'
Bisfchop , die de uitJluitende heerfchappi der R.00mfche
Godsdienst doorzetten Wilde , keurden de meeste Notabelen uit BelgiJ de nieuwe Grondwet af.. Zoo had men
gezien , wat de lange Spaanfche en Oostenrijkfche beerfchappij in Belgie voor vruchten gedragen had ! — Nu
gaat de Schrijver over, om de onderfcheidene partijen in
dat land te doen kennen. Het komt ons echter voor , dat
hij te veel invloed, zoo wel als te veel gevaar , aan de
.Pfeudo -Liberalen boven de Papisten (*) toekent. De
laatften zijn eigenlijk de gevaarlijke vijanden, die zich van
de eerfien , als werktuigen, als middelen, bedienen : want
(*) Het fpreekt van zelve, dat wij hiermede geenszins de
weldenkende, zelfs niet de naauwgezette Roomschkatholiiken
bedoelen; integendeel , om dezen niet in het verbond der
goddeloosheid te betrekken, noemen wij de Ultramontanen
alleen Pausgezinden of Papisten.
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het getal der jakobzynen in België is nietsbeduidend ;
het zijn fleehts eenige fchreeuwers, jonge Advocaten , of
zelfs nog vlasbaarden van ilucienten , die de afgezaagde
brabbeltaal der Franfche Omwenteling in de woestijn
zouden prediken , zoo de alvermogende Priesters than:
bevel gaven—tonader hulkenb ,
om naar de taal der zoogenaamde vrijheid te luisteren ,
en derzelver leuzen te gebruiken. Immers , bij die, anders zoo zwakke , partij hevinden zich de gemakkelijkheid van te fchrii'ven en in de Staten-generaal tefpreken.
Hoe jammerlijk het daarmede voor de Priesterpartij uitzag , eer zij het verbond met de Liberalen had dangegaan , zal men, zich nog herinneren , als men bedenkt ,
dat de Heer SASSEN VAN ISSELT (!) destijds bijkans haar eenige orgaan was. Nu zijn alle de fprekets
der factie vrome PauSgezinden , zelfs Ultramontanen , en
Van hunnen kant zoeken de Priesters de bevolking voor de
vrijheid in beweging te brengen. Weldra echter zouden
zij hunne tegenwoordige vrienden, na de overweldiging
der Regering , zoo de Koning hun door zijne Vastheid ,
de Ministers door hunne tijdige maatregelen den pas Diet
hadden afgefneden , ook wel hebben weten te lozen. Maar
onze Schrijver ziet blijkbaar meet gevaar in de den2okratischgezinde partij. Het is hem niet naar den zin , dat de
Ironing, niet alleen in Holland, mar ook in Belgie
volflrekt naar geene voorgaande handelingen, zelfs naar
geene denluvijze ten aanzien der Regering, vroeg , en
gefirenger was in het toezigt op de aanflaande Roonifcbc
Geestelijkheid , dan op de regtsgeleerde liberale
ten. Wat her eerfle betreft: hoe loifelijk ook de bedoeling, en hoe verheven het grondbeginfel zij , hetwelk
de Regering daarbij geleid hceft , zoo kunnen wij toch
niet anders dan betreuren , dat wezens als D E CELLES
en STASSART, in fiede eener ilmnestie , waarop zij
des noods hadden mogen hopen , nu gunflen en order-fcheidingen ten deele vielen , en dat de eerfte — de verachtelijkile der twee — zelfs naar ./tdrne gezonden ward r,
orn het Concordaat te fluitcn , waarinede hij voor !wrier;
02
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land het Trojaanfehe paard heeft ingehaald ! — Maar de
Schrijver valt blijkbaar op kleinigheden , of niet meer dan
flrikt regtvaardige maatregelen. Zoo zegt hij (bi. 2o) :
„ De Franfchen en Spanjaarden Portugezen, en wie
„ al meer niet ? waren in het Rijk toegelaten." Van de
Franfchen willen wij niet fpreken ; maar moest aan de
flagtoffers van eenen F ER DINAND , eenen Pr ton 1E L.
den Slagter, door eene Nederlandfche Regering inwoning
geweigerd worden ? Welk een bekrompen denkbeeld ! Inderdaad gaat de Schrijver ook al om het misbruik , dat
van het woord is gemaakt — in zijnen afkeer van het
Li_ beralismus te ver. Inderdaad waren de menfchen , die
in Spanfe de fnuiking der geestelijke en wereldlijke titannij begeerden en de Inquifitie affchaften , geheel andere
menfchen dan de Pfeudo-Liberalen in Belgie, die met de
outerflaven broederfchap tegen de Regering maken. — Ten
andere vindt er de Schrijver iets in , dat men te Brasfel van le Roi des Pays - Bas fpreekt. Is dit dan niet de
titel des Konings ? De ellendige clubbelzinnigheden der
Franfchen raken ons niet.
De Schrijver wilde dat men de verkleefdheid aan de
Regering door bijzondere belooningen zou hebben vergolden. Dit zou juist het middel geweest zijn , ow het
misnoegen te vermeerderen , en een voorwendfel — ja , la-.
ten wij zeggen , eenen grond te verfchalfen. Was het
Ministerie van v I L LEEE wel door iets zoo hatelijk
aan de Franfche Natie , dan door deze onderfcheiding ?
Maar daaruit ontftond immers de meening , „ dat het loffel(Ik is , zich tegen de wettige flaatsmagt te verzetten ?"
(Tot hiertoe enz. bl. 66 , 67.) Niet daaruit , maar uit
de inblazingen der Geesteliiken , die zulks uit naam der
Kerk durfden beweren , en , al waren zij ook hare ongctrouwe tolken , nogtans bij de leeken maar al te veel
gehoor vonden. De Schrijver noemt intusfchen het vetonachtzamen van de politieke gezindheid der ambtenaren
onyerfehilligheid ; hij wil , dat de Regering zeive door
de drukpers hare beginfelen voortplante ; dat zij bij het
}Luger Onderwijs de poliiicke geziNdheid in aanmerking
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nerve ; en hij vindt in de Koninklijke Boorlfchap van den
December den waarborg , dat dit in 't vervolg het geval zal zijn.
kVij moeten echter crkennen, dit niet daarin te hebben
kunnen vinden. De Koning zou zijnen post aan geenen
ambtenaar onttrekken, die om financitle redenen zijne ftem
aan het Budget geweigerd had, of die out eenige andere reden , ook in gewigtige onderwerpen , tegen het
Beftuur advifeerde. Maar wanneer iemand eenen ftelfelmatigen , geregelden tegenfland tegen het Gouvernement
organifeert ; wanneer hij reeds deel heeft in een coinplot der Geestelijkheid , om den Koning der Nederlanden te behandelen gelijk de Bisichoppen der negende
Eeuw Keizer LODEWIJK den Vromen, of zoo als die
van Italic en Duitschland Keizer HENDRIK DEN
IV, om den Koning tot eenen Jlaaf der Priesters te maken ; wanneer een Oud - Prefekt van NAPOLEON beweert dat de Koning te veel noodelooze penfioenen
geeft , terwiil hij, fcliaamteloos , voor eene driejarigetirannij over de Zuidhollanders 1800 gulden in 't jaar trekt ,
en no , volgens zijne eigeue leer , daarvan ontzet worth ;
wanneer een Diftricts-Commisfaris a p es doet , om Godsdiensthaat te bevorderen , en de masla der Roomschgezinden , omdat zij de meerderheid uitmaken , tegen hunne
Protestantfche medeburgers in 't harnas jaagt , dat
dan het Gouvernement dezen zijn vertrouwen onttrekt,
dit is nog geen bewijs , dat de Koning niemand met een
ambt beguniligen zal , wiens politieke gezindheid niet
volkomen met die der Regering overeenftemt. In dit
punt komt onze Schrijver ons wat te uitfluitend voor,
en zou er van zijne leer ligt het fchromelijkfte misbruik
kunnen worden gemaakt.
Nog blijkbaarder is dit in No. 2 , Voortaan. Om zich
in zijne Belling gelijk te blijven , keurt de. Schrijver zelfs
den revolutionairen maatregel der mannen van den ac,
Januarij 1793 goed , die alien, die met hen niet eveneens dachten , niet ilechts uit het Beftuur , maar zelfs nit
do Kiesvergadcringen weerclen. Eerie Regering moet zich
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dos tot hoofd caner partij opwerpen? Tot zulke ongerijuidlieden vervait men door ha volhouden van een valsch
itelfel , hetwelk men toch zelve eenigzins moat wijzigen
(bl. 16, vergeleken met bl. 19). Hij gaat verder over
tot een betoog van de nuttigheid der bekende aanfchrijving van den Minister van Justitic; wenfchende , dat de
andere Ministerial can' dergelijken krachtigcn maatregel
hadden genomen. Hij beweert , dat het Artikel in de
Grondwet , waarbij de vrilheid van drukpers wordt gewaarborgd , flechts vrijheid van Yoorafg aande cenfiur
bedoelt , daar wel degelijk de verantwoordelijkheid daar.
bij wordt bepaald. Dit heeft zekerlijk veel voor zich ,
mits het niet te ver worde uitgebreid ; want anders zou
het uitgeven van boeken (indien acne wet b. v. fcherpe
bepalingen maakte omtrent de beoordeeling der daden
zelfs van administrative ligchamen) daarom niettemin zeer
belemmerd worden , daar men zich toch niet gaarne ieder
oogenblik regtsgedingen wil op den hals halen. Maar zekerlijk gaat men aan den anderen kant ook veel te ver, en
de tegenwoordige losbandigheid der drukpers in het Zui.
den is tot die hoogte — men zou mogen zeggen tot die
razernij geftegen , dat het laisfez faire daaromtrent
acne misdadige verwaarloozing zou zijn van de belangen
des Vaderiands.
Omtrent de Onderwijzers hecht den Schrijver ook zeer
veel aan de ftaatkundige denkwijze. Lane uitdrukking
heeft ons zeer getroffen; en wij twijfelen niet, of zij
den Schrijver onbedachtzaam nit de pen gevloeid.
zegt , op bl. 35 en 36: „ De behoedende zorg bij het
„ openbaar onderwijs is hoogstgebrekkig , zoo lang zij
„ zich bepaalt tot bet onderzoek van enkcle kundighe„ den of zedelijk gedrag. Die in beiderici opzigt meest
nitmunt kan juist nit dies hoofde meest ougerchikt
„ zsyn om der jcugd echt vaderlandfe. he gevoelens in te
„ boezemen." Hoe! nit dies hoofde? dus am zijn nitAnuntend zedelijk gedrag een minder goed opvocder ? Maar
nog ceps, de Schrijver kan dit zoo Diet bedoelen.
Wij gcioovcu dit te cerder , omdat inderdaad de flit
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van beide boekjes hoogst gebrekkig is. Somtijds ftonden
wij in twijfel , of de opflellen — althans van No. I —
niet oorfpronkelijk in 't Hoogdttitsch gefleld waren ; iets,
waarvan zij vele blijken dragen. Ten mina de volzinnen zijn bovenmatig lang , ingewikkeld en moeijelijk ,
juist zoo als tegenwoordig in Duitschland. (Men zie
flechts Tot hiertoe enz. bl. 4. Eindelijk — tirannij. BI.
6. Wanneer het — regenten. (Een volzin van 22 regels).
Bl. lo. Verfchil — vereifchende , 24 regels, en daarenboven bijkans niet te verftaan. Bl. 35. De Ministeridle
Verantwoordelijkheid tot bl. 36. tnoest zijn. — Voortaan,
bl. 36 : „Wij prijzen het in den 2 met alles te boven gaan„ de regtzinnigheid geloovigen , Katholijk , dat hij vol„ komene vrijheid verlangt in de keuze van leermeesters
voor zijne kinderen, wanneer hij te goeder trouw ver„ meent hunne toekomende zaligheid in de waagfchaal
• gefteld re zien, alleen door de zijdelingfche indruk„ ken , welke zij bij overigens daarmede niers gemeens
• hebbend onderwijs van niet regtzinnigen zouden kun„ nen ontvangen.” Welk een volzin! en hoe vreefelijk hard is ook het woord (Tot hiertoe, bl. 7.) 7vaarheidfchuwe fchotfchriNchrilvers — Waarlijk , de Schrij
ver wil de zorg der Regering over zoo vele punten uitgeftrekt hebben; zij mogt dan ook wel daarvoor waken , dat hare verdedigers , wat de voordragt betreft, in
de moedertaal niet zoo ver bij hare beftrijders in het
Fransch achterflaan !
Wij meenen den algemeenen inhoud en ftrekking van
deze boekjes te hebben aangeduid. De bedoeling is zekerlijk goed ; maar de voorgefchrevene maatregelen gaan ,
naar het ons voorkomt , te verre. Men zorge, niet te
vervallen tot diegenen waarvan HORATIUS zegt:
Danz vitant .... men zal zich het overige wel herinneren.
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Nederlandfche Gedenkpenningen verklaard, en met verdere
Bijdragen tot de Penningkunde uitgegeven , door JERONIMO
DE VRIES en JOHANNES CORNELIS DE jONGE, Leden van de Tweede Klasfe van het Koninklijk Nederlandfche inflituut. In 's Gravenhage en te ilmflerdam , bij de
f to-:
Gebroeders van elect'. 18 2 9. In gr. 4:0. 130
€nder de wetenfchappen , welke na de gelukkige hertlelling van ons Vaderland met vernieuwden lust en ijver beoe.
fend zijn, behoort ook de Penningkunde. De nuttigheid
van deze fludie is zoo algemeen erkend en zoo dikwijls betoogd, ook nog zeer onlangs door den ijverigen en bekwamen P. o. VAN DEE. CHYS, dat er wel niemand zal gevonden worden , welke daaraan twijfelt. Met veel vreugde
ontvingen wij de aangekondigde bijdragen , en de namen van
DE VRIES en DE JONGE leverden ons genoegzamen waarborg op voor eene naauwkeurige en fmaakvolle behandeling
van hun onderwerp, ‘vaarin wij dan ook niet teleurgefteld zijn.
Het oogmerk der uitgevers is , bijdragen te leveret/ tot
VAN MIERIS en VAN 1,0 ON, en zich voornamelijk te bepalen tot Nederlandfche Penningen en Mnnten , die niet afgebeeld, befchreven noch bekend , of bet niet aldus zijn.
Zij hechten zich noch aan vaste orde van jaren, noch aan
bijzondere foort. Zuidelijke en Noordelijke gewesten verbancien zij liefst. Zij zullen de medehulp van anderen, beboudens hunne vrijheid, dankbaar aannemen. Hunne befchrijving is eenvoudig ; maar zij binden zich aan geene beknoptheid , waar zij lust vinden tot uitweiding. Daarenboy en zullen zij onderfcheidene inlichtingen , berigten, fterfge.,
vallen en belangrijke mededeelingen geven van wat er owtrent zaken en perfonen , tot dit yak behoorende, voorvalt.
Uitgekomene werken, opbrengst van verkochte kabinetten,
aankondiging van veilingen, die plaats zullen hebben, aanwijzing, navorfching, aanvragen, opmerkingen , alles tot her
vak betrekkelijk , ligt in hun beflek. Het werk zal van tijd
tot tijd, echter onbepaald, worden voortgezet. Om vreemdelingen te believen , is dit eerfte fink ook in het Fransch
vertaald , en zal afzonderlijk in bet Licht gegeven worden.
Wij bebben dus kortelijk , en bijna met de woordcn van
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de uitgevers zelve, verflag gegeven van eene belangrijize en
ons vaderlandsch hart flreelende onderneming ; hopen , dat
de Heeren DE VRIES en n E JONGE 'even 5 gezondheid,
lust en aanmoediging in ruime mate mogen genieten, om
hunnen arbeid voort te zetten, en noodigen alle kenners en
liefhebbers der Penningkunde uit , om hunne bijdragen Le
leveren tot floWering van een Magazijn , hetwelk voor Nederlanders bijzonder zoo veel aangenaams en leerrijks ter befchouwing nu reeds oplevert , en meer en meer zal opleve.
ren. Het verhandelde in dit eerfte fink geeft reeds veel flof
tot gisCen en nadenken , en er is bier en daar veel duisterheid en onzekerheid in het uitleggen van eenige penningen
overgebleven, waarop de uitgevers clan ook de aandacht der
lezeren gevestigd , en de moeijelijkheden, gelijk anders wel
eens gebeurt , niet ontveinsd hebben. Er is ons wel eens
eene gisfing in den zin gefchoten , maar niet van dien aard ,
dat wij het der moeite waardig rekenden , dezelve mede te
deelen. Aileen merken wij bet volgende aan wegens den
penning , voorkomeede Plaat III , No. i : dat wij op de
keerzijde den berg Etna meenden te zien , en dachten aan
het Virgiliaaniche fiquefactaque faxa Tub auras. Erigit eructans. Die penning is geflagen ter eere van GILLIS H o oF T m een vermogend koopman en vriend van wILLEm
DEN I. Op de keerzijde ziet men een (chip , onder een' 'leenregen zeilende, gelijk de uitgevers het verklaren, en deze
woorden op het veld in een' verfierden band: Ha lof sy
got. Het komt ons voor, dat deze fpreuk door omzetting
van letters gemaakt is nit den naam van GIL' s a o OFTMAN,
welke Coon van Anagrammatismus in die tijden en later veel
gebezigd werd.

Gedachten over het verband tusfchen de godsdienflige en zedelijke befcliaving de:- Egyptenaren , van P. VAN LIMBURG
BROUWER. Te ilinfierdam , bij P. Meijer Warnars. In
gr. 8vo. 355 Bl. f 3 - 6o.
In de Godenleer der Egyptenaren vindt men eene vermen ging van overleveringen , ontflaan uit fierrennatlltir dienst , en uit de vergoding van merkwaardige menfchen;
eene kennelijke tegenfielling van een goed en kwaad beginlet , fcho•u ztmder eenige iellige aankvijzng,dat dit , althans
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nit een zedelijk oogpun t befchouwd, den grondflag /runner
Godenleer hebbe uitgemaakt. Hunne Godsvereering bad haren
oorfprong meer in dankbaarheid dan in vrees ; in de heilige
overleveringen zijn verfcheidene trekken , welke op lets heter dan grof eigenbelang fchijnen te wijzen,, en hunne Goden
in dezelve worden als voorbeelden van edele menschlievendheld voorgefteld, zonder dat men zich daarom geregtigd vin_
de, te gelooven, dat zij , alleen met een zedelijk doe! , aldus zijn voorgefteld geworden. Voorts blijkt her, uit de berigten der oude Schrijvers, dat men vrij algemeen aan een
hooger beflunr, 't zij dan als noodfot , 't zij geheel van de
Goden onafhankelijk, geloofd heeft; dat men echter,hierbij,
van den zedelijken invloed dier Goden op de handelingen der
menfchen, als wrekers van het onregt en belooners der
deugd, en zelfs van hunne elgene goede hoedanigheden,
corns zeer onvolkomene begrippen bad; hoewel men zich
web , ook waardige denkbeelden van hen
vormde ; terwijl de gebeden, gelofcen en offeranden, zoo wel
die, welke her den Goden onaangename vernietigden , als die,
door welke men hun het edeltle der gaven, als wezenlijke
opofFering, aanbood, ten bewijze firekken van het gevoel
der afhankelijkheid van hunne magt.
Doch omtrent dit alles words opgemerkt, hoe moeijelijk
let is, met zekerheid op te gaven , wat waarlijit volkscienkbeelden waren ,en war meer tot de Priesterleer behoorde. Ook
nit het land zelf, uit het klimaat, nit den aanleg derinwoners
en den toefland der maatfchappij, bleek het , welk eeninvloed,
bier, eene afgezonderde klasfe van geleerden op het yolk
hebben kon, en, zelfs, hebben moest. De groote invloed der
Priesterkaste doet vermoeden , dat niet alleen de fabelen zelve door hen gewijzigd zijn geworden , maar dat ook vele
van die denkbeelden , wellte wij, als den Egyptenaren eigen,
hij de Schrijvers aantreffen, voornamelijk op hunne rekening
moeten gefleld worden. De moeijelijkheid, om hierover juist
te oordeelen, ziet men vermeerderd door het gebrek aan
Dichters en zoodanige Schrijvers, die ons met den eigenlijken volksgeest zouden kunnen bekend waken. En , overgaande tot het onderzoek , hoedanig wel de invloed, ten opzigte van de Godsdienst, en door middel van dezelve, op de
zedelijkheid des y olks rnogt geweest zijn vestigt zich de
overtuiging, dat men , zeker, behalve de eerfle vorming en
befchaving der ruwere ingezeteneh, den Priesteren
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Jene goede inrigtingen fchijnt te moetcn dank weten; maar
dat, aan den anderen kant, fchoon men ook, nit de onzedelijklieid van fommige feesten, geene gevolgen, te hunnen
nadeele , mag afleiden , men toch ook veel reden heeft, mn
re denken , dat zij zich meer met zinnebeeldige uitleggingen
bezig gehouden, dan zich beijverd hebben, om Godewaardige begrippen en ware zedelijkheid onder de menigte te verfpreiden. Eindelijk ziet men , dat , hoezeer veel van het
zinnebeeldige, in de Egyptifche Godsdienst, aan de algemeene zucht der oude volken, en bijzonder der Oosterlingen , voor het zinnebeeldige en duistere fchijnt te moeten
coegefchreven warden, het echter niet onwaarfchijnlijk is,
dat de Priesters [fir zinnebeeldige , met opzet, tevens hebben
aangewend , om hunne Natuurdienst daaronder te verbergen;
terwijl zij, misfchien , in zoo verre aan het y olk geen nadeel
toebragten , dat zij aan heczelve de meer letterlijke uiclegging
der fabelen overlieten, die daardoor zeker meer gefchikt, werden , om voorbeelden ter navolging op re leveren, dan wanneer men alles, zinnebeeldig, op fterrekunde en kennis der
natuur terugbragt. In alien geval heeft men niet kunnen ont.
dekken, dat door deze zinnebeelden , en zelfs door de geheimzinnige plegtighede.n , op de verhevene plegrigheden van Gods
cenheid gedoeld werd.
Hoe verder bet onderzoek voortgaat , hoe duidelijker de
Schrijver =cm ingezien to hebben , dat, onder de bijzonderheden , den Egyptenaren eigen , vooral ook behoorde eene
levendige en flerke begeerte tot het bewaren van het ftolfeIijk- overblijffel hunner dierbare afgeflorvenen , zoodat zij met
regc konden gezegd worden nog met hunne voorvaderen te
blijven /even, (cone zucht , die zoo Clerk was, dat men dezelve kon aanwenden, 't zij om daardoor, op eene nuttige
wijze, zedelijkheid en orde te bevorderen , 't zij alleen on/
or ftaatkundige oogmerken mede te bereiken ;) dat zij , teyens , veel fchijnen te hebben nagedacht over den ftaat der
ziele na den dood des ligchaams , waaromtrent twee hoofddenkbeeiden bij hen nangetroffen worden , de leer der zielsverhuizing, en het geloof aan cone benedenwereld, befluurd
door de twee voorname Godheden , welke ook als de Goden
der levenden, door geheel Egypte, vereerd werden; dat het
zecr waarfchijnlijk is, dat de eerIle voorftelling mode aanleiding gegeven hebbe tot de zoo algemeen in Egypte verbreiile Dierdient;
(hoezeer oak , waatTehijnfi:1: , oude Fetilchenv
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diens , de nuctigheld der bijzondere dieren, en de zuciir ,
om, door dezelve, zinnebeeldig, eenige eigenfcipp der Godheid , aan welke zij geheiligd waren , uit te drukken , daarop
een' merkbaren invloed gehad hebben ;) dat er, ja , eenige
wenken beflaan , omtrent de betrekking der vooraellingen,
aangaande den toefland der afgeaorvenen , op de zedelijke
befchaving en denkbeelden ; maar dat, zoo men al mogt
vooronderaellen, dat de Priesters , 't zij in de lofredenen op
de geaorvenen, 't zij in fommige afbeeldingen, van de leer
van belooning en araf , in een volgend leven , gebruik gemaakt hebben, om weldadig op de zedelijkheid des y olks te
werken, zij echter,, hier zoo wel , als ten opzigte van de
denkbeelden omtrent de Godheid, dit doel, in hunne zinnebeeldige verhalen, voorftellingen en plegtigheden, niet altijd
hebben in het oog gehouden.
Dit is, kortelijk zaaingetrokken, de flotfom der onderzoekingen en overdenkingen, welke de geleerde Auteur in het
voorliggende werk heeft te boek gelleld. Lezers, die reeds
eenigermate bekend waren met het oogpunt, waaruit de Meer
VAN LIMBURG B R ou w E bij voorkeur , de overbiijffelen
der Griekfche en Romeinfche oudheid befchouwt. weten,
dat hij gewoon is vooral re letten op de denkbeelden , die
zoo uitnemend gefchikc zijn ter veraerking van den indruk,
aan deze foort van gedicbten bijzonder eigen. Dit alles is
in de voorrede van dit belangrijk werk breeder ontwikkeld.
Een heerlijk, veelomvactend plan deed zich voor hem op:
het onderzoek naar den oorfprong en den voortgang van de
denkbeelden der oude vollten , aangaande de betrekkingen
tusfchen God (hoedanig zij zich dien dan ook vooraelden)
en den mensch , en den invloed dier denkbeelden op bun bethan bier op aarde , op bun verftand, hunne zedelijkheid ,
hunne kunaen en wetenfchappen. Doch dit plan kon zich
flechts aan hem opdoen; de uitvoering hied hij boven het
bereik zijner krachten, en ook van het gewone levensperk.
Hij lief dus het uitwerken van dit ontwerp aan anderen over,
bepaalde zich bij de Grieken en Rorneinen , en beperkte zijn
onderzoek tot zijn geliefkoosd onderwerp — het verband tusfchen godsdienaige en zedelijke befehaving. Tot voorbereiding voor zijn werk behoorde, natuurlijk, Egypte , dat won.
derland, waaruit de Vader der Gefchiedenis , en zoo vele
anderen met hem , den oorfprong van zoo vele Griekfche
vooraellingen en mythen a Ileiden en waardoor zelfs de Go-
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denleer van verfcheidene Aziatifche voiken blijkbaar is gewijzigd geworden , en wel bijzonder van die, Welke den meesten invloed op de Griekfche Mythologie gehad hebben. Onder het werken kon de Heer BROUWER zich niet onthouden , om zijne onderzoekingen nicer bijzonder tot Egypte
zelve te bepalen, dan wel noodig was, om zich alleen voor
zijne Itudien over Griekenland voor te bereiden. Zoo dan
ontftond van lieverlede dit boekdeel, hetwelk de Schrijver
eindelijk befloot, als een voorlooper, aan zijn ander werk te
laten voorafgaan. Hij kon dit met des te minder fchroomvalligheid doen, dewiji hem , bij Egypte , de taal niet in den
weg flond. Hetgeen wij van Egypte kunnen weten, moeten
wij meest nit Griekfche Schrijvers, en, voor zoo ver ons dit
mogelijk is, uit de, tot nog toe , grootendeels Ilechts door
hunne afbeeldingen tot ons fprekende , gedenkteekenen putten. Dat wij de Hieroglyphen (zegt de Heer BROUWER,
bl. IX der Voorrede) niet anders, dan met behulp van
YOUNG en c HAMPOL LION, tezen kunnen, zal men niet
wel als eene reden kunnen opgeven, om ons onbevoegd te
verklaren , onze denkbeelden over de Egyptifche oud'neid
mede te deelen.
De Schrijver heeft zich , nitiluitend , bij de oude Egyptenaren onder de PHARAONEN bepaald; daar de aanleiding
tot dit werk alleen was het onderzoek naar den invloed,
dien de Egyptifche wijsheid op de oude Griekfche voorflellingen kan gehad hebben. Men weet, dat het eene der voornaamfte aanbevelingen voor de Griekfche Wijsgeeren was,
Egypte bezocht te hebben ; en de meesten durfden niet eerder , voor hunne landgenooten , als leeraars en volksverlichters optreden, v6Or zij in alle wijsheid der Egyptenaren onderwezen waren. Lvcunous en SOLON, PYTHAGORAS en PLATO, DEMOCRITUS en EUDOXUS, allen toch
zochcen (volgens getuigenis van ol000nos VAN s I ci LI E,
p. 107. der uitgave van P. WESS E LIN GIL) in
Egypte de bronnen van de wetenfchappen en kunften , die
zij beoefenden ; en , Ichoon het ook allezins onzeker is , of
wel al diegenen in Egypte geweest zijn, die er door de
Griekfche Schrijvers worden heengezonden , deze berigten zel.
ve zijn toch een bewijs , hoeveel gewigt men aan het bezoeken van dit wonderland hechtte. Evenwel moet men, hoe
zeer de waarheid van dit gezegcle onder anderen ook nit de
plutfen , Welke G I P Ir A N I IT s in de voorrede qiver iiitgave
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der Odysfea van Ft om E Rus bijbrengt , veeleer verfterkt dan verzwakt words, geen onbepaald gezag hechten aan de verhalen van
Schrijvers, die op eenen al te verren affland van tijd en
gelegenheid geleefd hebben, out over dergelijke zaken met
genoegzame kennis te hebben kunnen oordeeleti ; en zoo
gaf het ons dan ook eenige verwondering , door een zoo
oordeelkundig Geleerde als de Heer BR ouwE R, de plaats
uit den Griekfchen Romanfchrijver (want zoo iets was hij)
HELIODORU S, Rethiopica, II, 27, te zien bijbrengen : 'Atys7rToy ydp Aoveriza xcic L'olywzez way `E)doninai q 7,ccup.o76Tarn. Op gelijke wijze vincit men bl. too , in de aanteek.,
eene plaats, door CUDW ORTH ten voorbeelde bijgebragt , uit
het XIIIde boek van Hermes. Wie is H ER MEs? Voor c UDwoitT it was dit een werk van onbetwijfelbare echtheid ;
maar
LI E
EIM , en vooral de verdienstvolle Schrijver der
aanteekeningen op dat werk, moesten zulke door de Kerkvaders verdichte boeken, wier nietigheid door den grooten
L. C. VALCKENAER, in zijne Diatribe de Aristobulo Judaeo ,
in 18o6 door wijlen Prof. I. LUZ AC te Leiden in druk
uitgegeven , zonneklaar aan den dag gelegd is , nimmer als
gezaghebbende bronnen der Gefchiedenis bijgebragt hebben.
Wil men tot zulke onkritifche dwaalwegen terugkeeren, (en
ook dit is , bij zoo vele reactien , welke wij beleven , zeer
mogelijk) dan moet men de Sibillijnfche boeken, de Orphifche fchriften , en een aantal werken , die in lateren tijd door
Sophisten op naam van oude Schrijvers verdicht zijn, altemaal maar als echt en van den ouden flempel aannemen. Eenige jaren geleden waren ongeloof en toomelooze twijfelzucht
in de Letterkunde aan de orde van den dag; thans is eene
onbegrijpeiijke ligrgeloovigheid in de plants getreden ; men
mag, met den geestvollen Franfchen Blijfpeldichter,, zeggen:
,L'un et fautre exces cheque." Intusfchen is dit geen verwijt
hetwelk tegen den kundigen Schrijver van het onderhavige
werk mag gerigt worden. Het verdient den dank van alle
beminnaars en beoefenaars der Letteren , wie het te doen is
om de groote vraagftukken der oudheid uit een zelfftandig
oogpunt befchouwd te zien. En, voorzeker, deze verdienfle
komt den Heere VAN LIMBURG BROUWER in mime mate
toe, zijn' arbeid wdl betleed te hebben ; en wat de Schrijver
zegt , is de uitkomsc van eigen onderzoek , en wordt Reeds
met die zedigheid voorgedragen , welke de onaffcheicibare gczellinne van alle ware geleerdheid
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Verzoekfehrifi' betrekkelijk het Lager Onderwijs, ingezonden
aan de Tweede Earner der Staten - generaal; door T H. v AN
SWINDEREN, Schaolopziener in het eel-fie Diflrict der
Provincie Groningen en Secretaris van de Commis* van
Onderwijs in dat Gewest. Te Groningen ,
J. Oomkens.
1 8 29. In fol. I2 .131. f : - 40.

H

et motto op den cite! is geleend van HINLOPEN: [let
is pligt geworden om te fpreken, opdat men aan ons flilzwijgen geene verkeerde uitlegging geve. Dic gaerde Lid der
Tweede Kamer had regt, zoo te fpreken. Doch indien iedereen meent , dit regt in gelijke mate te bezitten , zal het
misfchien nog Petitien regenen. Nu ja, dat is goed in de
Tweede Kamer der Staten - generaal maar daarbij blijve
het. Want, zonder tot de Commisfie der Petitien te behooren , evenwel verflag over PetitVn te moeten indienen , is
het allerlastigfte van alle lastige beroepen. Gedrukte Petitien
vooral niet in den Boekhandel.
wenfchen wij geene
Ook deze gedrukte Petitie had , uit dit oogpunc befchouwd ,
naar ons inzien , wel ongedrukt kunnen blijven. Over eene
Conceptwet, °invent welke van Regeringswege nog geene
inlichcingen zijn medegedeeld , eene Petitie in te dienen ,
is bovendien , naar het ons voorkomt , eenigzins voorbarig;
vooral daar Art. 3. No. io., vergeleken met Art. 4, eenen
wenk geeft, om elders te verzoeken , dat de Gemeentebefturen verhinderd worden, de beftaande fcholen te benadeelen. Hiervoor kan, en, indien het bewezen worde door
Schoolopzieners , dat dit misbruik van invloed en magt werkelijk . beftaat , zal ook onze Koning zorgen , wiens voortreffelijke Boodfchap aan de Tweede Kamer alle weldenkenden
ook op dit punt moet gerustftellen. En wat aangaat de roodventers van onderwijs aan de huizen , alias Huisonderwijzers ,
hierover zeggen wij nu niets meer. Doch ook de Schoolopzieners kunnen bier iets , ja veel doen, door die rondven.
ters , die fcholen volgens Art. 3 en 4 der wet hebben , in
hunne fchool te doen blijven , en bij te doene examens ,
naar een Reglement, door den Koning gegeven of bekrachtigd , dergelijke amphibien to verhinderen kwaad te doen.
Indien Schoolopzieners zorgen , dat de wetten , die duidelijk moeten fpreken, en op het fink van lager onderwijs no:
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af wel zijn , door geene geregtigden of ongeregtigden tot de
aanftelling van Schoolmeesters ontweken of overtreden worden, dan loopt alles nog al tamelijk wel af. Zoo zal het
wel blijven, wanneer onze Koning door de Schoolopzieners,
zonder voor iemand to vreezen, maar goed wordt ingelicht.
Dit zegt Recenfent, die Schoolopziener noch Burgemeester
is, op grond van eigene ondervinding. Hiervan genoeg.

De Wetten op het Lager Ondenvijs in het Koningrijk der Nederlanden gefchiedkundig befchouwd als een eigendorn der
Noord-Nederlanders, en de geest en /Trekking dier Wet
ten opvoedkundig verdedigd, door P. DE R A A n T. Te Rotterdam, bij J. van Baalen. 183o. In gr. 8vo. 104 Bl.

f
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eestelijke Monopolie is lijnregt gekant tegen alles, war
de onregtmatigheid en onbevoegdheid dier monopolisten aan
het licht kan brengen. Het Schoolonderwijs, to gelijk met
de zuivering van den geestelijken ilugias/lal door LUTHER
met goed gevolg ondernomen, is daarom vooral ook een
fteen der ergernis voor hen , die bij het branden van een
flaauw lamplichtje de grootfte voordeelen treliken. De Hervorming heeft aan het vaderlijk gezag de vrijheid gegeven,
om het onderwijs wezenlijk to laten toedienen aan itinderen,
die het voor zich, nict voor quafi-vaders (Jezaiten en dergelijke benden) behoeven.
Geen wonder dus , dat de herftellers van Nederlands burgerlijke vrijheid, door gepast onderwijs, ook de geestelijke
vrijheid handhaafden , en dat zij, evenzeer voor de laatfte,
als voor de eerfte , de nadrukkelijkfte verordeningen op de
gefchiktfte wijze gemaakt hebben. Dit werkje van DE RAAHT
wijst gefchiedkundig aan, dat in Noordnederland , door Vader w ILLEM en vervolgens , als fteun voor de onafhankelijkheid van den Staat , het volksonderwijs zeer wijfelijk behartigd is geworden. Met voile ruimte prijzen wij dit boekje
algemeen aan. Onderwijzers der jeugd, vrienden van het
vaderland en alien , die niet gaarne onder geestelijke magt
zuchten, zullen hun geluk , bij het lezen van dit werkje ,
naar waarde achten , en den neer DE R AA D T voor zijne genomene moeite hedanken. Men zal ovcral bevinden. dat
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niet te veel belooft , maar meer geeft, dan men zou verwachten. Indien he: den Unionisten (unio jezuitisch te verklaren a NON uniendo) om waarheid to doen is , zullen zij,
bij het lezen van dit gefchrift , zich fchamen , de edelfle vrijheid re hebben willen vermoorden. Doch was weten zij van
fchaatnte , die (misfchien) weten, dat de regtvaardige A R I sTIDEs door hen , die noch den man kenden , noch zijnen
naam fchrij von konden , veroordeeld word , juist omdat hij
als regtvaardig geroemd word ? Waar het Schoolonderwijs op
den laagften trap ftaat en met opzet gehouden worth, dAAr
is oproer, zelfs tegen de regtzinnige Gouvernementen , circumfpice. Zie rood , Nederland! Het onderwijs, niet losbandig
maar maar dan ook niet ingehouden of verminkt, is
een fterke dam tegen den Chown van alle dwingelandij der
Geestelijken. Dit gevoelen de Geestelijken het meest. Hine
illae querelae raucique Clamores; dat is: vandaar al die
fraaije Petition.

Esquisfes Poeciques de l'Ancien Testament, par A. L. C. C 0QU EREL , Pasteur de Itglife Wallonne cPAmfterdam. Amfterdam, che.; les Hdritiers H. Gartman et S. Delachaux.
Pref. XXIV p. f
1829. 8vo. 123 p.

I

Ifaut Pavouer ; un prejuge regne contre nous [Pratestans]: on accufe en general le Protestantisme d'ecre tres peu
poetique, tres pen favorable a la poefie et aux arts." Dit
zegt de Eerw. COQUEREL, bi. X der fraai gefchrevene ,
welberedeneerde en belangrijke voorrede voor deze zijne
dichterlijke keurftoffen nit het °tide Verbond. Tot wederlegging dier befcluildiging, en fla y ing zijner ftelling,dat het
Catholicisme veeleer den bloei der kunften benadeelt en den
zuiveren finaak bederft, worth met groote fcherpzinnigheid
de invloed van Cathoiicismus en Protestantismus op de
beoefening der fraaije Itunften , in gezegde voorrede, onderzocht , en bet pleit ten voordeele der Protestantiche Godsdienst bast. De aangekondigde bundel moot cone proeve
leveren van de dichterlijke wade der Bijbelfche gefchiedenisfen , en beantwomilt good aan bet ocgmerk. Aanteekenirgen , die veelal van belezenbeid en kennis der godgeleerde wetenfchappen getuigen, ac'nter het werkje geplaatst,
dienen deels rot opheldering, deels tot bewiis van des DiC11-
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ters denkbeelden. Het doer Recenfent niet weinig genoegen
ook onzen VAN DER PALM hier en daar to vinden aangehaald.
Nice alles is even fraai. Le premier trepas b. v. heefc
doorgaans weer van den toon des Redenaars , dan van dien
des Dichters. Afdeeling II van dat fink is to breedvoerig:
indien alles bier weer kort , krachtig en ineengedrongen ware , dan zou het treffender wezen. Ook is dat eigen auk
niet vrij van prozarfche plaatfen , b. v. :
Perfonne n'etait mort .... Le Seigneur await dit
La poudre dolt rentrer en poudre ,
Mais le monde envain l'entendit.
11 faut voir un corps fe disfoudre ,
Pour comprendre, Seigneur ! l'irrevocable edit.
En verder:
Quel esprit , par la foi fe laisfant emporter,,
Quand la mort de ce monde etait encore abfente,
A pu fe la reprefenter?
Waarom niet liever ? (want het auk is in vrije maat):

Le vrai tableau f'en aurait fu tracer ?
Tot aanbeveling dezer verzameling fchrijft Recenfent de
volgende gelukkige plaatfen nit verfchillende dichtflukken
over :
Le tombeau d'Adam.
Mille Edens disfolus ont remplace le tien ,
En orgueil , en menfonge , en delices fertilcs ;
Chaque vice a fon gre Pest arrange le lien ,
Oit ne manque jamais le poifon des reptiles.
L'arbre aux fruits defendus, inviable , est debout !
Sa racine en tons fens plonge an fein de la terre ,
Et f'enlace aux cercueils qu'elle heurte partouc,
Comme un vaste refeau qui les presfe et les ferre.
Le culte d' Abel is fchoon van het begin tot het cinde, b. v.:
Un cadavre est - it tine offrande
Digne du Souverain des cicux ?
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La mort vient, quand fa voix commande;
Mais la mort est triste h fes yeux.
Qui done le premier ofa croire
Qu'orne de bandeaux folennels
Le trepas , utile a fa gloire ,
Devait attrister fes autels ?
On donna les premiers exemples
Du fang ruisfelant dans les temples ,
Quand l'homme ft1t l'art d'egorger;
Et d'un culte que Dieu deteste ,
Peut-on voir l'inventzur funeste
En Abel , le premier berger?
Les adieux de Jephte is een meesterfluk: I1 faut mourir,
o flute infortunde ! Aldus begint het. Hoe veel waarheid beheist het 7 de couplet :

Pour to fauver,, c'est asfez qu'un oracle
Rompe un ferment par le ciel entendu
L arche est muette au fond du tabernacle ;
Le ferment tient, et ne m'est pas rendu.
En nu het clot , couplet 15-59:
L'autel f'embrafe , et la flamme releve ;
Aux voeux d'un Ore Ifaac est foumis ;
Abraham pleure en faifisfant le glaive....
O mon enfant, it n'avait rien promis!
fais combien notre gloire differe,
Mais quelque honneur que merite fa foi ,
II lui restait le his de l'etrangere (Ismael);
Plus malheureux , je n'ai d'enfant que toi!

Te

Et Dieu, content de fa perfeverance,
Du haut des cieux a retenu fa main....
O mon enfant, quelle douce espêrance
S'offre A mon coeur, et le remplit foudain!
Viens! .... L'autel fume , et ce fignal t'invite.
Viens! Dieu connalt mon ardent repentir....
L'Ange des cieux peut descendre fi vite!
La voix des cieux petit encor retentir!
P
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Viens!.. J'ai cru voir f'entrouvrir ce nuage....
Viens!... Ecoutons...! Est - ce la voix de Dieu ?
Angel apparais, et rends moi ton meslage ! ....
adieu , ma fine, adieu!
Le ciel fe
Om to zwijgen van andere fchoone ftukken, gelijk Job et
Satan, David, en le deuil de Ritspa ; hoe veel moederlij gevoel is er in deze regels van Peninna tot Hanna: (Les deux
mares.)
L'heure est fi courte, quand on veille ,
Heureufe, prês de fon berceau!
On aime tant, quand
fommeille
En dcarter l'dtroit rideau,
Presfer le duvet de fa couche ,
S'dlancer, f'il vient a gdmir,
Et d'un fait pur mouillant fa bouche,
Longtemps le regarder dormir!
En verder, hoe grievend dan ook voor Hanna:
Si to le veux, de mes tendresfes
Sois encor le triste tdmoin;
Mais fonge que de tes caresfes
Mes jeunes fils n'ont pas befoin:
Des embrasfemens dont leur mere
Les couvre cent fois dans le jour,
Les froids bailers d'une dtrangere
Imitent mal !'ardent amour.
Maar hoe veel edeler zijn deze regelen van Hanna , die
buiten Peninna's weten moeder was geworden van Samuel:
De tes mdpris je ne me fouviens plus.
Mais it m'en coke peu d'dtre fi gendreufe ,
Et la joie a gueri cette plaie en mon coeur.
Pardonne feulement fi je parais heureufe :
Masi to n'as point fa me cacher ton bonheur.
Cet amour maternel qui m'dmeut et m'enflamme ,
Cet amour 11 touchant et pour moi fi nouveau ,
Ne laisfe aucune place a la haine eft mon ame ;
0 Dieu! peut-on hair a eke d'un berceau!
Het boveniiaande zal genoeg zijn, ° in dezen bundel in
zijne waarde to doen kennen.
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Herinneringen uit den Brabandfehen Oorlog , de eer/le Veldtogten van numounrcn in de Prabandfehe Prorineiên ,
een veeljarig verbliff to Konflantz en in Hongarije, van
PAUL HEERMANS, gewezen /lc/joint , dienstdoende Hide
de Camp bij de Gcneraals DUMOURIER en VALENCE.
Te Leiden , bij J. W. van Leeuvven. 1829. In gr. 8vo.
en 304 bl. f - 15.

I

n bet onderhavige boek wordt aan ons lezend publiek een
oorfpronkelijk Nederlandsch werk aangeboden, hetwelk door
eenen krijgsman, die vele en belangrijke gebeurcenisCen in en
buiten ons vaderiand heeft bijgewoond, gefchreven is, en
reeds daarom waardig is , de a indacht tot zich te trekken.
De Heer PAUL HEERIVIANS, behoorende tot een bekend
en geacht geflacht in het tegenwoordige Noordbraband , begint zijne militaire ioopbaan , bij gelegenheid der binnenland.
fche onlusten in het jaar 1787, als Luitenant bij het corps
van den beruchten Rijngraaf VAN S ALM, wijkt na den inval der Pruifen naar Frankr0 neemt vervolgens deel
aan den oorlog der Brabandfche Patriotten tegen Keizer Jo.
'LEA, II, client na het eindigen van dien opfland in het
Fransch-republikeinsch leger, en maakt in Belgiê den veldtogt van 1792 en 1793 , als /It/joint en dienstdoende .Hide de
Camp bij de Generaals DUMOURIER en VALENCE. flij is
een dcr genen, die den Franfchen Oorlogsminister B o u RNON V I L L E , benevens vier Reprefentanten nit de Nationale Conventie, naar het leger gezenden om DUMOURIER
gevangen naar Parijs te voeren op diens bevel helpt arresteren en aan de Oostenrijkers uitleveren. De Schrijver gaat
vervolgens met HUMOUR/ER en een gedeelte van diens leger over tot de Oostenrijkers, en geraakt zoo te Konflanz
aan de Bodenfee onder de overige Franfche uitgewekenen.
Hier eindigt het woeligfte tijdvak van des Schrijvers leven,
die intusfchen , na eene fpoedig afgebrokene verbindtenis met
een Fransch meisje, op eene vrij avontwirliike wijze gehuwd
was met eene brave vaderlandfclie vrouw. Te Konflanz leidt
hij geruimen tijd een gelukkig, huifelijk leven ; en die plaats
is , gedurende omflreeks vijf jaren zijne verblijfplaats, tot
welke hij telkens van kleine togten door Zwitferland, Zwa.
ben en Tyrol terugkeert, Vervolgens wordt aan den Schrij-
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ver, met een gedeelte van zijne lotgenooten, Temeswar in
Hongarije , als garnizoensplaats , aangewezen. Ook daar blijfc
hij verfcheidene jaren ,rnaar bezoekt onclerfcheidene gedeelten
van dat Koningrijk; fcheidt vervolgens van de Franfche nitgewekenen, en gaat over in Hongaarfche dienst , neemt zijn
affcheid , en keert in 1805 naar het vaderland terug.
Ziet daar, Lezers ! 13.-!t hoofdzakelijk beloop van deze Herinneringen. Wij hebben dezelve met genoegen gelezen, vooral
omdat wij meenen, het verhaal der ons medegedeelde bijzonderheden als geloofwaardig te mogen befchouwen. Wij beklagen wel den man , wien, in zijnen ouderdom , van zijne
vroegere gelukkiger dagen , niets is overgebleven , dan een
weemoedig aandenken aan dezelve , wien daarbij het bewustzijn kwelt , dat de verijdelingb van zijne vroegere glansrijke
verwachtingen en uitzigten het gevolg is van een verkeerd
aangelegd leven ; maar wij gelooven nogtans , dat de Schrijver w61 gehandeld heeft met zijne gebreken niet te verbergen, daar deze opregtheid meerdere waarde aan bet werk
geeft, dewijl het zO6 verftrekt tot waarfchuwing tegen het
blindelings involgen van roemzucht en van de teugellooze
begeerte naar losbandige vrijheid ; en wij hopen , dat door
velen 's mans raad zal gevolgd worden „ Lezer ! wilt gij
eenen gelukkigen levensloop hebben , doe dan niet gelijk
ik." Ernftig en rondborftig is vooral zijne taal, als hij van
de zucht tot hafardfpelen zegt: Zonderling , ja hartverfcheurend is de zucht van de meeste menfchen, oin zich
kosten van zijn' evenmensch te verrijken! — Thans , nu
mijne jaren verder gevorderd zijn, en mijn geest, door ongeluk en ramp geleerd, met andere gevoelens bezield is,
thans zie ik al het zedelooze hiervan in. Ilt zelf, ik beken het onbewimpeld , ik nam meermaals mijne toevlugt
tot het fpel , en gevoelde dan , wanneer het geluk mij
diende , al het verleidelijke dezer gewoonte , en wanneer
het mij tegenliep , al het bittere , dat er nit het dubbele
gevoel van onzedelijkheid en gebrek voortvloeit. jongelingen , wacht u voor her floc'!" De Schrijver bezit voor
bet overige de gave, om hetgeen hij bijgewoond , gezien en
verrigt heeft, op eene levendige , regt onderhoudende wijze
te verhalen. Met vermaak zal men het verilag lezen van
verfcheidene belangrijke vogrvallen nit des Schrijvers lever' ,
zijne inneming van de St. Johannesbrug bij Dinant , den flag
bij Neerwinden en andel.e. Tot eene kleine proof van den
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verhalenden ftijl van dit boek diene het volgende : „ Intusfchen had mij de Aide de Camp, Kapitein R E NARn, het
bevel medegebragt , om mij in kantonnement met mijne manfchappen te begeven te Rioulx , ten einde van de krijgsvermoeijenisfen uit te rusten , en dat gedeelte der Maas te bewaken. In dit alleraangenaamfle plaatsje bragt ik zeer genoegelijke dagen door. Tusfchen Namen en Bouvignes, aan
de Maas gelegen , vereenigt dit oord al het bekoorlijke der
vrije natuur met de ftedelijke befchaafdheid. De geheele omflreek is vervuld met bergen en groene heuvels ; alles leeft
bier, alles geniet. Alles was zeer geCchikt, om een korps
gelijk het onze te doen uitrusten. Nogtans lagen wij op de
voorposten I
„ Onze zesendertig - ponders bedreigden elk oogenblik die
vijanden , welke het wagen durfden aan den overkant te verfchijnen; terwijI de jagers van LE Loop ons gedurig begluurden, en eenen kogel in 't Iijf poogden te zenden. Deze
ftelling was inderdaad een klein oorlogstooneel ; want zoodanig words men aan de gevolgen van den oorlog gewoon , dat
men er ten Iaatfle van weerszijde een fpel van maakt. Dan
eens fprongen de Oostenrijkers aan de overzijde te voorfcbijn ,
en tartten de mijnen op alle mogelijke wijzen , tot dat een
kartetfcher de genen , die nog loopen konden, het hazepad
deed kiezen: dan weder plaatften de onzen een paar in uniform gekleede poppen aan den voet der batterij , en kwamen
de Tyrolfehe fchutters en fchoten onophoudelijk op deze onbewegelijke mannen. Dikwijls kwamen wij met onze vijanden te zaam in een logement te Givet, op onzijdig grondgebied gelegen, en dronken elkanders gezondheid , om ons
eenige uren daarna de mogelijkheid of te zien , van elkander
naar de ceuwigheid te zenden.
„ Er had evenwel dikwijls een tooneel plaats , dat eenen
diepen indruk op mijn gemoed maakte , en een ernflig aanzien
aan dezen fpelenden oorlog gaf.
„ De Oostenrijkers lagen, gelijk wij zeiden , aan den overkant der rivier gekantonneerd. Dikwijls lieten mijne horenblazers , 's avonds na zonneiindergang , hunne weergalmende
toonen hooren: dan mengden de vijandelijke blazers , op bet
kasteel des Graven o' ESTRAY, hunne melodie met de onze.
Deze vereeniging van vrienden en vijanden , op zulk een' ge ringen afflanei , de plegtige avond(tilte, de kalm ftroomende
Maas, de roodgeverwde horizont , alles werkte te zaam , om
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dit tooneel aandoenlijk en romanesk te waken, Dan hoorde
men de zachte harmonie der horens , en de galmende weerklank der heerlijkfte toonen verloor zich in de echo's der
bergen en dalen. Op eenmaal vielen er fchoten nit de busfen der jagers , en onze zesendertig - ponders buiderden met
woest geweld, waar zoo even de flilfte kalmte heerschte."
Ook over de Hongaren, de Walachirs en Zigettners vindc
men bier veel wetenswaardigs. Vooral flaan de Hongaren bij
den Schrijver in hooge achting. Bij het verhaal v ' n zijn
vertrek nit hun land , onder anderen , zegt hij: „ De gedachte , nogtans, otn Hongarije voor altijd te verlaten , had
iets pijnlijks voor mij , dat ik den lezer, die er niminer was,
niet kan mededeelen. Zonderling is de gewaarwording, die
alien bemeestert, weike eenmaal in dat land vertoefden , en
er verre van daan , nog eenen blik op werpen. Aller gevoel is rouwe van er niet meer te zijn."
Wij hopen, dat onze aankondiging moge dienen , om onze
Landgen oot en aan deze Herinneringen dat onthaal te doen
fchenken, hetwelk des Schrijvers welgeflaagde arbeid, naar
onze fchatting, verdient.

De laripfche Bloedbruiloft. Een Perhaal nit de ontzettende
Godsdienst- en Burgeroorlogen in Frankrijk in de XVIde
Eetov. Door den Hoogleeraar L. WACBLER. Naar den
tweeden Druk nit het i-roogduitsch vertaald. Te Antlicrdarn ,
by J. C. van Kesteren. 1829. In gr. Uvo. A71 en 168
bl. f 2 - :

I

n eenen tijd waarin zekere lieden den verraderlijken
moord, aan meer dan dertigduizend (*) Protestanten gepleegd, niet alleen willen vergoelijken en verdedigen, maar
zelfs eene heilzatne geflrengieid durven noemen , kan de
uitgave van dit werkje te meer nuttig zijn , daar betzelve
met veel onpartijdigheid en gematigdheid is gefchreven. Het
eerfte Hoofdduk belielst eene fchets van de Godsdienst_ en
(*) Volgens anderen was bet getal veel grooter —70,000,
of zelfs ioo,000. De getuigenisfen , zegt de Schrijver, ko.
men , op geringe afwijkingen na, daarin overeen, dat er in
Parais ongeveer 3000 menfchen , en in geheel Frankrijk over
de 30,000 Protestanten omgebragt zijn geworden.
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Burgeroorlogen in Frankrijk , van 1560 tot 1570, De Pariis.
fche Bloedbruiloft , met hetgeen dezelve voorafging en onmiddellijk volgde, maakt den inhoud van het tweede ult. In het
dude onderzoekt de oordeelkundige Schrijver, i.wanneer het
ontwerp tot de Parijsfche Bl'oedbruiloft gefine,d is; ...welk deel
KAREL IX daaraan gehad beeft , en 3. Inethe de voornaamfle
drijfveren van dezelve geweest zijn. Dan volgen nog twee
lezenswaardige Bijlagen , behelzende de eerfte een Gelprek
tusfchen den Koning HENDRIK III en een' zijner vertrouwelingen te Cracau , over de oorzaken en beweegredenen van
den St. Bartholomeus-moord en de tweede een Per flag van
het Cefprek , hetwelk tllsrchen HENDRIK. Koning van
Polen , en den Keurvorst r RE)) a la III to Heiclether5 /melt
plaats gehad; door den Kear y orst elgenhandig opgeteekend, den
12 December 1573. Ecn weluitgevoerd plaatje op het titelblad Itch bet verfehrikkeltk oogenbiik voor , waarin (ten
twee ure des nachts van zaturdag op zondag, den 24 Augustus) gewapenden het huis van COLIGNY binnendringen,
en CORNA'F ON verbaasd in de kamer van zijnen meester
loopt, roepende: Mijnheer,, God roept was tot zich. De achtbare grijsaard zegt tot c o R.N AT oN, tot den geneesheer
THOMAS en den prediker ERLIN, die bide voor zijn bed
zitten , dat zij zich zullen redden. Deze vlugten , en de moordenaars volvoeren hunnen last. Dat was het fein tot verra.
derlijken aanval op de andere onfchuldigen , die men door
bedriegelijke beloften had weten te lokken en te misleiden.
De gruwelen, toes gepleegd, gaan bijkans alle verbeelding
to boven. Het voorbeeld der hoofdflad word in de provincien gevolgd , en het moorden duurde dertig dagen. Te Madrid bedreef men vreugde over dat bloedhad, en te Rome
werden deswege feesten gevierd. Dit gefchiedde op bevel van
Pans GREGORIUS XIII, die zich niet fchaamde, den
moord, aan COLIGNI, en de ketters gepleegd , goed to kenren. Niet alien echter, die in de Roomfche kerkgemeenfchap
leefden , dachten zoo. Te regt betuigt daarom de Schrijver,
dat men, om de eer van het Franfche nationale karakter te
redden, moot aanmerken , dat vele overheden en bevelhebbers
aan den fchrikkeliiken wil des Konings niet gehoorzoam waren.
De Burggraaf D o rt, THE, te Bayonne , fchreef terug, dat
hij het bevel des Konings had bekend gemaakt , maar flechts
goede burgers en brave krijgslieden, geene beulen gevonden
had. Anderen maakten den hun gegeven last niet bekend.
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C H AR L E s, fcherpregter te Troyes, weigerde te gehoorzamen , zeggende, dat zijne handen gewoon waren, flechts voor
de geregtigheid werkzaam te zijn.
Zoodanige trekken van menfchelijkheid zijn te ineer verblijdend, wanneer men tijden en omftandigheden in aanmerking
neemt. Wij verheugen ons over de vertaling van dit werkje,
dat een kort overzigt levert van gebeurtenisfen, die bij voortduring ter waarfchuwing van Vorften en volken kunnen die.
nen. De overzetting fchijnt getrouw te zijn. Wij hebben
het oorfpronkelijke niet kunnen vergelijken. De langgerekte
en foms moeijelijke volzinnen dragen hier en daar blijken van
Duitfchen oorfprong. Welligt had de Vertaler beter gedaan,
niet alles zoo woordelijk over te brengen. In onze taal zegt
men Trentfche, niet Tridentinifche Kerkvergadering. Deze
aanmerking flrekke echter in geenen deele tot vermindering
van de waarde des boeks, dat in onze dagen vooral verdient
gelezen te warden.

De Schildknaap (lets nit den onden tijd.) Een oorfpronfrelijk
historisch romantisch Verhaal. Te ilmflerdam , bij P. den
Hengst en Zoon, 1829. In gr. 8vo. VIII en 352 bl. f 3 6o.

D e , hoewel eenigzins gezwollene , aankondiging van dit

werk, in een van onze vaderlandfche dagbladen, als , naar
men verneemt , vervaardigd door de Schrijffler der met zoo
veel goedkeuring ontvangene Kleine Pligten , deed ons reeds
met eene gunftige verwachting deszelfs lezing aanvangen;
en bet is ons eene aangename taak, te melden , dat onze
verwachting van dezen oorfpronkelijk Nederlandfchen roman
vervuld, ja overtroffen is. Overtroffen zeggen wij, omdat
dit verhaal, in boven bedoelde aankondiging , genoemd wordt
een werk, gefchreven in den fmaak der fchriften , onder anderen , van WALTER SCOTT, en wij het er voor houden ,
dat dit Nederlandfche werk de meeste der historifche verhalen van den beroemden Engelfcben Schrijver overtreft in bet
naar waarheid voorftellen der gefchiedenis , en daardoor vrij
is van het gebrek , hetwelk ons belet , aan de werken van
S c OTT en dergelijke eenen onbepaalden lof te geven. Meerdere gelijkvormigheid vinden wij tusfchen dit verhaal en eenige werken in deze foort van den verdienftelijken L oo sj Es.
Evenwel in het onderhavige werk vinden wij meer nog de
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I

ware gefchiedenis als hoofdzaak behandeld , en het romanttCelle gedeelte aan deze behandeling ondergefchikt.
De held van het verhaal , sic c o, was als een verlaten
weer door F L o R I s IV , Graaf van Holland, opgenomen ,
verzorgd en aan diens hof opgevoed. In dit verhaal ontmoeten wij hem als den Schildknaap en vertrouwden vriend
van wiLLE. 14I II , Graaf van Holland. Minder dan deze
zelf is sic c o ingenomen met des Graven benoeming tot
Roomsch Koning ; en had WILLEM den raad van zijnen
vriend gevolgd , hij had zich door den Pans niet laten misbruiken tot benadeeling van den regtmatigen Keizer F RED ER I K II. Nogtans de Schildknaap volhardt , als krijgsman en
medgezel , in zijne getrouwheid aan Koning WILLEM, en
blijft deelen in diens guns:. De droefheid over eene onbeantwoorde liefde voor des Graven pupil, de fchoone CHRISTINA VAN WASSENAAR , beweegt sic c o tot eene bedevaart naar .Teruzalem. Op zijne terugreis landt hij aan in
eene Franfche haven, verneemt daar, dat zijn meester in
Duitschland is , begeefc zich tot dezen derwaarts , en keen
met den Koning en diens gemalin naar Holland terug. Hij
vergezelt den eerflen , op diens onderfcheidene togten in
en buitenslands, of leeft met hem aan zijn hof te Leiden.
Eene nieuwe liefde, nu oak met wederliefde beantwoord ,
voor AGNES VAN WALL ERN eene adellijke Staatjuffer
der Koningin , fpoort s I c c o aan, om onderzoek te doen
naar zijne afkomst. Nu ontdekt het zich , dat hij de reeds
verloren geachte zoon is van EPP() K AMMINGHA, Heer
van Aveland. Door de ontdekking van dit zijn aanzienlijk
gellacht is iedere hinderpaal tegen eene vereeniging met
zijne beminde A GNE S uit den weg geruimd. Ook na bun
huwelijk blijven sr c c o en AGNES in hunne eervolle betrekking bij het Koninklijke paar,, en zijn de getuigen van ,
of deelen zelve in de gewigtigffe voorvallen van des Konings
leven. Na WILLEM' S ongelukkigen dood trekt sic c o,
wars van het 'even aan een hof, waar alles hem zijn' droevig omgekomen vriend herinnerde , naar zijn vaderlijk erfgoed , het kasteel te Hallum op Ameland, en leidt daar nog
lan gen tijd , offchoon afgezonderd van het gewoël der groote
wereld , met zijne A G NE s een gelukkig huifelijk leven.
Ziedaar het hoofdzakelijk beloop van bet verdichte verhaal,
hetwelk ons aangeboden worth in dit werk. Reeds als roman houdt het, door de verfeheideitheid der lotgevallen van
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den held des verhaals, de aandacht tot het einde toe can
zich geboeid en aangeneam bezig. Door de natuuriijke en
duidelijke teeke:)ing van zijn karekter !left het een navolgenswaardig voorbeeld voor van braefileid, gepaard met levenswijsheid , en is dea!door gefchikc, Din bij den lezer een'
heilzamen en edelen naiiver op te wekken, Wet betrefc het
gebruik, dat gemaakc is van de gefchiedenis van sic c o's
vooronderiteiden leefcijd , namelijk de laacfle helft der dertiende eeuw, is alias, wet van eenig belang is , gefchiedkundig wear; en dear , wear men zich in zaken van minder
belang eenige afwijking van de weal-I:cid veroorioofd heeft,
worth de lezer in de , achter het werk gevoogde, nameekeningen daervan verwittigd. Zeden en gewooncen kleederdragten , fpreekwijzen, plaatfeijike omdanciiveden zijn, zoo
veel mogelijk, near het !even geteel,e.nd ; gcliiic bet clan ook
nit de aanteekeningen blijkr, dat er van de beste Schrijvers
over de vaderlandfche gelchiedenis en oudheden een fmaakvol en oordeelkundig gebruik is gemaakt. leer worth ook
nog de lezing veraangenaamd door het gekuischte van den
die Reeds near het onderwerp gewijzigd is. Vertnakelijk is de befchrijving der toen geliefkoosde vermakelijkheden , zoo geheel verfchillende van den thans beerfchenden
fmaak; dat Koninklijke gastmaal, bij voorbeeld, op hetwelk,
onder anderen , „ ,eene aan het fpit gebraden walvischtong
» door de aanzittenden els eene bijzondere lekkernij genut” tigd werd," Van cert .' meer erntligen aard is de gewaarwording, welke worth opgewekt door s lc c o's aandoenlijke
klagt op het vernemen van het droevig omkomen van Koning WILLEM, die , gelijk bekend i3, in eenen opftand der
Westvriezen , door dezen, na met zijn paard door het ijs
gevallen te zijn , vermoord werd: „ Moest gij zoo fneven ,
edele, moedige held ! Niet els een man , die het zwaard
kan voeren, maar ais een kind, ter zelfverdediging onbe• kwaam! Moest gij geflagt word-en; zonder nut, zonder
„ roem, onder moordenaarshanden bezwijicen! 0, wear„ om was uw trouwe sic c o niet bij u; hij zoo u befcherrnd
„ hebben, of met u gevallen zijn I"
Wij zouden het met moeite van ons kunnen verkrijgen, bij
het genoegen, dat de lezing van dit werk ons verfc'naft
heeft, aanmerkingen op hetzelve te maken, zelfs indien
wij daartoe vele en gegronde aanleiding gevonden hadden;
zoo veel te meer verblijdt het ons dat wij mogen verkla-
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ren , dat het geenszins de erkentelijltheid voor •het gefmaakt
genoegen alleen is , die hier onze pen terughoudt. Wij hopen, dat ons lezend publiek, van vaderlandsch gevoel doordrongen , door een gunaig onthnal zich de aan dit werk tot
deszelfs nut en genoegen beflede moeite waardig zal betoonen, en dat daardoor dezelfde bekwame hand, aan welke
tvif dit werk to danken hehben, zal uitgelokt worden, om
nog meerdere zoodanige bijdragen te leveren, tot "laving van
het belangrijke van Hollands grond en oudheden roar gevoel
en verbeelding.

Illezn Baarland; voor Jongelingen in het fchoonfle , doch tey ens gevaarlijkge tijdperk huhnes /evens. Door een Nederlander. Te 's Gravenhage , IV A. Kloots. 1829. In gr.
8vo. IF en 332 It. f 2-80.
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it oorfpronkelijk Nedcrlandsch werk heeft eene zoo nuttige 'trekking, dat wij hetzelve, wegens den belangrijken in_
houd , met voile ruiinte kunnen aanprijzen. WILLEM
BAARLA ND is een achtin g waardig jongeling, die, in be.
fchaafden 'land geboren en opgevoed, aan goede beginfelen
getrouw bleef, en ten dage der beproeving zich flandvastig
betoonde tegen de aanlokfeien des kwaads. De perfonen , in
dezen Roman voorkomende , zijn Holianders, en de meesten
onderfcheiden zich door orate degelijklieid. Angerdam is
grootendeels het tooneel der gebeurtenisfen , die verhaald
worden. Kort na den val van NAPOLEON kwam BAARL A ND, Wiens vader vOdr zes jaren was overleden, aldaar
om zich op den hanciel , die begon te herleven, toe te leggen. Hij werd geplaatst op het kantoor van zijnen oom B ARENDSEN, en geraakte al fpoedig in kennis met jongelingen
van zeer verfchillend karakter. VAN ESSEN was door onbedachtzaamheid op den dwaalweg geraakt. Armoede, gevolg
zijner verkeerdheden, hragt hem tot nadenken. Hij trail eene
kerk binnen , en hoorde den leeraar B. prediken over de
woorden: 1k zal opflaan en tot mijnen vader gaan. Diep
getroffen, ontdekte hij zich • aan den waardigen verkondiger
van het Evangelie, die hem aan werk hielp, en den afgedwaalden jongeling op bet pad der deugd terugleidde. Treurig was het einde van Rif NM AN die aan de gevolgen zijner ongebondenheid overleed. TEN WILGEN, de verleider
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van verfcheidene jonge lieden, werd ontmaskerd, en moest
om zijne misdrijven eene onteerende ftraf ondergaan. De jonge BARENDSEN veroorzaakte zijnen ouderen veel verdriet.
Door nood gedrongen , verwijderde zijn vader hem, voor den
tijd van drie jaren , uic het vaderland , en dit harde middel
had de bedoelde uitwerking. W I L L E rvt SAARLAND, voorzigtig in de keuze zijner jeugdige vrienden, vermeed gelukkig de gevaren der verleiding, geraakte meer en meer in kennis met befchaafde en brave lieden , was een voorbeeld van
vlijtige werkzaamheid en goede zeden, .genoot de achting
van alle weldenkenden, vond een zijner waardig meisje, en
bereikte eindelijk het toppunt zijner wenfchen. De gefchie.
denis van SAARLAND doet ons tevens andere jongelingen
en ook meisjes kennen , die alien zich onderfcheiden door
ware befchaving en loffelijke hoedanigheden. Moge men
bier dat wonderbare en romaneske al niet vinden , dat op
de verbeelding werkt, ouders kunnen gerustelijk het boek
aan hunne kinderen in handen geven. Die het voorbeeld
van B A ARLAND volgt , zal veilig zijn voor de velerlei gevaren des jeugdigen leeftijds.
Wij kunnen derhalve in het algemeen, wat de hoofdzaak
betreft, den ons onbekenden Nederlander onze goedkeuring
betuigen , en het werk vooral aan jongelingen uit den
befchaafden hand aanprijzen. Het doe! is voortrefelijk en
het plan welgekozen. Op de bewerking van enkele gedeelten zouden echter, hier en daar, eenige aanmerkingen te
maken zijn. Welligt had de Schrijver gelukkiger kunnen
ilagen in het mededeelen van fragmenten nit eene preek
van Do. B. De redevoering , of liever voorlezing , van B AARLAND beviel ons niet bijzonder. Is het waar,, wat daar
wordt gezegd , dat de jongeling , bij welbefluurde werkzaamheid , altijd gelukkiger dan de man geacht meet warden? Zoo dacht immers SAARLAND vier , teen EMMA
hem hare liefde bekende, en hij in zijne verrukking uitriep :
Gij maakt de(n) gelukkiglie(n) der flervelingen ! Ook
zouden wij nog al eenigzins verfchillen van de bepaling
bl. 229 van eerzucht gegeven, en het ftreven naar de goedkeuring van God, en mar die alleen, niet eerzucht noemen,
of tot eerzucht brengen. Op bl. 148 laat de Schrijver door
een' boeijerknecht op een togtje over het aan SAARLAND vertellen , dat er te Zaandam thans 358 molens than,
hetgeen wel iso te veel zal zijn. Zoodanige onnaauwkeurigheden moesten in een oorfpronkelijk Nederlandsch werk
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niet voorkomen. Overigens is het karakter van den ouden
en braven DIRK OUDEWATER we1 getroffen. Men ziet
hem op het titelvignet afgebeeld , aan het roer flaande , op
de terugreis van Zaandam naar Anilierdain; terwijl SAARLAND in den ituurfloel zit , en nit gemeenzaam gefprek
blijkt, dat deze een kleinzoon des voormaligen patroons
van den boeijerknecht is. Op die ontdekking roept DI R K ,
zijn mutsje eerbiedig afnemende , verbaasd uit : Des Heeren
wegen zijn wonderlijk! Deze kleine trek is zeer eigenaardig
in den ouden man. Evenwel fchijnt de afbeelding op het
plaacje niet datgene aanfchouwelijk te maken, wat de Schrijver wilde. Naar ons oordeel althans zou DIRK zijn mutsje
voor de borst , en niet boven het hoofd , hebben moeten houden. Zoo als hij daar nu flaat , is het, alsof hij eenen bekende , naar fchippersgewoonte , in het voorbijvaren op eenen
afftand groet. Voorts meenen wij nog eene fout in de teekening op te merken. Volgens bl.:48 woei de wind , toen
het gezelfchap van Zaandain naar 4ingerdam terugvoer,, nog
uit denzelfden hoek (nit het westen) , en dus zeilden zij met
de(n) losfe(n) fchoot , en de kluiffok te loever , het 1.1 weder af. Op het plaacje fchijnt echter de wind uit den tegenovergeftelden hoek te komen , en de boeijer te moeten laveren. Met eenen westewind had bet zeil over de andere
zijde behooren te flaan.
Deze fout, echter, doet weinig tot de meerdere of mindere waarde des werks. Achter hetzelve lezen wij de volgende woorden „ NoTA. Voor ingeflopene drukfeilen , wel„ ke echter niet veelvuldig noch zinflorende zijn, nederig
„ verfchooning vragende , gelieve men op bl. 26, reg.
,
„ voor fchaterende toejuiching, te lezen : donderende toejui, eking.” Eene , naar ons oordeel, niet gelukkige verbetering. Liever zouden wij zeggen : daverende toejuiching; daar
words immers van het applaudiferen in den fchouwburg gefproken. Voorts zijn veel en weinig betrekkelijke woorden.
Zeker is het , dat men onder het lezen des boeks dikwerf op
taalfouten (toot. Eerst hielden wij dezelve voor drukfeilen; doch
begonnen allengs meer en meer te denken, dat de Schrijver
zelf bij Lange na niet die naauwkeurigheid heeft in acht genomen , welke men althans in een werk voor jonge lieden van
befchaafden nand mag verwachten. Op de keuze van min
gepaste woorden, bier en daar, willen wij gene aanmerking
maken
ook niet op den flip , die nog wet lets te wen-
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fchen overiaat ; maar tegen geflac,bt getal en naarnval moest
Diet zoo veel en zoo gro g gezondigd zijn. Hier volgen eenige
aanlialingen ten bcwijze: Uttfpanizingen zip's jongelingfchaps.
iJ1aar zoo nu eens de verheertijkten vader ddar beven bewustheid hid aan het lot ran hen dien hip acbterliet, en
ook daar niet ophield , poor hire te bidden? Een bezoek. aflag.
(Dit ajgag, in plants van aflegde , komt meermalen voor,)
Befchouw hem (den dood) als eene(n) fiefelijke(n) bode. Hij
wets menig uithuizig vermaak van de hand, oni in de(n) gezellige(n) kring , ceder zijne bloedverwanten door te brengen,
of aan zijne letteroefeningen te wijden (wat?). Er begadt
echter , under onze meisjes , eerie foort van fehepfeltjes, die
waarfchijnlijk het getal der cede vrijsters , tot eene heeveelheld die doer; aangroeljen, gelijk , aan bet getal der flerren in
den melkweg. Het is in een week veer jongelingen winder gepast , in het breede over zulke jonkvrouwen ilit te weiden, doch
wij moeten er loch lets van zeggen , oui hen ,bunne belagebelijkheid onzen jongelingen te deco kennen. lk lag er knoopen op.
Voor eigenlijke drukfeilen houden wij, bl. 96: gefprek wet
BORGER, in plaats van over ; bl. 159: gekielhaakt voor gekielhaald, en bl, 273: JOAN DE WITO p oor JAN of J ORAN D0 ;v IT; maar was het niet een gezegde van HUI G
DE GROOT, wat bier aan o FL WIT words toegefchreven?
De bijzonderheid , bl. 325 aarns;aande Prof. B OR GE R vermeld , zouden wij liever gemist hebben. Dat zeggen der boerin is wel in den freest des landaards; dock waartoe dit bier?
en waartoe ook een brok uit een minneliedje van GUSBERT
JAPIKS aangehaald ? Dat BAARLAND, die een bele/hi/aid
jongeling moet TEN WILGEN bij de(n) leraag pakte,
en over den greed finakte, ceder het nitfpreken der woorden:
„ Leg daar doemeiing," beviel ons niet. Ook zouden wij
zeer twijfelen , of de man , bij het lezen of ftuderen, ligter
van het regte fpcor aftlwaalt , dan de jongeling — en of de
jongeling ook hierin boven den wan vooruit heeft, dat hij
(jongeling) toetst west hij leest aan de regelen van gezond
per—Rand
, en ter zija'e legt, wat your hem onbegrijpelijk is: het
tegendeel zal misfchien meermalen plants vindm Stoppelen
kunnen , als zoocianig , tie: groeijen , maar blijven na den
oogst op den akker over.
Het fpijt ons, zoo veel te hebben moeten aanmerken, daar
bet werk, opt deszelfs heilzame (Trekking, allezins is aan te
prijzen , en niets bevat, dat de verbeelding te zeer opwindt,
of gevaarlijk voor goede zeden geacht zoude moeten warden.
Belangrijke Taken fchijnm in belangrijkheid nog te winnen,
wanneer taal en itT aan de waardigheid des onderwerps beantwoorden.

BOEKBESCHOUWING.
Zestal Leerredenen, door j. I. DENIER VAN DER
GOIV, Prcdikant te 2Vaaldwijk. Te 4n2flerddm , bij
J. van der Hey en Zoon. In gr. 8vo. VIII en 162
bl. f I - 80.
at de onderwerpen , in deze Leerredenen behancleld , zeer belangrijk zijn , zal mij ieder toeftemmen."
Dit oordeel van den ELrw. VANDER GON over zijne
gedane keuze regtvaardigt zich volkomen bij derzelver
bloote opgaaf. I. Het onbegrilpelijke van Gods regering. Pred. VIII: 17. II. .Jezas de voortrefelijkfle
Leeraar. MA t; c. XII: 37 1'. Het geloof behoefte
voor den mensch in dit levee. J o. XX: _,9 b . IV. The
24R. V. De
zaligc der Christelijke hope. Rom.

overeenfienzming van het onderwijs der Natnur en der
Cor. IV: 61 . VI. De Christelilke hope
Openbaring.
des wederziens in de Eenwigheid. 1 Thesf. IV: 18.
„ Of de bchandeling dezer onderwerpen ," dus gaat
Voorb. hl. VI , „ aan derzelver belangrijkheil cenigzins beantwoordc, mogen bevoegde regters heoordeelen." Dit zou nu ook door
ons eenigzins breedvocrig kunnen gelchieden , hijaldien
niet de vele uitkomencie Leerredenen groote beknoptheld ons voorfchreven , en de Godgeleerde Bijdragen
meerdere uitvoerigheid doen verwachten. Over het algemeen mogen wij van al deze Itukken zeggen , dat
zij ook in 's Grawnhage wel verdienden gehoord
te worden. Ecne cnkele aanmerking deelen wij den
Schrijvcr merle over de wijzc op welke hij bij deze en
gene Leerrede de verdeeling heeft opgegeven. Duister is
die opgaaf b. v. bij de tweede , over AIAR c. XII: 371'.
„ I. Het eerfle deel mijner rede zal dan aan de opgave
„ en flay ing derzelve gewijd zijn. II. Het tweede aan de
„ voorftelling van het nut , hetwelk wij nit deze be„ fchouwing behooren tc trekker..” Zal nu -leder weBOEKBESCH. 1830. NO. 6.
VAN DER G 0 N voort,

,38

j•

DENIER VAN DER (:ON

tell , wat hij in die Leerrede hebbe te ‘vachten ? I let is
wel zoo , dat nit de naastvoorgaande woorden blijkt ,
dat bier wordt bedoeld opgaaf der redencn , om welke
de fchare Jezus zoo gaarne hoorde. Maar worden deze
bedoeld , hoe lam komt dan die flaving bier achteraan !—
Ook op de verdeeling bij de eerfte Leerrede hebben wij
eene aanmerking ; deze namelijk , dat bet overbodig is ,
na eenige uitfpraak des Bijbels te hebben toegelicht , die
uitfpraak dan nog als waarheid te doen kennen. flier
hebben wij het oog op hetgeen v A N DER G o N fchrijft
bl. 3
„ Ik zal eerst, na eene korte toelichting der
„ woorden , u Salomo's fchrijven als waarheid doen
„ kennen." Daar Salomo in den Prediker als wijsgeer
fpreekt , kan dit er misfchien nog door, omdat het Evangelic toch • nog lets anders is, dan de inhoud van dit
wijsgeerig bock. Doch ook bij de Leerrede over Rom.
VIII: 242 . vinden wij hetzelfde : „ Ik zal in bet eerfle
„ deel mijner rede de waarheid , welke de tekst leert ,
„ trachten te fla.ven." De taal eens Apostels heeft zoo
lets niet noodig. Zijn gezag als Apostel is voor hetgeen hij zegt Raving genoeg. Bij zulkc uitdrukkingen ,
welke men wel nicer boort , toont men weinig te denken: Alleen moeten de woorden des Bijbels worden opgehelderd ; dan ftaan zij vast , ook zonder eenige nadere
Raving. Eenvoudiger zou het plan zijn , hij hetwelk dit
geheele hoofdfluk zulk eene uitmuntende dienst bewijst.
1°. Opgaaf van de hope, welke Paulus heeft bedoeld.
2°. Aanwijzing van het geluk, dat in die hope gelegen
is. Bij welk laatfte fink Paulus , geheel het hoofdfluk
door, genoeg hat zien de grootheid van bet geluk , dat
hij inwendig fmaakte.
l-Ietgeen wij hebben aangemerkt , deelden wij geenszins
mede , om den Eerw. VAN DER GON van de tiitgaal.
eens tweeden bundels of te fchrikken. Misfaien raadt hem
het gunftig onthaal , dat deze Leerredenen bij bet godsdienflig publiek ontvangen zullen , die nitgaaf al fpoedig aan. — Wij voor ons wenscbten wel, dat de Leerredenen wat minder gelezen , wat meerder gehoord worden.
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Het publick worcit met Leerredenen, dunkt ons , wat
overladen. Derzelver vertier words wel eens begunfligd
door menfchen , die aan de Godsdienstoefeningen zich onttrekken , eene preek thuis lezen , en , als het daartoe
komt , de toepasfing overflaan, of met Felix zeggen :
voor ditmaal ga been. De graagte naar goede Leerredenen, zoo als er nicer worden gedaan dan gedrukt, bewijst nict algemeen den hevigen dorst naar godsdienflige
Inriften , en levert geen' fcherpen fpoorflag tot de nitgaaf van Leerredenen , welke antlers Beene verdienfle be •
zitten , dan dat zij goed. zijn. Het fpreekt dus van zelve,
dat wij die meesterftukken uitzonderen , die voor eerstbeginnende predikers tot modellen kunnen dienen.
Maar befluit VAN DER GON tot de uitgaaf van een'
tweeden bundel , iets dat wij hem noch af- noch aanraden , dan kunnen onze aanmerkingen hem van nut zijn.
Zijn cerst genomen beflek verandere hij, bij de opgaaf
der verdeeling, indien zijnc pen eene eenigzins andere
leiding heeft genomen , dan hij zich had voorgefehreven.
Dit heeft VANDER GON 7 dunkt ons 7 nu verzuimd;
waarom dan ook onze aanmerkingen op de eerst gemaakte
verdeeling zich hechten , en bij dc uitgewerkte flukken
minder to pas komen.
Voor het overige durven wij hem wel verzekeren , dat
doze Leerredenen , naar ziinen wensch , bier en daar wel
iets goeds zullen ftichten.

Keur van Christel(jke Brieven van verlaillende Schrijvers , federt de eer ge tilden des Christendoins tot op
onze dagen. Naar den tweeden druk nit bet Fransch.
To Rotterdam, bij Wed. van der Meer en Verbrugf i - 90.
gen. i830. hi gr. SVC). XT7 Cf? 2^,2
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elijk dc krachten onzes ligchaams en de vermogens
van onzen geest , zoo heeft ook datgene in ons , wat
wij onder het woord Godsdienst , in den ruimfien zin
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genomen , begrijpen , zal het in ons bewaard en verfterkt worden, gedurig voedfcl noodig. En daar de
onontbeerlijkfte en voortreffelijkile zaak er altijd bij winnen moet , naar gelange zij van incerdere zijden befchouwd
en in het licht gefleld wordt , zoo is bet goed , dat de
voorraad van godsdienflige lectuur van tijd tot tijd worth
aangevuld , te meer daar veel van het vroeger geleverde , door verouderden in- en uitwendigen vorm , als
een dood kapitaal kan worden aangemerkt , dat wij ook
over het algemeen niet verlangen tot vorigen koers te
zien ftijgen. Nu, er worth dan ook in die behoefte
ruimfchoots voorzien ; en het goed debiet , dat aan gefchriften van ernfligen ftempel en flichtelijke flrekking
doorgaans in ons Vaderland te beurt valt , moge ten bewijze verflrekken your den goeden zin , die voortdurend
bij zeer velen woont.
Dan, het is op verre na niet genoeg , dat een boek
flichtelijk heet , om het onvoorwaardelijk te kunnen aanprijzen : het moet , zoo door doel der zamenflelling als
door waardige wij‘e van bewerking , ook waarlijk Inchtelijk zijn ; dat is , zuivere , werkzame godsdienrlige
gevoelens helpen opwekkeil en verflerken , den lezer
kracht , rust en troost verfchafren , en hem waarlijk wijzer en beter helpen maken , door hem alles te ontwennen , wat met den geest van het Evangelic flrijdt , en
hem meer en meer in dien geest te leeren denken en handelen.
Befchouwen wij nit dit oogpunt de hier aangebodene
Brievenverzameling , dan moeten wij betuigen , daarin
zeer veel gevonden te hebben , dat aan deze vereischten
voldoet. Ter bereiking van zijn loffelijk doel , het infcherpen van echt Christelijke gevoelens , door het mededeelen der getuigenisfen van Christenen uit alle Eeuwen , heeft de verzatnelaar eene doorgaans gelukkige
keuze gedaan. Oudvaders , Kerkvoogden nit een volgend tijdvak , Kerkhervormers , Geestelijken van verfchillende geloofsbelijdenis uit de laatstvorige Eeuwen en uit
de onze Wijsgeeren , Letterkundigen , Zendelingen , Op-
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perhoofden van tot bet Christendom bekeerde Volken,
door lijden en verliezen beproefde , of na eenen verkeerden levenswan.lel tot betere inzigten gekomene bijzondere perfonen , vereenigen zich hier in de erkentenis van
de hooge en proefhoudende waarde des Christelijken geloofs en der F..vangelifche leere. De Brieven , deze bunne erkentenis behelzencie , fchijnen grootendeels flechts
fragmentswijze medegedeeld , met weglating van wat
bier minder tot bet does flrekkende was. Hieraan deed
de verzamelaar wel , en fchijnt met goed oordeel te zijn
te werk gcgaan, gelijic Recenfent opmaakt flit fommige
der Brieven , die hij zich van elders herinnert , en wier
gebeele mededeeling niet flechts overtollig geweest , maar
aan bijgeloovige hegrippen voedfel zoude gegeven hebben. Zoo vond hij in - den 3:len Brief , van P o Y.CARPUS ' marteldood verflag gevende; hier de foort
van mirakel niet, dat hem in andere lezingen wel eens
gehinderd had.
De keuze des verzamelaars doet hem als Protestant
kennen, maar als echt Protestant, bij warme erkentenis zijner voorregten , geene andersdenkende Christenen veracht of veroordeelt ; integendeel zich en anderen ook door hen laat flichten, waar zij geene menfchenvonden aan de leere, die uit den Hemel is , voortrekken , of menfthelijk boven Goddelijk gezag willen laten
gelden. De aanhanger der Roomfche kerk , moge nit Brie
ven als de 9 11 e en 'cede zien welk een' edelen broederzin het zuivere Protestantismus inboezemt. Diegenen
onder de Hervormclen , welke zich nog met bekrompene , den Christen onwaarciige tobberijen en fiellingen
mogten kwellen en beangtligen , kunnen bier van eenen
LUTHER en HERVEY (Br. 2.8 en 59) kern, dat
de Zaligmaker alien tot zich riep , en bet ons dus niet
voegt , onszelven of andercn van Gods barmhartigheid
uit te fluiten. Voor elken Christen is in dit werkje veel
troostrijks en opbeurends , in alle die verfchillende levensomflancligheden of gemoedsftemmingen , waarin hij
aan troost en opbeuring de meeste behoefte gevoelt. Het
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bevat vele goede weaken bij het bewandeien van den levensweg ; het boezemt waardige denkbeelden in omtrent
den invloed des Christendoms, ook op bet geluk der
huisgezinnen en de orde en bloei der Burgermaatfchappijen. Belangrijk zijn in dit laatfle opzigt die Brieven ,
welke ons den tegenwoordigen wetland van Otaheiti en
Sierra-Leone fchetfen : men ziet er nit , wat de Zendelingmaatfchappijen eenmaal zullen kunnen daarflellen ,
als zij overal , door bet nemen van wijze maatregelen ,
gefehikte werktuigen en doelmatige middelen bezigen.
Offchoon enkele Brieven ligtelijk gemist en door meer
degelijke hadden kunnen vervangen worden , is er echter
Been die Diet icts leerzaams en goeds bevat. In fommige zelfs wordt een diep - wijsgeerige bilk op de Christenleer geworpen , en daardoor bevestigd , dat Christendom en echte Wijsbegeerte , (geene hardnekkige flelfeizncht , die in beide even verkeerd en fchadelijk is) wel
verre van elkander nadeelig of vijandig te zijn , zeer wel
band aan hand kunnen gaan en zich onderling onderfleunen. Onze overtuiging van deze waarheid deed ons wenfchen , dat verzamelaar of vertaler eene kleine teregtwijzing gevoegd had bij die Brieven , in welke fommige
uitdrukkingen wel eens diegenen in de hand zouden kunnen werken , die meenen , bet Christendom ten koste
der Wijsbegeertc , de Openbaring en bet Geloof ten koste der Rede te moeten verheffen. De groote PAULUS
dacht er adders over (Rom. 1: 19, 2.0. II: 14, 15.) ;
hij verwarde Diet onze redelijke Godsciicnst met de valscligenaamde \'Vetenfchap en met de Filozoiie Dam- de overlevering dcr menichen , tegen welke hij ‘vaarfi:buwt. De
Openbaring verheldert en verflerkt de Rede, maar veracht ze niet, noel' maakt ze onnut. Net Christendom
leidt de ‘Vijsbegeerte nit do duistere doolhoven , waarin
zij ligtelijk verdwalen zoude , en licht haar met de beidere fakkel , can hoofer licht ontfloken , op bet veilige
pad voor ; maar verfloot haar niet, noch belct haar een
vrij en redelijk onderzoek , mits zij zich maar nict verwaand en vermetel boven de onleilbare uitiPraken der
Openbaring verheffe.
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Twee dingen hadden wij nog wel gewenscht. Ten
eerfle , dat , door bet inlasichen van nog eenige Brieven,
de invloed van het Geloof,, in wcrkdadige liefde tot de
naasten en naauwgezette pligtsbetrachting , nog wat meet
ware uiteengezet. Fret is wel zoo , dat uit bet echte Geloof dit een en ander van zelve ontflaat ; -maar velen loopen zoo ;root gevaar,, om datgene voor bet echte Geloaf te houden , wat het eigenlijk niet is. Uit do vrtichten zal men den boom kennen. — Ten andere kan bet
zijne nuttigheid hebben , om de al te Berke gehechtheid
aan bet zinnelijke en vergankelijke te temperen , dat men
ons den Hemel als Vaderland , de Aarde als Land der
Vreemdelingfchap , des vlugtigen doortogts , affchildert ;
bet Evangelic doet dit zelve : maar men vergete daarbij
nooit , dat bet verblijf op Aarde een wezenlijk deel onzer beftemming uitmaakt ; dat zij niet flechts een doortogt , maar tevens eene werkzame oefenfchool is , en dat
wij — om in het beeld te blijven — op geene bevordering rekenen kunnen , als wij bier werkeloos en ongeduldig naar de hoogere fchool fmacbten , zonder ijverig en
blijmoedig can te leeren en te doen , wat in de tegenwoordige te doen en aan te leeren valt. Deze went(' is
misichien bij bet lezen van fommige Brieven niet overtollig ; zeker is hij op verre na niet op alle van toepasfing.
beloofde uitgelezene BrieMet verlangen zien wij
die ons met die
ven van den eerwaardigen ii
van nuGU ti; T ten vervolge beloofd worden , te gemoet.
Ooh deze laatstgenoemde Geestelijke fchenkt ons bier uitmuntende lesfen , en legt eene diepe menichenkennis can
den dag.
Eene goede uitvoering , nette titel en vignet verhoogen
de waarde van clit boekje. Behalve eene inleidende voorrede, heeft de vertaler , die zich G. VAN REYN teekent ,
hier en daar eenige aanteekeningen bij die des oorrpronkelijken verzamelaars gevoegd. Jammer is bet, bij eene
overigens goede correc qe , dat op bl. 165. reg. II
(). maar voor waar is blijven flan, waardoor al de
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kracht der daar gevondene fraaije tegenftelling , die ons
altijd bij VON Air ii LLER zoo zeer trot. , verloren gaat.

Eduard en de Kluizenaar van Sint Pieters Berg , of
ele Proef der ware Verlichting. Een menschkundig
rafereel van het geweld der driften , en van het
vooroordeel in het punt van Godsdienst. Door eel'
friend van ll'aarheid en Godsdienst. Veritas odium
parit. TERENTILIS. re Deventer, J. W. Robijns. 1829. In gr. 8vo. XIV en 303 bl. f I -9o.

Di, bock beantwoordt niet aan den titel. Van hoedanigen geest de fchrijver is, blijkt al terilond nit het voorberigt aan den lezer. Het is , zegt hij daar order anderen ,
hoofdzakeliik om mi nen Katholijken landgenoot tegcn
den invloed van de zoogenaamde verliehting en het vervolgzuchtige Liberalism's te wapenen dat ik hem eerie
min of meer grondige kennis van dezelve tilde mededeelen. Een weinig verder betuigt hij : Dc Katholifke, die
zich mitt werkje min of meer cigen maakt, behoeft geere bibliotheek om vrij met den liberaal in het fir#dperk
te treden , en juist dit is het duel van hetzelve. Overigens heb ik ook voor den Protestant willen fchr#ven,
ten minfle voor diengenen, die niet door den .firoom van
het vooroordeel weggejleept , in z#n hart alle liefde tot
de waarheid beef: afgezworen. De vorm van gefprekken
werd gekozen, ten einde gelegenheid te hebben , om menig zedeqk en geMiedkundig onderwerp op het tapift te
brengen, als bsj voorbeeld: een Mill of meer uitgebreid
vertoog over de Philofophie onzer eeuw , de kwakzalver#
der vripnetfelaars , het gevaar van den fchouwburg
voor zeden en Godsdienst , het fehadel#ke van het lezen der romans , en het lezen in het algemeen ;!), over den
gees: van oproer , die thans in Europa woelt , over de
Spaniaarden , over den moord van Sint - Barthelsnacht ,
enz. enz. Voorts wordt
de voorrede gezegd : lk ver-
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klaar alzoo aan den lezer dat h iy in dit werk geenen
uitgelezen noch hoogclravenden .1191 moet zoeken ; het
ot2derwetp miner verhandeli,v heeft maj meer het wezenlijke der zaak dan de fierlty,hcid des vitdruks doen
in het oog houden ; ik wilde overtuigen maar niet fchitleren. 1k fchenk dus seeds vooruit aan de recenfenten
(bzyaldien eenigen &inner het der moeite waardig mogten oordeelen hunne pen tegen dit werk to fcherpen,) al
de aanmerkingen waarvoor de onvolmaaktheid of het gebrekkige van n29*nen Ilayl en fpraakkunst mogelilk vatbear is , maar wat sn ne bewijsredenen, mgne beginfels cn gevolgtrekkingen aanbelangt , kunnen zit zich
verzekerd houden , dat ik bun omtrent dezelve geene
enkele zal fchuldig Ook ben ik voornemens , om
later de bezwaren der Protestanten tegen dit werk en
derzelver wederlegging den lezer merle to deelen.
De fchrijver fchijnt dus zelf zijne zwakheid in taal en
ftij1 te gevoelen. Wij z,ullen derhaive bet gebrekkige
niet aanwijzen ,, offchoon er,, het geheele boek door, te dien
opzigte veel , zeer veel ware aan te merken. Soms is het
wartaal en onzin. Naar ipelling , keuze van woorden
en woordvoeging te oordeelen , zouden wij twijfelen ,
(en die twij el was ons lies) of wij hier wel een geheel oorfpronkelijk Nederlandsch werk voor ons hebben.
Wij bedoelen uitdrukkingen , als de volgende , waaronder klinkklaar lloogcluitfche : Een overblifffel van beden-.
king, nacht lager (dat bij herhaling voorkomt), een vierhoekig (vierkant) vertrek „ hij was Eilnen Godsdienst•

pligt in de kerk wezen verrigten , het verkoop eener
vertaling, tot zwaarmoed gellemd, ik verfprak (beloofde) hear te bezocken,wij onderhielden ons over de toonkunst , zonderbare gedachte, oorzaak (reden) hebben,
afllerfden (afftierven) , die hem lijkent (gelijkt) enz. enz.
\Vat nu het boek zelve aangaat het is zonderling (niet

zonderbaar) , dat de man , die het lezen der romans fchadelzyk noemt , evenwel zelf eenen roman fchrijft. Doch
blijkbaar gerchiedt dit alleen , om alzoo te beter gelegenheid te vinden tot het maken van fcherpe aanmerkingen
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op het Protestantismus , op het Nut van 't Algemeen,
op de Letteroefeningen, op gematigde Katholijkcn, enz.
Wij willen de waarheid betrachtcn liefde, tnaar fchromen geenszins ons oordcel te zeggen over dit voortbrengfel , en durven den fchrijver verzekercn , dat hij
zijn doel niet zal bereiken , wanneer hij met dit zijn gelchrijf profelyten meent te maker , en de Protestanten in
het algemeen met zijnen denkbeeldigen EDUARD, die
weinig karakter heeft , gelijk nat. Aan onzc lezers deelen wij den hoofdzakelijken inhoud des romans mode,
die betrekking fchijnt te hebben op de woelingen , welke
ginds en elders, ook onder onze landgenooten , door zekere welbekende perfonen veroorzaakt worden.
EDUARD, een bedorven kind der weelde , Anflerdammer van geboorte , fludent in de Regten te Leiden ,
leefde aldaar zeer los , begon , op aanraden zijner moeder ,
verkeering met de rijke CAROLINA, ftelde dit meisje ,
dat hem beminde , te leur,, en verliefde op de fchoone
EMILIA. Om in het bezit van deze te gcraken ,
deerde hij tot Predikant , doch werd teleurgefleld door
zijne tveede minnares , die kon befluiten , hart en hand
aan eenen nog eenigzin.r nabeflaanden, een jong ()frier,
te fchenken. De ftudent verneemt , wat er gaande is ,
ijlt te paard naar Zomerdaal, doch komt te laat. E aI IL I A is met Karen nicuwen minnaar vertrokken. EDUAR1)
ontdekt vervolgens , dat zij naar het landgoed eener tante in
den omtrek van Maastricht gereisd zijn. "Vs ecn razende fpoedt hij claarheen , vcrfr_huiltzichin een boschje , loert
verraderlijk achter een' boom , ziet EMILIA aan den
arm des Officiers wandelen , loopt waan,:-,innig op haar
los , roept fchnimbekkend, en lost de pistool op haar.
E m ILIA valt ; doch alleen haar geleider is aan den linker arm getroffen. Ook het tweeds fchot mist — en
EDUARD neemt de vlagt. Hij dwaalt en komt, laat in
den avond aan het eenzaam verblijf des Kluizenaars van
den St. Pietas- Berg, die hem herbergzacmheid bewijst
en voorcerst Gene fchuilplaats aanbicdt.
leder gevoelt , dat deze inklecding alleen most (linen,

VAN SINT. PIETERS - BERG.

2,47

um belangftelling op te wekken , en den vromen Kluizenaar het zoogenaamde Katholicismus te doen verheiTen
en aanprijzen, ten nadeele van het Protestantism's. Na
het vertrouwen des verbijsterden jongelings gewonnen te
hebben, doet hij E D U A R D zijnc gefchiedenis verhalen ,
en dcelt denzelven vervolgens zijne aanmerkingen mede,
waaronder eenige , de working der driften en hartstogten
betreffende , door elken menfchenkenner, hij zij Roomsch
of Onroomsch , beaamcl zullen worden. Doch wil de
fchrijvcr te kennel] geven , dat het Christendom alleen in
Roomfche vormen de kracht heeft , om het verftand waarlijk te verlichten en het hart te veredeien , zoo moeten
wij van hem wel zecr verfchillen , en mcenen ons zelfs
op de gefchiedenis der jonglle dagen te mogen beroepen.
Zonderling luidcn , bl. 64, de volgende woorden: en de

mensch ,hct evenbeeld zip's /cheppers , is reeds van zijne
geboorteaur aan tot eene mindere dierliike volmaaktheid ,
elan gene gedoemd. _lets vcrder lezen wij : Reeds in het
kind ontwaart men , in de .110hoofdige hoovaarclij , het
zaad van ketterij en hare onfcheidbare gezellen, oproer
era vervolging. Van welken leant komen titans oproerige
woelingen ? en wic waren feeds de vervolgers van andersdenkenden ? — De fchrijvcr zegt , bl. 7o: Iraarlijk
het is cone hemelfche Godsdicnst , die met eenen traan
do firafende hand des Eenlvigen lean ontwapenen , en
met eenen zi:cht den vcrworpeling tot gunfleling kanverbefell. ()DS leert JEZ US CHRISTUS: Niet ieder ,
die zegt , Hare .1 licere maar die duet , cnz. — Dan
volgea cenige aanmerkingen (bemerkingen, volgens den
fchrijvcr) over de eenzaambeid. EDUARD, teleurgeIteld in zijne liefde , wil zich geheel afzonderen van de
menfchen. De Kluizenaar fprcekt hem tegm , en zegt
onder anderen : we/ eene laiazrolle feheuring van de
zamenleving het verzaim dozer (maatchappelijke) pligten ivettigen ? Na cen weinig over de voordeelen en nadeelen der ecnzaamhcid (of van het monnikenleven)gekeuveld to hebben , verandert de grijsaard eensklaps van
tool' , fcliijnt alle zijne zachtmocdigheid te verliezen ,
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(bier komt de aap nit de mouw kijken) vaart zeer hevig
nit tegen Mr. N. sINDEKAM, lien hij een Voorzitter

van den verlichtingswinkel en een hetz9" dommen ,hetzij
vuilaardigen verlichtings komediant , Voorzitter van de
illaatfehappij van het zoogenaamde Nut van het
gemeen noeint. Waarom ? Omdat de Heer S I N D E R A M
in eene Redevoering gezegd heeft : Spreekt niet van
Kluizenaars , die afgezonderd van de wereld , geheel
voor zichzelven leven , enz. Maar de fchrijver heeft zelf,
op de voorgaande bladzijde , zijnen Kluizenaar de volgende woorden in den mond gelegd : Daarenboven be-

hoeft men in de wereld nosh den Dentokriet , noch den
Herakliet voor te ilellen (te vertoonen , zegt men in
goed Nederduitsch). Is de wereld bedorven,wel nu ,dan
is het cone verdienfle , zich met den Ilroont niet mede te
laten flepen ; en de goede maakt zich dubbeld verdienfielijk met het kwaad het hoofd to bieden. Verfchilt deze
aantndrking in het zakelijke wel zoo veel van die des
Heeren s INDER A M? Dat monniken en kloosterlingen ,
in zekere omflandigheden , veel goed gedaan hebben , erkennen wij gaarne ; maar dat het kloosterleven ook aanleiding tot veel kwaad heeft gegeven en bij algemeenwording des Christendoms oneindig meer fchade dan
nut doet, houden wij voor ontwijfelbaar. Doch Pater
HIERONYMUS wilde flechts de gelegenheid aangrijpen , om zijne gal nit te fpuwen , en fchimpende aldus
te beiluiten : Na deze les, wordt (word) Yoorzitter
van uwe Illaatfchappij tot Nut van 't .illgenteen, en,

geloof m9 ", gif zult door onzinnige logentaal , door dom
vooroordeel en blinde dweepzucht , de barbaarschheid der
onverlichte middeleeuwen niet moor befchamen.
Dan volgt een nieuw opfchrift: Kloosters en andere
Godsdienflige Inrigtingen en GeJlichten. Te weten ,
wien de fchrijver, tegen alle waarheid aan ,
op hl. 9z doet zeggen: wij Protestanten lezen de fchriften onzer tegettpartil immers bijna niet , — de onbeduidende EDUARD doet opwerpingen (maakt tegenwerpingen), offchoon hij een weinig te voren de eenEDUARD,
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zaamheid nicer , dan Pater III E it O N Y ivr IT s kon goedkeuren , had geprezen ; en nu hoorde de Kluizenaar zijne
aanmerkingen tegen de cenzaarnheid , zonder dezelve te
onderbreken. Dc jongeling , brandend van ongeduld,

wachtte de oplosling zipler bewilsredenen van den gr2jsaard af. Eindelijk brak de ourle man zijn flilzwijgen , en
h!y* fprak met zachtaardigheid. — Zoo althans flaat letterlijk in het bock ; maar , welk eene zachtaardigheid
De Kluizenaar fpreekt , namelijk , vervo l gens alleen , en
geeft eene zoogenaamde ‘voderfegging, die verre het grootfte gedeelte des werks uitmaakt , en in eene taal , waarvoor ieder eenigzins befcbaafci mensch zich fchamen zoude , de lank en hatelijklie uitvallen tegen Protestanten,
Filozofen en liberale Kathollyken bevat; terwijl het geheel eene lofrede op Kloosters, Ilionniken en Nonnen
moet zijn. \Vij achten het onnoodig , de grove lasteringen en onwaarheden, bier voorkomende , te wederleggen. Een fchrijver , die tot zoodanige middelen van verdediging zijne tocvlugt neemr, fchijnt zelf de zwakheid
zijner zaak te gevoelen , en , (lien ten gevolge, zelf het
geweld der driften niet te kunnen wederflaan. Een man,
die bi. 99 betuigt , eene reeks van jaren, in allerlei ge-

wester', in allerlei betrekkingcn met den Protestant verkeerd te hebben , hem ONDER DEN DERMANTEL VAN GELOOISGENOOT (ei ! ei !) te hebben leeren kennel' ,als zoodanig zinc protestantfche bijeenkomflen bilgewoond,zij,
ne voornaamile fchriften gelezen te hebben , en evenwel
zoo raast en tiert , zal aan het Protestantism's weinig
nadeel toebrengen , en bij de verfiandigen en gematigden
onder zijn eigen Kerkgenootfchap niet veel goekeuring
vinden. Pater n IER 0 NY 14I u s zegt , bl. tot : B E
A it ArtNus alleen was genoeg om de gehecle Hervorming te verpictteren. Evenwcl beflaat het werk der
Hervorming nog , na verloop van drie eeuwen ! Op bl.
106 verzekert hij , dat de preclikant en de leeraar in
bun hart overtuigd Z1172 dat Winne leer bedrog , en
hunne redevoering fchimptaal is. Hoe zoo het hem fmaken , wanneer wij deze bewering terugkaatilen , en de-
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zelve op de Roomfche Geestelijkheid toepasten ? Maar de
man blijft het bewijs fchuldig. Trouwens , hij fchaamt zich
niets. De Inquifitie was , volgens zijn zeggen , noodig ,
om voor het vergieten van burgerbloed to waken ! en de
Sint Barthelsnachten moes ten vervolgende Protestanten
beteugelen./ Aan de Protestanten en hunne leerlingen ,
de Filozofen , wil hij de gruwelen derFranfehe Omwen _
teling wijten ; en evenwel moet hij , hi. 136 , bekennen , dat
de Protestanten van Zwitferland , Duitschland , Holland

en Engeland de uitgewekenen grootmoedig hebben opgenomen , en milddadiglijk in hunne behoeften voorzien. Welk
eene tegenilrijdigheid in hetzelfde werk ! Zoo wordt , bl. 8$,
onder eene menigte Protestanten en Filozofifche vr !ydenkers 00kERASMUS genoemd , bl. 174 dezelfde ER ASM u s onder de Kerkvaders geteld , en bi. 213 is de be-

roemtle ERA smu s de Godfpraak der Hollandfche Protestanten. Doch dit neemt de fchrijver zoo naauw niet ,
die HOBBES en DE LA METTRIE, beneVenS CON-

de wangedrogten der Franfche Revolutie opnoemt. Schandelijk is de fpotternij op bl. 252 ,
waar van den Predikant gezegd wordt , dat hij , qua
Predikant , geene heiligere bedieningen uitocfent , dan
ieder leeken (leek) des noods zoude kunnen llitoefenen,
eene preek DECLAMEREN en de HONNEURS bij het nachtmaal doen.
DORCET, ander

Wij onthouden ons opzettelijk van aamnerkingen op
deze en dergelijke uitvallen. Hij, die niet weder fchold ,
wanneer Hij wend gefcholden , heeft ons dit voorrchrift
gegeven : Mlles, wat wilt , dat u de menfchen zouden doen , doet gij bun ook alzoo. — Plaatsgebrek verbiedt ons grootere uitvoerigheici. Doch onze lezers zullen uit het medegedeelde genoeg ontwaren , hoc zeer de
zoogenaamde Friend van IFaarheid en Godsclienst zclf
nog door vooroordeel en getveld der driften zich laat
flingeren.
Hij is zeer verbitterd op mosnElitt (latere werken van Protestanten over de lierkelijke GeCchiedenis fchijnt hij niet to kcnnen), en befchuldigt dien van
kwade trimly , offchoon hij zelf MOSHEIM niet ter
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goeder trout' aanhaalt. Zoo beroept hij zich ook op
SANDER, waar deze iets goeds van monniken en kloosters zegt , maar verzwijgt het overige. Nog fchrijven
wij , om den geest des hocks te doen kennen , over, hetgene, hl. 96, (de fchrijver Weer, met Welk doel !) E D uR D in den mond gelegd wordt : De Boning (onze Koning) heeft als politick opperhoofd en krachtens dc

Grondwet het regt 077; den Godsdienflen ZULKE vrije
nitoefeningen voor te fchrilven, als HEM GOEDDUNKT
en zelfs het regt 071; deze VRIJHE1D met GEWELD (de
woorden zulke , hem goedelunkt , vrijheid en geweld
zijn in het oorfpronkelijke curfief gedrukt) , ja tegen
de fa/mance/fie belofte zelfs , te betalen. En bl. 262
vindt men deze opmerkelijke woorden , die letterlijk aldus gcdrukt zijn : Het z !ita Katholajken , de vreedzame

inwoners van dit rejk , die midden in alle Protestantfche vervolgingen en proeftniddelen tot hunne verdelging, a:Idea's meet- dan Gene cam zoo ruimfchoots aangewend zonder,, tot nu toe , wraak , bloedige wrack
over de Protestantfche tolerantie te nemcn , — nu reeds
eeuwen de lasten van het land betalen enz. enz. , zonder er de evenredige voordeelen van te genieten. Is
het niet, alsof men hier een' der beruchte Petionairen
hoort lasteren en razen ?
Alhoewel bet op den titel niet gezegd wordt , blijkt
aan het einde des boeks dat wij een tweede Deel van
dit bejammerenswaardig gerchrijf te verwachten hebben.
Ook belooit de fehrijver,, in zijn voorberigt , eenen bladwijzer op het einde, die hier niet is te vinden.
Hetgene BILDERDUK onlangs aan LE SAGE TEN
BROEK fehreef, mag men ook dezen kampvechter toevoegen : Lees en word wijs

Perhandeling over het bee'erken van ell Gefe. hiedenis der
Nederlanden , door Mr. JACOBUS SCHELTEMA,
Bidder der Orde van den Nederlandfthen Lately ,
Lid van het Koninklajk hallitteut en andere Maar,ji.happrien van Wetenfiliap. Te Haarlem ,
tvo. XII en 77 bl. £ I Loosjes, 1229.
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en west , dot Z. M. in 1826 de deskundigen haft nitgenoodigd tot bet leveret; eener uitvoerige fchets van
cen ontwerp , hoe de Gefchiedenis der gczamenlijke Nederlanden best nit de bronnen zoo kunnen worden bewerkt ; terwijl de bestgekeurde Verhandeling haren Schrijver den post van Gefchicellehrsiver des Rijks , in plaats
van wijler, den neer s T U A R T , zou doen erlangen. Vijf
der reertig ingezondene Verhandelingen , narnelijk die van
de [Jaren GROEN VAN PRINSTERER, DE JONGE, RouAARDs en SCHELTEMA,
ontvingen den eereprijs , beflaande in de gocdkeuring des
Konings (ten gevolge van bet Rapport eener daartoe aangeftelde Commisfie) en eon' gouden eerpenning. Een
Gefchiedichrijver des Rijks werd echter niet aangelleld.
De Heer se nEnr EINIA is de eerite , die zijne Verhandeling over dit gewigtig onderwerp in het lint geeft.
Het Publiek kent dozen hoogstverdicnaelijken Schrijver,,
als den Veteraan onzer Letterk uncle , en die , na v A N
IVIJN, van alle de titans levende Schrijvcrs wel het
meest door zijne gefchriften heeft bijgehragt, on] onze ftaaten letterkundige Gefchiedenis op to helderen , vele te voren
duisterc punten in het lic ht te ftellen , en den roem van
ons Vaderland daardoor te vergrooten. Zijn Staatkundig
Nederland , zijne gelchriften over HOOPT en T E ss E sCHADE, zijn Mengelwerk, zijn Rusland en de
Nederlanden , zijne Verhandelingen over ER Asm U s,
wz E II en zoo vele ancleren , en eindelijk zijne handhaving van Ne8rlands eer in do vroege befIrijding en affchaffing der Hekfenprocesfen, zullen hem eene onvergankelijke eerzuil flichten orider de verdienfielijke Nederlandfche Gefchied- en Oudheidkuncligen. De vermelding
hiervan bij elke gefchikte gelegenheid is pligt , en gewis
ook eene aangename. taak , voor alien, die deze wetenfchappen op prijs flellen. Maar de bekwame man heeft
met CICERO het gebrek gemeen dat hij er zelf te
gaarne en to veel over fpreekt. Het is , naar onze begrippen , niet volkomen kiesch zichzelv' in de Voor-
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rede een geoefend keener te noemen. (Voorr. bl. vi.)
Waarom moest een man als SCHELTEMA het zelf
zeggen , dat hij door verworvene kennis aangaande

perfonen en zaken, in de Vaderlandfche Gefchiedenis
voorkomende, ook ten opzigte van boeken en gefchriften over en veer dezelve, om den geoefenden om
de gave van opfporen , fnel zien en fpoedig lezen, bzy
een vast geheugen en vlug herinneringsvermogen, Z071der 7111 te gewagen van werkzaamheid , bezadigdheid
en befcheidenheid, zich genoegzaam ben2oedigd zoude
befehouwen , om naar den post van 's Rzjks Gefchiedfchritver te flaan (Brief aan den Minister van Binnenlandfche Zaken, bl. 5.); dat hij verder gevorderd
is in de Vaderlandfche Gefchiedenis ,dan andere letterkundigen onder onze tzyd- en landgenooten, bl. 7, 8.
Dit alles is waar; maar, naar het ons voorkomt , is
het toch het gevoel van eigenwaarde — die ziekte onzer
Eeuw — wat verre gedreven , wannecr men zulks openlijk zegt.
De Schrijver zou dus naar den post van Gefchiedfchrijver hebben medegedongen ; maar hij is zestig jaren oud ,
en begrijpt , dat een werk van zoo langen adem , als de
Vaderlandfche Historie is, de vermoedelijke during van
zijn levensperk ligtelijk zou kunnen overfchrijden , dear
hij tot de vervaardiging van hetzelve niet minder dan tien
of twaalf jaren noodig keurt. Hij geeft zich dus niet
Jlellig onder de mededingers op ; verklaart zich echter,
uit zucht voor den roem van Z. NI' regering , genegen ,
om , des noods , het werk op te vatten ; maar zou nogtans gaarne eene eervolle rust van zijne tegenwoordige
drukke ambtsbezigheden genieten , ten einde gelled voor
zijn lievelingsvak te kunnen leven. Gaarne zouden wij
zien, dat zuik eene ondelfcheiding aan den arbeidzamen
man voor zijne langdurige dienften Wierd toegeftaan. Zoo
iemand, heeft hij de eer en het genot van het Prytaneum
verdiend.
Na den dus voorafgaanden Brief aan Z. E. den Minister van Binnenlandfche Zaken , volgt nu de VerhandeBOEKBESCIL 1830. NO. 6.
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ling over het bewerken van de Gefchiedenis der Nederlanden zelve.
SCHEL T E Arn, begint met aan te merken , dat hij
deze Gefchiedenis niet als een Vervolg op IVAGENAAR,
gelijk die van s TUART, befchouwt; lets , dat thans
noodzakelijk vervallen moet. Het, verlangen naar een
werk , waarin de Gefchiedenis van alle Gewesten behandeld worde , vat de Schrijver meer wenfchender- dan
bepalenderryze op. Hij wil de Zuidelijke Gewesten na
1581 van bet algemeene Plan uitfluiten , en die aan een'
Schrijver in die Gewesten zelve opdragen. Het contrast
zou anders te groot zijn , en de waarheid bijkans naar
perliflage gelijken. (Waar! zeer waar! En tech fprak
de Courrier des Pays-Bas voorleden jaar wegens Belgij ,
in tegentlelling tot Holland, van brillans fouvenirs. Wat
is het papier tech geduldig !)
Dus yak reeds een gewigtig en belemmerend gedeelte
der groote taak weg; te meer, daar Luik , als eene Provincie des Duitfchen Rijks, niet in aanmerking komt.
Dock dit is op verre na niet alles. Aiwat de invoering
van het Christendom tot aan den grooten watervloed van
857 of 86o voorafgaat , behoort tot de Oudheden , niet
tot de Gefchiedenis van ens land. Dus zijn de Oudheden — in den zin , dien de Schrijver daaraan geeft —
geen gedeelte der Gefchiedenis ? Mag men dan geheel
niet van de heldendaden der oude Batavieren en Vriezen,
de merkwaardige oorlogen tusfchen deze laatften en de
Franken gewagen? De Gefchiedenis der Gewesten gedurende de Middeleeuwen zou ook te veel omflag en ontwikkeling vereifchen; zoodat de Schrijver het werk eerst
zou moeten beginnen met de eigene Regering van KA...
REL V in 1515. Tot 1581 zouden dan alle de Nederlanden als edn Staatsligchaam moeten voorgefteld worden , en na 1581 de Republiek der Vereenigde Gewesten , in derzelver onderfcheidene Regeringsvormen , tot
den val van den Staat in 181e. Wij hebben op dit
Plan verfcheidene aanmerkingen.
Het is tech waarlijk geene Gefchiedenis van alle de

VERIIANDELING.

255

Nederlanden , waarin zoo wel het fchitterendfle als het
duistere tijdvak van fommige der voornaamfte Provincien geheel met ftilzwijgen worth voorbijgegaan. Van
ganfcher harte Itemmen wij toe , dat de Gefchiedenis
der Republiek de hoofdzaak van het geheel moet blijyen ; maar zou de Koning wel zoo vele Zuidelijke leden —
en daaronder den Gefchiedfchrijver n E w E-Z — in de Commisiie hebben benoemd , indien het plan had kunnen
zijn, om de belangrijke Gefchiedenis van het Graaffchap
Vlaanderen, van het Hertogdom Braband , de opkomst
der moedige Burgerijen in de dertiende , hunne heldendaden in de veertiende Eeuw , den hoogen bloei dier landen , vooral van Braband in de veertiende , van Vlaanderen in de vijftiende Eeuw,, de belangrijke Nationaliteit
der Vlamingen, toen een Brouwer tot de Gentenaars
zeide : „ Wij zullen den jongen Koning van Frankr!yk
„ gevangen naar Gent brengen , en hem daar Vlaanasch
„ leeren !" om , zeggen wij, dat alles in eene . illgerneene Nederlandfche Historic nit de bronnen voorbij • te
gaan , of in eene algemeene inleidin7 flechts aan te flippen ? Hoe kan men ook bij mogelijkheid de Gefchiedenis der Hollandfehe Graven, die onze waardige VA N
LENNEP , de Vader , als eene vruchtbare bron van vaderlandfche tafereelen , heeft aangeprezen , en VA N L E NN E P , de Zoon , inderdaad heeft bezongen , — cane Gefchiedenis , waarvan de fporen en overblijffels in het Republikeinfche tijdvak elk oogenblik wederkomen , — hoe
kan men die , als overtollig , affnijden ? In alien gevalle
zou men dan toch van het Bourgondifehe tijdvak , van
de Regering van F IL I P s den Goeden, waarin de kleine
veeten der Nederlandfche Vorilen onderling ophouden ,
en er eene bepaalde eenheid in de Gefchiedenis komt,
moeten beginnen ; want in. 1515 valt men juist midden in
den vijftigjarigen Gelderfeben oorlog.
Maar ook het jaar 1581 komt ons voor,, als tijdftip
van affeheicling befchouwd , niet gelukkig gekozen te
zijn. Zuid en Noord (met uitzondering der Waa/fche
Provincien) waren toen nog wel degelijk vereenigcl , ook
R
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met het Utrechtfehe Verbond. Zelfs werd , in het volgende jaar , ANJO u nog als Heer der Nederlanden gehuldigd. Eerst in 1585, door de inneming van Antwerpen, toen de hartader van den Staat, en de verhuizing der aanzienlijkfle inwoners en grootfte kapitalen uit
het Zuiden naar het Noorden , hetwelk op dit laatfle , in
een flaatkundig , kerkelijk en commercieel oogpunt , zulk
een' verbazenden invloed gehad heeft, terwijl tevens door
de komst van LEICESTER het Gemeenebest althans een'
provifionelen vorm aanneemt , — eerst van dien tijd of
begint de volkomene fcheiding , de hcerlijke bloei van
het Noorden , de diepe ellende van het Zuiden.
Eindelijk komt ons het tijdflip van IIIio, als flot des
werks, zeer ongelukkig voor. Het eindigt dan met den
dood , zonder herleving. Met zulk can elude zou eene kortflondige , voorbijgaande tirannij den fchijn eener wettige en
duurzame inlijving in het groote Rijk bekomen. Maar
ook in een ilaatkundig opzigt is dit flot des werks ongeraden. Men zou daardoor voedfel geven aan het denkbeeld , hetwelk door den lieu VERSTOLK VAN ZOEL E N in de onderhandelingen met het Hof van Weenen zoo
mannelijk befireden is, en hetwelk de aan Holland vijandige partij in onzen Staat met zoo veel drift aangrijpt ,
dat ons tegenwoordig Rijk een !derive Staat is , nit geheel onderfcheidene , Hollandfche, Brabant/fella , Luikfche enz. beflanddeelen zamengebragt , die geen voorleden
heeft, maar flechts eene toekomst. Verre zij het van
ons, den Heer SCHELTEMA flechts van verre van deze anti - nationale denkwijze to verdenken ; maar zijn
flelfel zou er kracht aan kunnen bijzetten. Waarom niet
de Gefchiedenis voortgezet tot de herleving van den
Noord-Nederlandfchen Staat Holland, of het Souvereine
Vorflendom der Vereenigde Nederlanden , hetwelk naderhand (in 1815) door de Hooge Bondgenooten , volgens de letter van den eerften Par!://chen Vrede , in Braband
eene vermeerdering van grondgebied heeft ontvangen ?
Hetgeen dus van de algemeene Gefchicdcnis der Nederlanden , na aftrek van al het genocmcic. , nog overfchict —
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drie Eeuwen tusfchen 1515 en ISio — wil de Schrijver
in zestien boekdeelen bevatten , die gedeeltelijk in ruimte
van tijd met die van WAGENAAR overeenkomen , :mar
over 't algemeen gelukkiger verdeeld zouden zijn. Thans
overgaande tot de beantwoording der vraag , hoedanig
zulk een werk moet ingerigt zijn , loopt SCHELTEbIA eerst de eigenfchappen van den Schrijver , daarna
die van het werk door, en geeft vervolgens de middelen
op , om het voorgeftelde doel te bereiken.
De vereischten in den Schrijver zijn : kennis der
onderfcheidene gewestelijke Regeringsvormen , van het
Volkskarakter,, der Gefchiedenis van andere Natien , der
letterkundige , der kerkelijke Gefchiedenis , en van den
Koophandel ; vervolgens moed , om zijne groote taak te aanvaarden en ten einde te brengen , zelfilandighcid , werkzaamheid en een taai geduld. Zijne p/igten zijn : onpartijdigheid ; erkentenis van den gang der Goddelijke
Voorzienigheid , zonder aan eenen God van Nederland
te gelooven ; voorzigtigheid (bet bier aangevoerde fchijnt
met moed en zelfflandigheid niet al te wel te firooken);
volledigheid (met influiting der Gefchiedenis van den
Huize Oran je- Nasfau , en van de 0. en W. I. Bezittingen van den Staat) ; eindelijk klaarheid , bij kortheid
gevoegd.
2. Het werk. Hier wordt het reeds gezegde wegens de
uitgebreidheid en s'erdeeling des werks te pas gebragt.
Hetgeen v6Or 1515 gebeurd is , moet in eene inleiding ,
gelijk die van ROBERTSON, kortelijk worden vermeld.
Dezen laatiten en den ouden GER ARD BRANDT moet
hij in den ftijl volgen. Al te veel en vooral gezochte
aanmerkingen moet liij vertnijden.
3. Als middelen tot de vervaardiging der Gefchiedenis
worden opgegeven : bet geven aan den Schrijver van den
noodigen tijd , om onbekommerd en geheel voor zijn werk
te kunnen leven ; daarenboven verzekering van volkomene vrijheid van fchrijven , — het overlaten van alle de
voordeelen zijns werks aan hemzelven , — waarborging
van zijn regt van kopij , — ovcrneming derzelve door
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de Regering, zoo de Schrijver vOOr het einde van den
arbeid kwam te overlijden , vrije toegang tot de Archiven en Boekerijen — aankoop , van 's lands wege , der
voor hem al te dure werken , — tusfchenkomst bij fami, die al te vasthoudend zijn met hunne oude familiepapieren , — eindelijk vrijheid tot het doer van voorftellen aan de Regering, welke de Schrijver geraden mogt
oordeelen , en vripelling van het aanhouden der jaarboeken , hetwelk voor S TUART zulk eene droevige , en
aan ziJne erkende bekwaamheden gewis niet gavenredlgde
taak was. Daarentegen moet de Schrijver zich verbinden ,
om uitfluitend voor dit werk , zonder bijarbeid , te leven ,
niet tot den druk des cerflen deels over te gaan , eer alles
genoegzaam is afgewerkt , en te zorgen , dat de goede
uitvoering van den druk, zonder prenten of afbeeldingen , aan het gewigt der onderneming beantwoorde.
Ziedaar eene fchets van dit werkje , waarin wij om
de waarheid te zeggen --SCHELTEMA ' S groote kundigheden flechts zelden hebben aangetroffen. Men zal
zeggen , dat hij den Gefchiedfchrijver , door affnijding van
zoo veel flof,, — die wij voor noodzakelijk en onmisbaar
houden , zijne taak aanmerkelijk verligt heeft ; doch
men bedenke tevens , dat hij den Gefchiedfehrljver alleen
en zonder medehelpers dit groote werk wil laten vol-_
tooljen. Maar WAGENAAR, HUME , JOHANNES
MULLER , MURATORI, MARIANA ftonden ook
alleen voor de Gefchiedenis van hun land , zonder door
de Regering bezoldigd te zijn !
Wij verlangen zeer , ook de ftukken der medebekroonden
te lezen. Misfchien vinden zich daaronder , die aan de
Zuidelijke ProvinciEn een al te groot aandeel in de Gefchiedenis geven ; gelijk SCHELTEMA haar , naar ons
dunkt , al te fchaars heeft bedeeld.

Handboek der heelkundige Ontleedkunde , of Befchifyving van het menfehelijk ligchaarn in afperkingen ,
enz. Uit het Fransch Van H.M.EDWARDS, M. D. ,
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vrij vertaald, met Aanmerkingen en Bilvoegfelen
vermeerderd , door G. A. F. QUARIN WILL &MIER, Oficier vein Gezondheid der 2de Klasfe
de Armee; met eene Foorrede van A. C. V A N o NSENOOR T, Med. Chir. Doct., Eerfie °frier van
Gezondheid bij de Armee, cnz. Ifle Stuk. TeUtrecht,
br N. van der Monde. 1829. In gr. 8vo. f 2:20.

N

a eene naauwkeurige lezing en vergelijking van dit
eerfte ftuk des boven aangekondigden werks met de in
1821 uitgegevene Heelkundige Ontleedkunde van R 0'
SENTHAL, werd Recenfent , wel is waar , overtuigd
van de meerdere uitvoerigheid en praktifche bruikbaarheid
van het eerfte boven bet laatfte ; doch miste daarin , tot
zijn leedwezen , die naauwkeurigheid van uitdrukking en
zuiverheid van taal en fpelling , weike het laatfte zoo
zeer aanbevelen en in het eerfte zoo zeer veronachtzaamd
zijn. Zonder derhalve de meerdere waarde van E D W A R D s'
werk te willen miskennen , blijft Recenfent toch altijd
van oordeel , dat leder Heelkundige , die overigens met
eene goede ontleedkundige kennis bedeeld is , en dezelve
zoo wel door lectuur, als door ocfening op lijken verkregen heeft , in het minder uitgebreide werkje van ROsENTHAL een' goeden en getrouwen geleider bij het
verrigten zijner kunstbewerkingen zal vinden ; inmiddels
vertrouwende , dat het bezit en de vergelijking van verfchillende werken over een en hetzelfde onderwerp Diet
dan voordeelige uitwerkfelen kan hebben voor hem , die
zijne kunst met eene gelukkige toepasfing tracht te beoefenen.
Het aangekondigde werk prijkt met eene goed gefchrevene en tot fla y ing van den roem onzer voorouderen ,
ook in dit gedeelte der heelkundige wetenfchap , firekkende Voorrede van onzen verdienftelijken en door zijne
fchriften en praktifche bekwaamheden heroemden landgegenoot VAN ONSENOGRT. Wij bekennen het , wij
juichten in de mededeeling Bier genees gefchiedkundige
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bijzonderheden , die ons den lof onzer voorvaderen , als
de ecrile ontwerpers der heelkundige Ontleedkunde , met
onuitwischbare trekken voor oogen ftelden en met grond
verzekerden. Evenwel fmart het ons , thans te moeten
bekennen , dat er door onze Profesforen aan de Hoogefcholen zoo weinig voor de Heelkunde in bet algemeen
gedaan, of althans wereldkundig gemaakt wordt, en dat
de inrigting der Clinifche Scholen , vooral te Ainflerdam ,
nog zoo veel te wenfchen overlaat. Hoe toch zal men
van iemand , die in den jare 1817 nog Candidaat in de
Medicijnen was , en genoegzaam geene gelegenheid gehad
heeft , zich in het praktifche gedeelte der Heel- en \Terloskunde te bekwamen ,.de gefchiktheid kunnen verwachten , om, als Hoogleeraar in die vakken, aan bet hoofd
eener Clinifche School te aaan ? Wij molten met billijkheld vragen , welke toch de redenen zijn, dat men v A N
ONSENOORT en VAN DER HOOT, beide manner
van crkende thcorctifche en praktifche bekwaambeden ,
zoo eensklaps nit het midden hunner fchitterende en nut
aichtende loopbaan heeft getrokken , en waarom men de
Nederlandfche heelkunclige jeugd van Leermeesters heeft
beroofd, die zij met geene mogelijkheid in hunne opvolgers kan wedervinden? Wij moeten de beantwoording
dezer vragen overlaten aan hen , die zich met de organifatie onzer inaructive inrigtingcn hebben belast gezien,
en zeker niet dan naar welberaamde en voordeel aanbrengende ontwerpen zijn te werk gegaan.
Men vcrgeve ons deze torte uitweiding : de zaak lag ons
te zeer op bet hart, om nict een oogenblik bij dezelve
ail te aaan.
Om dan weder tot het werk terug te komen; hetzelve
is, in zijn geheel , in zes Afdeelingen gefplitst, en elke
Afdecling weder in zoo vele floofdatikken verdeeld, als
de vorm en uitgearektheid van ieder derzelve in bet bijzonder vereischt. In de drie eerae Afdeelingen , waarbij
de inhoud van dit eerae auk zich bepaalt , worden,
in acht bijzonderc Hoofdflukken , de verfchillende afperkingen van het hoofd, den hals en de horst befchreven ;
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zoodanig nogtans , dat in dezelve niet alleen , met alle
naauwkeurigheid , de betrekkelijke ligging van al die dee]en wordt opgegeven, welke bij het verrigten eener heelkundige kunstbewerking behooren in aanmerking genomen te worden , maar de operation zelve door nuttige
aanwijzingen meer verzekerd en gemakkelijker gemaakt
worden. Wij zouden dit met voorbeelden kunnen ftaven; doch de aard der Itof brengt niet mede dit met de
hier vereischte beknoptheid te kunnen doen ; waarom wij
den lezer verzoeken , zichzelven van het gezegde te overtuigen , en vooral vlijtig gebruik te maken van een boek ,
dat, bij het doen van operation, zijn verftand en zijne
hand tot nut zijner natuurgenooten befluurt en leidt.
Zoo zijn wij dan weder dit voortbrengfel tot opbouw
onzer kunst aan den ijver van een jong Heelkundige verfchuldigd ; zoo als wij , over het algenieen , den Nederlandfchen Heelmeesteren den lof moeten toezwaaijen, door
eigene vlijt en onvermoeide pogingen een juk verbroken
te hebben , waaronder zij , met miskenning hunner eigene
waarde , zoo vele jaren met onderdanigheid gebukt gingen.
Eindelijk moeten wij den Vertalcr , dien wij voor de
op zich genomene taak we! berekend achten , dringend
verzoeken, bij de bewerking van het tweede ftuk meer
naauwkeurigheids omtrent taal en fpelling in aclit te nemen.

De [Villeins-Kazerne , voorheen de Witte Vrotmen-Abdif
te Utrecht , flrekkende tot eenc Bijdrage van de Gefchiedenis dier Stad , en den aldaar geflotenen Vrede
in het jaar 1713: door L. E. B 0 S C H. 7'e Utrecht,
bij N. van der Monde. 1829. In gr. 8vo. 104 Bl.
f I - 20.

D

e ftichting der Willems - Kazerne te Utrecht, op den
grond der Witte Vrouwen - Abdij , en de plegtige Inwijding daarvan op den 24ilen Augustus des vorigen jaars ,
gavcn aanleiding tot dit klein , maar belangrijk geldirift.
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Na eene welgefchrevene Inleiding , toont de Schrijver
aan , dat de meeste der tegenwoordige publieke gebouwen
to Utrecht op de puinen van kloosters Chan {bl. 8 - ro).
Vervolgens deck hij eenige bijzonderheden mede orntrent het voormalig Witte Vrouwen- klooster , 't welk
in de 13de Eeuw gebouwd , doch in den jare 1678 (met
uitzondering van . een Bering gedeelte van het koor der
kerk) afgebroken is , wanneer op den grond daarvan een
fraai bijzonder woonhuis geflicht werd, waarin ten jare
1713 de Utrechtfche Vrede geteekend is (bl. 11-21).
Dit brengt hem als van zelf tot de opgave van eenige
plaatfelijke omflandigheden en bijzonderheden tijdens den
Vredehandel (bl. 22 —29) , waarna hij de gefchiedenis
van dat gebouw vervolgt tot op onzen tijd , wanneer het
plaats maakte voor de Willems - Kazerne. Hieromtrent
zegt de Schrijver : „ Deze bouwing gefchiedde uitflui„ tend op 'lads kosten. Op den 24flen April 1824 werd
het hoofdgebouw en daarna de zijvleugels aanbefleed.
Het geheel zal de ftad ruim f 300 ,000 gekost 116„ ben” (bl. 32). Nu volgt de befchrijving van dit gebouw , en eindelijk het verhaal van de plegtigheid der
Inwijding (bl. 33-5o). De volgende bl. 51-104 behelzen Bijlagen en Aanteekeningen. Twee weluitgevoerde
Steendrukplaatjes , het eene op den titel , het andere tegenover denzelven , ftellen de Witte Vrouwen - Abdij en
de Willems - Kazerne voor.
Met veel genoegen heeft Rec. dit werkje gelezen , 't
welk in vele opzigten tot een model voor foortgelijke
befchrijvingen dienen kan. Niet alleen toch wordt alles ,
wat de Schrijver op den titel belooft , met orde en duidelijkheid afgehandeld ; maar het dorre , 't welk dezer
opgaven uit Karen aard eenigermate eigen is , wordt hier
afgewisfeld door juiste en belangrijke opmerkingen , welke
in eenen eenvoudig fraaijen itijl zijn uitgedrukt. — Eene
enkele aanmerking veroorlove ons de Schrijver. Op bl.
34 wordt gezegd , dat de Kazerne is ingerigt ter huisvesting van eene bezetting van 25oo man. Maar , volgens
de bouwkundige befchrijving in de laatfte Bijlage heeft het
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twaalf groote zalen, ieder voor So man, en acht kleinere; terwijI het overige tot andere einden dient. Dit wijst
ons dus flechts op eene ruimte van 1300 of ten hoogfle
1400 man. Mogelijk is deze ftrijdigheid alleen in fchijn ;
doch ook dan had dezelve een woord tot opheldering
vereischt.
Ook zouden wij vragen , of de Aanmerkingen en Bijlagen niet met eene te welige hand zijn opgehoopt ? Zoo
kon b. v. de vierde , over de ootlogen der Utrechtfche
Bisfchoppen , bier gerust gemist worden ; te meer, daar
de acht bladzijden, die er aan gewijd zijn, cigenlijk niets
nieuws behelzen. Belangrijker is te dezen voorzeker het
medegedeelde omtrent den huurprijs van een aantal huizen
te Utrecht, tijdens den Vredebandel (f 1400, f i800 , ja
f a000 per maand): maar daarop voIgen weder twintig
bladzijden (bl. 71-91) , alleen opgevuld met de befchrijving van de kieeding der Pages en de livereijen der lijfknechts ! Zoude men dit niet wat gerekt mogen noemen ?
Doch dit neemt niets weg van de waarde van bet overige, 't welk , zoo wij ons niet bedriegen, door ieder
met genoegen zal gelezen worden, en in 't bijzonder
voor Utrechts ingezetenen van eene blijvende waarde
zijn zal.

De Engelfche Armen en de Nederlandfche Maatfchappij van
Weldadigheid. Uit het Engelsch. Te Amilerdam , bij de
Erven H. Gartman. 183o. in gr. 8vo. 57 Bl. f : -50.

T e regt merkt de Vertaler in het Voorberigt op , „ dat het

voor ons , Nederlanders , allerfireelendst en hartverruk„ kendst is, wanneer eene Nederlandfche inaelling door En„ gelfchen, een yolk , dat niet zoo gereedelijk inrigtingen
, van andere nada prijst , boven mate geroemd en als hoogst
navolgenswaardig aan hunne eigene natie aanbevolen wordt.”
De onbekrompen lof , die in zeker gefchrift , getiteld: The
antipauper System home Colonies (in the Quarterly Review,
Nov. 1829) aan onze Maatfchappij van Weldadigheid gegeyen is, noopte hem dan ook, dit geheele ftuk vertaald uit
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te geven ; en hieruit ontftond het aangekondigde werkje, 'c
welk, in ons oog , niet alleen om hetgeen daarin over gemelcie Maatfchappij gezegd wordt , maar ook om deszelfs
verderen inhoud, zeer belangrijk is.
Na eenige opmerkingen omtrent den deerlijken toefland
der Engelfche Manufactuur-districten , welke zoo aan de ongehoorde uitbreiding der Machinerie , als aan de verminderde
aanvraag ten gevolge der algemeene mededinging van het
vaste land toegefchreven words (bl. 1-11), ftelt de Schrijver, dat er voor Engeland geen ander en beter middel overig is , dan om den arbeid van een aanzienlijk gedeelce der
bevolking over te brengen op eenen anderen tak van nijver_
held dan de Manufacturen. Hij ilaat voor, denzelven over
te brengen naar het platte land , en wel naar de talrijke
woeste en onbebouwde fireken, waarop de cluizenden , die
nu zonder kostwinning en dus ten laste der Armenkas zijn,
in that zouden getteld worden , out door eigen arbeid in tamelijke welvaart, zoo niet in overvloed , te beftaan. Zonder zich in te laten met bedenkingen van ftaatshuishoudkun.
digen aard, beroept hij zich op daadzaken , om te bewijzen ,
dat gronden , die in voortbrengingskracht veel beneden de
Engelfche onbebouwde fireken than, in Chat kunnen gefteld
worden, om eene voldoende opbrengst te leveren. Hiertoe
voert hij aanI. het land van Waes , 't welk , tweehonderd-en-vijftig jaren geleden , een akelig fink zand was,
flechts • fchaars met heide bedekt , en nu de heerlijkfte opbrengften levert (bl. 12); 2 0 . eene oorfpronkelijk Nederlandfche volkplanting van landbouwers , tusfchen Goch en Kleef,
die kort na 1707 eene barre en zwarce heide ontgon, en
zich thans , met eene bevolking van 412 huisgezinnen, uitmakende 2539 perfonen, in den meest bioeijenden toefland
bevindt (hi. 12-16) ; en 30. onze Maatfchappij van Weldadigheid. Van deze geeft hij , bl. 16-45, eene fraaije en
uitvoerige , offchoon niet overal even juiste befchrijving , en
zwaait den hoogften lof toe aan het diepe inzigt van den
Generaal VAN DEN B oscH , wiens geheele ontwerp en
huishoudelijke inrigting , tot in de minste bijzonderheden , zijne geheele goediteuring wegdraagt. Vervolgens past hij het
gezegde op Engeland toe: hij betoogt , dat dit Nederlandfche voorbeeld in Engeland kan en behoort gevolgd te worden :
het eerlte , wijl er niet minder dan cusfchen de 20 en 3o millioenen acres (de acre is , volgens den Schrijver,, ongeveer
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bunder Nederl. bl. 13) woest land in gevonden worden;
het laatfte , wiji het getal der armen van dag tot dag fchrikbarend toeneemt en de Armentaks jaarlijks grooter en druk.
kender words; waarna hij , ten flotte, eenige tegenwerpingen , welke hij voorziet dat hem zullen gemaakt worden ,
opvat en wederlegt (bl. 45 —57).
Het geheel is in eenen levendigen en krachtvollen itijl ,
maar met kalmte en gezond verfland , ter neder gefleld. Zeer
belangrijk vonden wij de berigten en aanmerkingen omtrent
de wonderlijke wijze , waarop men in Engeland den arbeid
der armen in vele geftichten zoo onvruchtbaar mogelijk maaltc,
om hen eensdeels niet ledig te laten , maar aan den anderen kant de gezeten fabrikancen niet te benadeelen. — Doch
wij kunnen den Schrijver in de bijzonderheden niet volgen.
Het is jammer , dat hij overal de bevolking der Maatfchappij veel te groor opgeeft , te weten op 3o,000 zielen ,
terwijl dezelve tot dusverre flechts ongeveer B000 bedraagt!
Zoo is ook, op bl. 41 , de uitdrukking overdreven : „ Bij
„ menfchen van alie klasfen , van den Koning op zijnen croon
tot den arbeidsman , die de ftraten van Brusfel veegt, zijn
n deze inftellingen warm ontvangen." Van zulk een algemeen Enthufiasmus bij de oprigting der Maatfchappij herinneren wij ons minder, dan van de vooroordeelen , waarmede zij, vooral bij de mindere klasfe , to worftelen gehad heeft.
Zulke overdrijvingen doen ons te omzigtig zijn, om ook de
overige berigten van den Schrijver zonder toets aan te ne.
men. Zoude b. v. de opgave van de woeste gronden in
Engeland ook niec eenigzins hyperbolisch zijn ? „ Twintig
, h 30 millioenen acres , behalve nog lo a 12 millioenen acres
• zoogenaamd weiland , die niet veel beter zijn" (bl. 50).
Zulke tweeenveertig millioenen acres , of, vo/gens den Schrijven zelven , 21 millioenen bunders , maken toch waarlijk nog
al een beduidend lapje gronds nit ! — Dan , bij al het ware en
nuttige , dat dit werkje inhoudt , durven wij hierop niet verder aandringen.
De vertaling is uitmuntend uitgevallen. Alleen is , op bl.
6, de uitdrukking Handelwetboek misfchien min gelukkig: zij
doer ons onwillekeurig aan een Code de Commerce denken ,
terwijl de Schrijver duidelijk het fystema van den vrijen
handel bedoelt ; waarom Handelfielfel hier duidelijker zoude
geweest zijn. Slechts eene zinftorende drukfeil viel ons in
het oog ; op bl. 18 van ond. doen rilzen , lees doen dales.
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Wij hefluiten ons verflag door ons re vereenigen met den
wensch des Vertalers in het Plot van zijn Voorberigt: „ Wij
„ hopen , dat, dit flultje , vooral in de ftad Leiden en andere
„ diep verarmde plaatfen, vele Iezers onder de Regerings„ leden en Armverzorgers moge vinden."

Redevoering van MARCUS TULLIUS CICERO voor QuINT U s LIGARIUS vertaald en met eenige Aanmerkingen
voorzien door 41,1r. IL D. VAN DAM, Advocaat te Leyden. Te
Leyden , hij Hank en Comp. 1829. In gr. 8vo. 42 Bi. f 2 -:

D

eze Redevoering van den Vader der Romeinfche Welfprekendheid is over het algemeen gelukkig vertaald , ja met niet
onbelangrijke , en voor den ongeletterden veelal opheldering
gevende aanteekeningen voorzien; maar de prijs is razend
duur. ten gulden ware genoeg voor 42 bladzijden met duidelijke letter en breede randen.
Wat den zin betreft, waarin men den aanhef der pleitrede
van Cicero voor Ligarius moet opvatten , daaromtrent is 'Recenfent van het gevoelen der meerderheid , en geenszins, gelijk de Heer VAN DAM , van dat van Georgius Trapezuntius.
CAECUM esfe mild liceat , quaefo : ironiam hoc loco VIDEO
lepidisfimam. Nam ft caeca faint qui VIDENT ut ait Georgius Trapezuntius, quid de Us judicandum qui nil videre fe
profitentur?
Cicero kon zeer wel gisfen , dat Tubero alles zou aanvoeren, wat bij te brengen was. Cicero, als verdediger van
Koning Dejotarus optredencle , zegt wel , in den aanvang zijner rede altijd hevig bewogen te zijn ; maar, gelijk van elders
te bewijzen is , hij bragt zijne redevoeringen op fchrifr, en
prentte die in zijn geheugen , alvorens hij die uitfprak hetwelk echter daarom niet uitfluit , dat hij , des geraden oordeelende, hij de voordragt uitliet , aanvulde en veranderde;
noch ook , dat hij hevig ontroerd kon zijn , wanneer hij aanving te fpreken. De zoogenaamde misdaad van Ligarius was
gansch niet nieuw of ongehoord, en v6Or dat Tubero als
befchuldiger oprrad, heeft Cefar zeer wel geweten, dat Ligarius in Afrika geweest , en na den Pharfalifchen flag.daar
gebleven was. Maar eerst maakt Cicero de aanklagt min of
weer befpottelijk; daarna toont hij hare hatelijkheid en ongcpastheid , vooral in den mond van Tubero; wijst aan, dat
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deze althans geen minder tegenftander van Cefar geweest is,
dan Ligarius en zijn aan Rome wedergegeven verdediger zelf;
verheft de edelmoedigheid van Cefar, en brengt den Dictator , door al zijne loffpraken , zoodanig in het naauw, dat
hij wel vergiffenis fchenken moet , zal hij zichzelven niet ongelijk fchijnen, en de gunst des y olks verliezen , welke Cefar zelf gevoelde de eenige fteun te zijn van zijn onwettig
gezag. Ligarius kreeg dan ook vergeving van den Overweldiger,, want Cicero had het hart van Cefar weten te treffen
op de regte plaats.
Recenfent wenscht den Heere V AN D A M bij voortduring
lust , maar niet altijd even genoegzamen tijd , om de fchriften van Cicero te vertalen, en raadt de Uitgevers, hunne
koopwaren wat meer algemeen verkrijgbaar te ftellen. Al is
het, dat er mindere verwachting befla van ongemeen of algemeen debiet ; ook dan, gelooven wij, WW1 eene gematigde
prijsftelling altijd , misfchien wel inzonderheid , zaak.

Adnotationum nonnullarum in librum CICERONIS de Senectute, quas confcripfit
j. NASSAU, Gymnafii Asfenenfis
Rector. Fasciculus I. Groninga: , apud
RiMaelingh. 1829.
8vo. pp. VI. 81. f :-75.
Wij makers uit de voorrede van dit flukje op, dat de
Heer Nits s A U, Rector der Latijnfche School te Asfen
hetzelve gefchreven heeft ter bekoming van het Doctoraat in
de befpiegelende Wijsbegeerte en Letteren. Hij moot door
bezigheden van veelvuldigen aard overladen zijn , zoodat hij
ter naauwernood , als 't ware , eenige uren heeft kunnen uitfnipperen, om deze aanteekeningen uit zijne papieren zamen
te ftellen. De aanteekeningen dragen dan ook Kier en daar
kenmerken van die overhaasting. Want de Schrijver had bij
eene meer bedaarde behandeling en overweging zonder twijfel
eenige meer befchaafd, andere befhoeid, en zelfs enkele geheel weggelaten , als behelzende zaken van te weinig gewigr,
om gedrukt to worden. Desniettegenftaande is er nog vrij
wat goeds in dit bundeltje, en wij hebben den maker leeren
kennen als iemand van zeer goeden aanleg , die lust en fmaak
heeft voor eenen echt Latijnfchen flijl, en er van houdt om
zelf te denken. Hij zegt, dat hij langen tijd aan het lezen
en overdenken van de wijsgeerige gefchriften van CICERO
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befteed heeft. Wij hopen , en raden hem aan, dat hij dat
nog langen tijd moge doen , en ons eindelijk de vruchten
dier ftudia in een fiksch boek van aanteekeningen moge mededeelen , liever dan dat hij dezen fasciculus met die haast en
in dien trant vervolge. Wij kennen den Heer N A S sA U als
een naauwkeurig en vlijtig man, uit zijne Oude ziardrijks•
kunde ; eene fchets , welke hij met fmaak uit het Hoogduitsch , zoo wij ons niet bedriegen , bearbeid heeft ; aan
welk boek reeds de tweede druk is te beurt gevallen.

Verhandeling over de beste leerwijze op de Latijnfche Scholen.
Door Mr. C. J. VAN ASSEN. Tweede Druk. Te Leyden ,
bij C. C. van der Hoek. 1828. In gr. 8vo. n6 Bl. f 1 - :

I

n den jare 1817 fchreef de loffelijke Haarlemfche Maatfchappij der Wetenfchappen de volgende vraag nit: Welk
eene leermethode wordt op eene zoogenaamde Latijnfche School
vereischt , ten einde niet alleen de oude Talen , met de beginfelen der Gefchiedenis , Fabelkunde enz. , goed en grondig te onderwijzen , maar bijzonder ook, om der jeugd , door
dat onderwijs, met den geest der ondheid te bezielen , tot
alwat fchoon en edel is te verheffen , en zoo tot het beoefenen van kuntlen en wetenfchappen wel voor te bereiden ? —
Op deze vraag werden , indien ons geheugen ons niet bedriege , Brie antwoorden ingezonden , en bekroond met verfchillend metaal , die van den Heer VAN ASSEN met good. Het
heeft menigeen , en ons ook , in die dagen verwonderd , dat
flecks twee mannen , welke het onderwijs bij Lange ondervinding kenden , hunne krachten aan het verklaren van dat
onderwerp hebben beproefd. Welke daarvan ook de redenen
mogen geweest zijn dit is zeker, dat er vele onderwijzers
waren , wier ervaring en voorbeeld, eenvoudig uiteengezet ,
het meest voldoende antwoord op bovengemelde vraag zouden hebben opgeleverd. Recenfent had in dien tijd eenen
waardigen onderwijzer zeer aangemoedigd , om mede naar
den prijs te dingen; of liever, om het groote nut, lietwelk
hij in zijnen kring ftichtte , algemeen te verfpreiden. De man
antwoordde koeltjes Variis modis bene fit. Goed doen gaat
v66r moot praten. Ik fchW niet gaarne over mijne dagelijkfche bezigheden.
De Verhandeling van den Heer VAN ASSEN is in eenen net-
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ten en fraaijen flij1 gefchreven, en er heerscht in dezelve een
keurige en fijne fmaak en veel gevoel voor bet goede en
fchoone. Of 's mans regelen en voorfchriften en befiliegelin.
gen alle van toepasfing zijn op de leerlingen, gelijk dezelve
Coen op onze Latijnfche Scholen waren en thans voor het
grootfte deel nog zijn , is eene vraag, welke zij alleen kunnen oplosfen , die dat beproefd hebben. Wij voor ons twijfelen daaraan. Intusfchen is en WW1 het eene goede handlei.
ding voor private Onderwijzers en Gouverneurs, die met den
regten weg nog Diet bekend zijn. Deze zullen er meer partij
van kunnen trekken , dan Onderwijzers aan eene Latijnfchc
School.

Het Leven en de Reizen vancunrsToFFEL coLirranos,,
door WASHINGTON Uit het Engelsch. Hide
en IVde of laatile Deel. Te Haarlem , bij tie Wed. A. Loos.
jes , Pz. 1829. In gr. 81.o. Te zamen 723 II. f 7 - 2o.

W

ij hebben den inhouci en de waarde van dit bock , naar
ons begrip en oorcieel, bij de verfchijning der twee eerfe
deelen doen kennen. Wij maakten toen de aanmerking, dat
FERDINAND en vooral ISABELLA bij het verhaal in Been
ongunflig licht verfchenen. En federt lazen wij ergens in een
buitenlandsch vrij ongunflig verflag van het werk , dat hetzelve flechts zou gefchreven zijn , om do ,Cpaanfn ize natie,
en met name de genoemde beroemcie Koningen derzelve te
verdedigen en te vleijen. Wat ons betreft, wij gunnen thans
onzen vijanden lofiedenaars; met uitzondering alleen
van het. gefchrevene omtrent de Koningen, die het inderdaad
we! meende , en zich als eene zachre , Christelijke vrouw
doet kennen, vol liefde voor hare arme , onkundige Indianen.
Voor het overige on trolt zich bet belangriik taiefecl niet ,
dan om ons de ontwikkeling der groote eigenfchappen van de
co Linvin ussEN, der zaden van orTeink, nit hunne inisflagen in den drang des n oods geboren , der verf,Jeijelijkheden
van het SpaaifiJc'l 2.2broed , der mistrouwende, koude en
fchandelijke ondanicoaarbeld van FERDINAND, en wet al
meer ranyzaligs , te doen kennen. Wij neinen dos Liet.3 van
den luf terug, bevoteos aan het werk gegeven. Levntiig ,
ach 1 al te levendig felt bet ons de fchande der oude en het
BOMBE:ICH. 183o. NO. 6.
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ongeluk der nieuwe wereld voor oogen. En zoo wij ons voorheen beklaagden, de ophelderingen niet te bezitten , pas achter het laatfle deel geplaatst , deze noten , in het oog van
fommigen misfchien al te uitvoerig en te veel tot kleinighe_
den afdalende, leveret; althans het bewijs der naauwkeurigheid
van den levensbefchrijver op. En kan het ons dan ook minder
fchelen , uit Welke clad, wat huis of geflacht de groote man
voortkwzm ; ja oogften wij zoo wel te dezen , als ten aanzien der naauwkeurige bijzonderheden , die hem vormden en
zoo hoog opvoerden , veelal enkel die wetenfchap , dat men
er niets of weinig van weet; zoo zal toch de eenvoudife opgave der bedoelde ftukken reeds doen zien , dat ook belangrijker aanmerkingen , inzonderheid ten asnzien van de (wel
eens betwiste) waarde en nieuwheid zijner ontdekking, daarin
voorkomen. Ziehier dezelve : I. Algemeen overzigt van des
Admiraals karakter. II. Afkomst van coLu MBUS. III. Geboorteplaats van c oLum B u s. IV. De c oL om Bo s. V. Togt
van JAN VAN Ats; Jo u. VI. Wegneming der Venetiaanfche galeijen door den jongeren c oLomB o. VII. AMERIGO VESrucch VIII. MARTIN ALONZO PINZON. IX. Gerucht
nopens den zeeman , die ten huize vau c oLumBu s ove Heed.
X. MARTIN BEIIEM. XI. Scandinavifche on tdek kingen. XII.
Togten der Ouden om Afrika henen. XIII. De fcbepen van
coLumBu S. XIV. Eerfle landing van COLUMBUS. XV. Verrekening van oude munt , in dit boek , tegen hedenciaagfche.
XVI. MABc o P A OL O. XVII. Het werk van MARCO
PAOLO. XVIII. Sir JOHN MANDEVILLE. XIX. De ver..
zengde luchtflreek. XX. Het Atlantis van PLATO (met eene
noot van den geleerden vertaler). XXI. Het gewaande eiland
van St. Brandon. XXII. Het eiland der zeven fleden. XXIII.
Ontdekking van het eiland Madera. XXIV. LA s cA s A s.
XXV. PETRUS MARTYR. XXVI. 0 v o. Er zijn nog een
aantal meer , alle flrekkende om het aangeftipte in den tekst
op te helderen en te bevestigen , om de gefchiedenis van
COLUMBUS geheel te doen kennen , om hetgeen men vroeger al of niet van Amerika wist in het Licht CC flellen om
den indruk te bepalen, door deze ontdekking gemaakt; in ddn
woord , om bet werk wetenfcbappelijk en klasfiek te waken.
Wij mogen niet nalaten , hetzelve den liefhebberen van de
gefchiedenis , die der menschheid vooral , zoo als ook aan
alle nieuwsgierigen , die ook wel eens iets anders clan cen
roman willen lezen, van harre aan te prijzen. Zylfs de lief-
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hebbers van creed- en ijfelijkheden , als die van ANNA
of SPIESZ, zoo wel als de vriendinnen van
arkadifche tafereelen, en niet minder die van gevaren en
avonturen, zullen er flof ..... en is het dan ook tot tranen
vinden; deze zullen ten minfte over wezenlijke voorwerpen
en ligt zóó vloeijen , dat ze iets degelijks , ter verzachting
en veredeling van het hart, achterlaten.
Wij fpraken van Spaansch gebroed , en dat wij onzen vijanden zulken lof gunden , als bier voor die natie te vinden
is. Het voegt ons echter er bij te voegen, dat men tweehonderd jaar later zich nog op den held heefc verhoovaardigd , en zijne arch , die zoo min rust als de man zelf had
gehad , maar telkens verplaatst was , aan de vijanden ontvoerd ,
met buitengewone pracht op nieuw in Spaansch-lrestindifchen
grond heeft bijgezet. — Het lot van vele groote mannen!
En, helaas! men kan hun niet eens toeroepen troost u met
het oordeel der nakomelingfchap ! Want de verwaandheid maakt
zich ook van dien troost meester ; terwijl de waarlijk groote
man ligt te befcheiden is , om daaraan re durven denken.
RADCLIFFE

De laatjle dag van eenen ter dood veroordeelden, door vi cT 0 R II LT G O. Uit het Fransch, door II. L. F. 's Gravenhage , bij G. Vervloet. 1829. In kl. 8vo. 203 Bl. f i - 80.

V

an de verfchillende wijzen , op welke dit boek ontflaan
kan zijn , houden wij het voor het waarfchijnlijkfle , dat hetzelve het werk is van „ eenen denker , die de natuur tot verrij„ king der kunst gadefloeg , eenen wijsgeer,, eenen dichter,,
„ wie weet het ? die den laatfien dag van eenen ter dood
„ veroordeelden, bet geliefkoosd onderwerp van zijne mijme„ ringen aangegrepen heeft ; of liever,, die er zich door
heeft laten wegilepen , en er zich niet anders van heeft
„ kunnen ontdoen, dan door het in een boek te befluiten.”
Als dichterlijk voortbrengfel valt de aanmerking weg , hoe
het mogelijk is, dat een ter dood veroordeelde op den laatflen dag van zija seven zoo veel kan fchrijven. De laatfie
dag is het flandpunt , waarop de menschkundige en menschlievende fchrijver zijnen held plaatst, en hem daar doet opteekenen , niet alleen hetgeen hem nu overkomt, maar hetgeen dagen en weken voorafgegaan is. Als lcctuur voor gevangenen en veroordeelden durven wij dit boekje minder aanS2
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bevelen. Het flelc eenen ongelukkigen voor , wel is wear
niet misdeeld van goede hoedanigheden van verfland en hart,
maar geheel veraoken van die vaste godsdienflige en zedelijke beginfelen, die noodig waren , om hem zijn lot met gelatenheid te doer. ondergaan , en hem evenzeer van het filarwaardige van zijde misdaad te overtuigen , als hij nu verbit.
terd is over het vonnis , hetwelk hem doemt tot den dood.
Moor allerbelangrijkst is het wetkje voor den menichenkenner, voor den wetgever en regter,, van wiens bepaling en
nitfpraalt ooit het leven of de dood van zijnen medemensch
Ran afhangen. Die berouwhebbende tuchteling, die na zijn
ontflag het voornemen heeft, om een eerlijk man te zijn,
maar met zijnen pas als vrijgelaten galeiboef nergns work
kan kriieen, en nu door !longer weder tot flelen vervalt, en
onder root en moord oud wordt; dat can elkander ketenen
der galeiboeven,enz. mogten zulke tafereelen niet te vergeefs afgemaald zijn! ja , als fchildering, treffend gelijkende
fchildering van menichelijken hartstogt, van radelooze droefheid en wanhoop als ciichtfluk, ook zonder moat en rbm, is
het wcrk eon meesterftuk. De lezer oordeele nit het volgende , hetwelk wij hier en daar uitnemen:
„ Ter dood veroordeeldl Ziedaar reeds vijf weken, dat ik
opgefloten hen met doze gedachte, altijd met hoar allaen ,
altijd iizende van hare regenwoordigheid, altijd gebukc onder
hear gewigt! Wet ik doe, altijd float zij dear , die helfche
gedachte, altijd daar, aan mijne zijde, als een looden fpookfel; afgunftig van iedere verflroobing, float zij daar altijd alleen, of tegeuover mij, en fchudt mij , rampzalige, met beide
hare ijskonde handen, wanneer ik het hoofd afwenden, of
de oogen fluiten wil.
• Alwar heeft zij mij in den flaap vervolgd, Plotfeling
ontwaitende, riep ik nit : 0 , 't is flecks eon droom ! Maar
zie, rics g eer mijne bezwaarde oogen zich konden ontiluiten ,
om dat noodlottig denkbeeld gerchreven to zien op al de
akelige voorwerpen, die mij onningen, op de k!amme, vochtige vloerfleenen van mijnen kerker, in de bleeke ftralen van
mijne nachtlamp , in de grove draden rnijner linnen kleeding,
in de donkere gelaacstrekken van den fchiiclwacht, wiens wapentuig door de tralien van mijnen kerker glinflert..., nog
e:r ik dit alle y aanfehouw, is het mij , of reeds eerie item
mij in bet oor heeft gefluisterd: „ter dood veroordeeld I"
„ Ter dood veroordeeld," riep do 1112:lige, en, terwill men
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mij naar buicen leidde , ftroomde al dat yolk mij na , met
een daverend geweld , als van een gebouw,, dat ineenliort.
Bedwelmd en wezenloos trad ik voort. Nu was er eene geheele omwenteling in mijne ziel ontflaan : zoo lang ik nog
mijn doodvonnis niet had , voelde ik, dat ik ademde , dal
mijn boezem klopte , dat ik leefde in dezelfde ruimte als de
andere menfchen ; thans onderfcheidde ik duidelijk , dat er
iets , als een fcheidsmuur,, tusfchen mij en mijIle natuure,enooten Niels, dat zich zoO meer aan mijn oug vertoonde als weleer.
„ Ter dood veroordeeld ! Wel nu, waarom niet ? De menfchen, ik herinner mij dit gelezen to hebben , ik weet niet
in welk bock, vvaarin alieen dic goed was , de merfc/ze:2
Wat is er
alien ter dead veroordeeld met onbepaald
dan in mijnen toefland zoo veranderd ?"
„ Misfchien , tin zij , die veroordeelen, dic gefchrifc gelezen
hebbende , war minder onbedacht zullen zijn, als er wth eens zal
worden geraadpleegd , of men een hoofd , dat denkt , of men her
hoofd van een' mensch zal werpen in hetgeen zij de weegfchaal
der geregtigheid noemen. Misfchien hebben zij , die ongelukkigen , nog nooit nagedacht over die langzame opklimming van folteringen , vervat in de weinige woorden van een
doodvonnis. Hebben zij wel ooit een oogenblik vertoefd bij
dat nijpende denkbeeld, dat er in den mensch, dien zij zoo
ter dood doernen , een denkvermogen beftaat , een denkvermogen , dat gerekcnd had op het 'Leven , eene ziel, die zich
niet gemeenzaam heeft gemaakt met bet denkbeeld van flery en ? Neen , zij zien in dit alles niets dan den loodregten
val van eene driehoekige bijl, en denken zeker,, dat er voor
den veroordeelden niets voorafgaat , niets volgt."
't Is tien ure.
, 0 mijn arm klein kind ! Nog zes wren , en dan ben ik
dood! Dan ben ik iets onreins , dat naar de fleenen tale!
van de fnijkamer gefleeot worth. In de eene zal men een
afdrukfel maken van mijn hoofd ; in de andere zal men
het ontleedines zetten in mijnen romp. Met het overfchot
zal men eene doodkist vullen , en die vracht zal in een' knit
op het kerkhof worden gefineten.
„ Zoo zullen zij met uwen vader handelen , die menfchen ,
die mij geen van alien haten , die mij alien beklagen en mij
alien zouden kunnen redden. Zij zullen mij dooden ; begrijpt gij dat , tI ARIA? Mij dooden , in koelen bloede ,
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ten fchouwfpel voor het yolk, tot welzijn van de maatfchappij! Groote God !
Acb , hadden die gezworenen Naar ten minfle gezien , mijne Iieve , kleine MARIA! Zij zouden begrepen hebben , dat
men den vader van een kind van drie jaren het leven niet
moet benemen."
„ Is ' t wel zeker, dat ik flerven moet, eer het avond
wordt? Is 't wel zeker, dat ik bet ben ? Dat dof geraas
op de ftraten ; die firoom van yolk , die zich voortfluwt langs
de grachten; die gendarmes, die zich reeds gereed maken in
de kazernen; die priester in het zwart ; die andere man met
zijne bloedroode handen dat alles gelds mij! Ik ben het ,
die flerven moet! Ik , dezelfde , die in dit vertrek is, die
leeft , die zich beweegt , die ademc, die bier zit aan deze
tafel, welke op eene andere tafel gelijkt , en even goed elders zou kunnen fiaan ; ik , in den woord , deze , dien ik
nu aanraak , dien ik voel , en wiens !deeding die plooijen
maakt, die ik daar zie !"
„ Zij zeggen, dat het Diets is , dat men geene fmart lijdt ,
dat het een zacht uiteinde is , dat de dood , op die wijze,
zeer vereenvoudigd wordt.
Maar wat is dan die doodflrijd van zes weken , dat zieltogen van twaalf uren lang ? Wat zijn dan die angflen van
dien laatflen dag , die zoo traag en zoo fuel voorbijgaat ?
Wat is die ladder van folteringen waarvan de uicerfte fport
aan het fchavot reikt ?
Dat zal dan , waarfchijnlijk , geen lijden zijn.
Verwekt het niet even dezelfde fmartelijke gewaarwordingen , alsof ons bloed , drup voor drop , werd afgetapt, als.
of ons denkvermogen, vonk voor vonk, werd uitgedoofd ?
„ En dan nog : men lijdt er niet order! Zijn zij er zeker
van ? Wie heeft het bun gezegd ?
Heeft men ooit gehoord , dat een afgekapt hoofd zich
bloedend uit de mand opgeheven , en het yolk toegeroepen
heeft : „ het doet geen pijn ?"
En nu nog, ten flout!, een treffend that van hartverfcheu.
rende verbeeldingskracht !
1k ontwaakte , rillende , en overciekt met een koud zweet.
„ De goede biechtvader zat aan het voeteinde van mijn
bed , en las gebeden. „ IIeb ik lang gellapen ?" vroeg 1k.
Min Loon," zeido hij „ gii hcbt een nor geflapen.
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, Men heeft uw kind hier gebragt zij wacht op u , daar,,
„ in het naaste vertrek. Ik wilde niet , dat men u wek„ ken zou.”
„ Och ," riep ik uit ,
mijn dochtertje! Laat men mijn
„ dochtertje bij mij brengen !"
„ Zij is als eene roos , frisch en blozend ; zij heeft groote ,
heldere oogen ; zij is fchoon.
„ Men had haar een kleedje aangedaan , dat haar goed
„ Ik vatte haar bij de hand ; ik nam haar op , in mijne armen ; ik zette haar op mijne knien ; ik kuste haar op de
haarlokken.
„ Waarom kwaan zij zonder hare moeder? — Hare moeder is
ziek , hare grootmoeder ook. 'c Is wel.
„ Met verwondering zag zij mij aan. Gewillig liet zij zich
fIreelen , omhelzen , overdekken met kusfen; maar,, van tijd
tot tijd, wierp zij toch een' ongerusten blik op hare voedfler, die in een' hoek zat te weenen.
Eindelijk kon ik fpreken.
MARIA! " zeide ik, „ lieve MARIA!"
„ Ik drukte haar woest aan mijne volgekropte borst. Zij
gaf een' kleinen fchreeuw. „ Och , gij doer mij pijn , mijn„ beer!” zeide zij.
illijnheer ! 't Is wel haast een jaar geleden , dat zij mij niet
gezien heeft , dat arme kind. Zij heeft mij vergeten ; trekken , fpraak , coon , alles is haar vreemd geworden ; en bui.
tendien , wie kan mij herkennen , met dezen baard , deze
kleederen , dit verbleekt gelaat ? Hoe! reeds uitgewischt uit
dat geheugen , het eenigfte , waarin ik zoo gaarne wenschte
voort te levee! Hoe ! reeds geen vader meer! Reeds ge_
doemd , om dat woord niet meer te hooren, dat woord nit
de taal der kinderen , zoo zoetluidend , dat het geene plaats
kan behouden in de taal der volwasfenen : papa !
„ En toch, dat woord nog 6an' keer, nog flechts edn' enkelen keer uit dezen mond te hooren , dat zou alles zijn,
wat ik verlangde voor de veertig jaren levens die men mij
ontneemt.
„ Luister,, i11 ARIA, " zeide ik , terwijl ik hare beide kleine handjes in de mijne vouwde ,
kent gij mij 'net?"
„ Zij zag mij aan met hare fchoone oogen , en antwoordde:
„ Och neen
„ Zic mij eens goed aan ," hernam ik „ wel nu , weet
gij niet, wie ik ben 1"
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• Ja ," zeide zij,
een beer."
• Helaas ! Slechts edn eenig wezen op de wereld lief te
hebben, bet lief te hebben met de innigae liefde, en te
zien , dat bet u aanblikt , dat het op u ilaart, dat het u toefpreekt en u antwoordt, en dat het u toch niet kent; van
niemand anders troost te begeeren , dan van dat wezen, en
in dat wezen het eenigfte te zien, dat niet weet, hoe gij
hijgt naar troost in de ure des doods , die nabij is: welk eene
wreede loitering!
MARIA," hervatte ik, „ hebt ge een' papa ?"
51
Ja , mijnheer," antwoordde het kind.
• Wel nu , waar is hij ?"
„ Zij iloeg hare groote, fprekende oogen met verwondering
op: , itch, weet ge 't dan niet? flij is dood."
„ Ik had haar bijna laten vallen: zij gaf een' fchreeuw.
" Dood !" zeide ik. „ MARIA, weet ge, wat bet zeg„ gen wil dood zijn ?"
Ja, mijnheer," hernam zij: „ hij is in de garde en in
• den hemel."
" En aanflonds liet zij volgen:
„ Ik bid onzen Lieven Heer voor hem , 's morgens en
„ 'savonds, op moeders fchoot."
Ik kuste haar op het voorhoofd. MARIA , zeg mij ow
„ gebed eens op."
• Dat kan ik niet, mijnheer. Een gebed, dat doet men
„ niet op den dag. limn van avond bij ons aan huis; dan
„ zal ik het opzeggen."
„ Dat was te veel. Ik viel haar in de rede:
,, MARIA, ik ben uw papa !"
„ Och kom !" zeide zij.
„ 1k vervolgde: „ Wilt gij wel, dat ik uw papa ben?"
„ Het kind wendde zich af. „ Neen! Mijn papa was veel
„ mooijer."
„ Ik overdekte haar met kusfen en tranen. Zij zocht zich
los te maken uit mijne armen, en riep : Gij doet mij ze-r
„ met uwen baard."
• Ik zette haar weder op mijne knien , en ilaarde haar met
de teederae blikken aan; vervolgens vroeg ik:
„ MARIA, kunt gij lezen?"
„ Ja ," hernam zij , „ ik !can wel lezen. Ik lees de
• letters bij moeder."
Welnu , lees dan eens wat ," zeide ik , terwiji ik haar
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op een papier wees, dat zij , verkreukt , in een van bare
kleine handjes hield.
„ Zij fchudde het lieve hoofdje. „ 0 ja ; maar ik kan nog
„ pas fabels lezen."
Nu, beproef het eons; laat hooren , lees op."
„ Zij vouwde bet papier open, en begon to fpellen, met het
s, ni
vingertje op de letters : „ v, o, N von,N,
• VONNIS."

„ Ik fcheurde 't Naar uit de hand. 't Was mijn doodvornis, dat zij mij voorlas I Hare voedfier had het papier gekocht, voor
fluiver. Mij kostte bet meer!
• Wat ik gevoelde, is flier uit cc fpreken. Mijne heftige beweging had het kind verfchrikt; bijna begon zij ce fchreijen ;
maar eensklaps zeide zij: „ Och , geef mij mijn papier
„ weder ! Weec ge , 't is om to fpelen."
• Ik gaf haar over aan hare voedfler. „ Breng haar weg!''
„ En ik viel neder op mijn' floe], fornber, koud, wanhopend. Nu moesten zij komen , nu! 1k ben los van alles;
de laatfte vezel, die mijn hart aan 't /even hec'ncte, is verbroken ; ik ben rijp voor 'c geen zij met mij voorhebben."
OA de vertaler heeft zijne gansch Diet gemakkelijke taak,
naar ons oordeel , uitmuntend volbragt, en in eene zuivere
taal de fchoonheden van het oorfpronkelijke zeer goed weten
ce bewaren. Wij wenfchen hem de voidoening toe, dat zijn
arbeid door onze landgenooten gunftig worde ontvangen.
Wij wenfchen meer; wij wenfchen, (en men mag bet ge.
heele boekje een welfprekend pick voor de vervulling van
dezen vromen wensc,i heeten) op p,odsclienflige en menschkundige gronden , dat dezelve her zijne moge toebrengen, om
eenmaai in ons vacierland de vreefelijke doodflraf, die den
weg ter bekeering voor altijd gewelddadig affnijdt, en daardoor, als 't ware , in dien der Voorzienigheid zelve grijpc,
voor mildere en meer Christelijke beginfelen ce doen wijken.

Mcherches fur la Langue nationale de la majeure partie du
Royanme des Pays - Bas , par le Baron DE NVESTREENEN
DE TIELLANDT. A la Kaye CC Amilerdam, chez les
Freres van Cleef. 5830. 8vo. 24 peg. f 80.

H et zal ligt wel de eerfte keer zijn, dat een vac Diet
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weet, welke zijne moedertale zij ! Onze Vlaamfche en Brabandfche landgenooten zijn dan eenig in deze omflandigheden. Trouwens, het zal wel meer een wenfchen, dan een
dadelijk geloof zijn, dat zij de eer hebben , in dit kenmerkend opzigt , tot de groote natie te behooren. Althans de eenvoudige burger, die inderdaad zijne moeders tale , gelijk deze
die van hare ouders , van geflachte tot geflachte fpreekt ,
heeft zich tot deze verhevene gedachte wel niet kunnen verheffen. Maar , tegen zulk een bewijs zouden de
wijzen dezer eeuw ligt wel antwoorden: deze fchare, die de
wet viet en weet, is vervloekt; en daarom is het goed, dat
geleerde mannen het pleit voor bet arme Nederlandsch opvatten , en, de Walen Walen latende , met onbetwistbare flukken
doen zien , dat de taal van Antwerpen , Leuven , Brugge en
ook Brusfel federt onheugelijke tijden dezelfde was, als die
van Amlierdain , Utrecht , Middelhurg en Groningen. In het
Mengelwerk van een vorig en dit No. namen wij reeds dergelijk een fluk op ,uit een Brabandsch tijdfchrift vertaald. En
hiennede kondigen wij een ander aan , door den Baron VAN
WESTREENEN in de Franfclte taal gefchreven, en, met behulp van zijne eigene rijke boekerij en verdere gelegenheid
tot aanvoering der bewijsflukken, tot een in ons oog geheel
onwederlegbaar betoog gevormd. Wij zullen zien , of de
(potters met deze ganfche bewering in that zullen zijn, lets
gegronds hiertegen te opperen. Zoo niet, dan keert immers
de befpotting , in het oog van elken verflandigen, tot henzelven weder. Ongelukkig inderdaad het yolk , dat, zijn
volksbeflaan onder afwisfelende heerfchappij tegen de verbastering niet kunnende handhaven , zich ten laatfle beklaagt en
fchaamt, weer eerie eigene vrije natie uit te maken ! Maar,
verwarren wij het yolk niet met eenige dwazen , noch de
volksflem met die der dagbladen. De waarheid zegepraalt
welhaast.

Het oude Kasteel to Marienlinde; of de Liefde maakt Heiden.
Door IL C L A LT It E N. Uit het Hoogduitsch. Te Asnflerdam ,
bij J. C. van Kesteren. 1829. In gr. Rvo. 262 Bl. f 2.40.

Il

et fchoone meisje, aan hetwelk de vertaler waarlijk wel
eenen meer romanesken naam , dan dien van Jannetje , had
molten geven , ziet affchuwelijke fpoken in het nude kasteel ,
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hetwelk door haren vader tot een wolmagazijn gebruikt wordt.
Maar de liefde maakt helden en ook heldinnen; want liefde
voor Thomas Wilford, eenen jongen Engelschman, die als
leerling van haren vader in dit fpookkasteel zijn verblijf
houdt, beweegt haar, om, niettegenflaande de ontmoeting
van het graauwe fpook , of de levende en wandelende wolbaal, die haar zelfs aangefproken en met den dolk gedreigd
had, zich nogmaals in het holle van den nacht (het is om
van te ijzen !) in dat kasteel te begeven. Maar alles gaat in
eer en deugd, en Jannetje begeeft zich in het gevaar, enkel
nit vrees, dat haar minnaar zai verhongeren. Alles loops nog
wel af; de fpoken, dit ontdekt zich nog bij tijds, zijn aanzienlijke Italianen, die , wegens eene omwenteling in hun
geboorteland voortvlugtig, zich ftil in het kasteel hadden
gekwartierd, zich bij dag verborgen hielden, maar des nachts
het goede Jannetje zulk eenen fchrik hadden aangejaagd. Zij
wordt de gelukkige echtgenoote van haren Thomas, dien zij
inderdaad zuur genoeg verdiend heeft. Het verhaal is onderhoudend, en bij de behoefce, die er welligt befiaat, aan
fpijs, al is het dan ook geene fterk voedende fpijs, voor den
leeshonger van eene talrijke foort van lezers, willen wij aan
het boek de getuigenis niet weigeren, dat het niet tot de
fchadelijke romans behoort. Welke zedelijke ftrekking het
verhaal hebben moet, is ons niet duidelijk; misfchien :poet
het tot een bullebak dienen voor zoodanige meisjes , Welke
plan hadden , otn hare minnaars , even als Jannetje deed, op
hunne flaapkamers re gaan bezoeken. Maar wij houden ons
verzekerd, dat onze zoo zedige julferfchap door geene „ levende geraamten met dolken van de grootte van een vier..
endeels el, in roofvogelskiaauwen gehouden," van zulke onvoegzaamheden behoeft afgefchrikt te worden. -- Op de vertaling hebben wij geene aanmerking , dan dat bet de Tiroler
gemfenjagers zijn, die als bekwatne fchutters bekend zijn,
maar niet de Tiroler ganzenjagers, gelijk wij hier lezen.

Ferdinand en Frederika , of het gevaarlipe van kwalijk
hartstogten. Door J. HAGEN. Te zInsflerdam, bij
H. Moolenijzer. In gr. 8vo. 237 bl. f 2 20.

Ferdinand en Prederika beminnen elkander; maar beider
ouders keuren deze lieicie af , en,

zoo

als het ons voorkomt,
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te regt. Ten minfle het antwoord van den vader van het
meisje aan den zeventienjarigen minnaar van zijne zestienjarige dochter behoort tot de verflandigfte taal in het geheele
book Mijn zoon! laat eerst nog eenige jaren verloopen ,
„ en ais gij mij dan, als een man, dit verzoek komt doen ,
„ zal ik er mij over beraden." De wanhopige minnaar neemt
dienst op een fchip, vertrekt naar de Westindiën, worth geplaatst bij eenen planter, maar vrij fpoedig gevangen in het
net van eene — wij kunnen het niet anders noemen — geile
Mulattin. Naar ons inzien wat laat, begint hij om zijne
bet vaderland achtergelatene Frederika te denken, die hem
intusfchen fchrijft, dat zij het plan beef:, om naar de West
over te komen. Zulk eene ontmoeting tuslchen zijne bruine
en blanke minnares meent hij te moeten vermijden. HU
vertrekt naar Europa, Rapt echter ter loops nog eens of
in Engeland , ainufeert zich daar nog een veertien dagen met
een lief meisje, en vindt in het vaderland zijne Frederika op
hem wachtende. Het geld , dat hij , gelljk het in de romans doorgaans gnat, in het goudland fpoedig gewonnen
had, maakt de ouders malfcher, en fpoedig zijn de minnenden bruidegom en bruid. Maar zij hebben hunne rekening
deerlijk huiten den waard gemaakt; want Rofalie, de verlatene Mulattin , lane zich zoo niet-afzetten, doet ook het
overftspje , is bijna even zoo fpoedig Kier als Ferdinand, en
ftraft zijne ontrouw, door hem haren dolk in het hart to
ilooten. Nu verwacht de lezer zelter , dat de wanhopige
bruid de tering zal krijgen; maar geen none/. 7t Nat zich
voor een gat niet vangen. TerwijI Ferdinand weg was , had
zij , voor het verliezen, en tot tijdkorting intusfchen , nog
eenen anderen vrijer opgetuigd. Dat komt nu goed, en
fpoedig bekomt zij, in dezen , , den liefderiikflen en braafflen man, met Wien zij Lange jaren eenen gelukkigen echt
doorjuiclzte."
Hoe ongaarne wij een ongunftig onrdeel uitfpreken over
een oorfpronkelijk vaderlandsch gefchrift, inoeten wij verklaren , dat er niers belangrijks , geen enkel belangwekkend
karakter in dit ganfcbe verhaal voorkomt. De fchuldigen bezwijken voor de verzoeking zonder flag of (loot , en de zoo_
genaamde deugdzamen , zoo als Fred rika en Gronsvel d , zijn
menfchen , die zich noch door verfland, noch door biizondere befchaving aanbevelen. De fchrijver is ons onhekend;
wii weten dus niet, of bij nog jong is; in dat geval zou.
den wij , gelijk in dit verhaal de vader den minnaar van zijne
docbter, ook hem radon: ',ant eerst nog eenige jaren verloo„ pen," eer gij weder als febrilver optreedt. Maar jndien
hij reeds de gelegenbeid gehad heeft, um de meesteriiukken
van anderen to heftuderen, ea zij hebben zijnen fmaalt zoo
weinig gevormd , dan zouden wij hem radon, zijnen tii,1
vet op eenige andere wijze nuttig te befteden, dan MU het
fchrijven van boeken.

BOEKBESCHOUWING.
De Goddelfrke Openbaring des Bigels , volgens haren
eenvoudigen zin en inhoud befehouwd en overwogen.
Len Leesboek ter bevestiging in het Geloof der OudChristelijke Iraarheid. Door j. j. LE Ro y , Predikant te Oude range. In twee Deelen. Ifle Deel.
Te Rotterdam , bij de Wed. van der Mecr en Verbruggen. 1829. In gr. 8vo. XXI en 552M. f 3 90.

T

e regt bctoogt ergens de voortreffelijke E.KIST, dat
de kennis het groote middel is om toe te nemen in het
Geloof; om ons van dwalingen , twijfelingen, bedenkingen , kwellingen en bezwaren te ontheffen ; naardien
men geene gebeurde zaak gelooven noch zich die regt
voorftellen kan , zonder onderrigt te zijn van haren aard
en gronden van zekerheid. Elke welbefluurde poging
dus , om over Gods weg met het Mensclidom helderder
licht te verfpreiden , om ons op het flandpunt te plaatfen , van waar wij denzelven het best overzien , en al het
Godewaardige en troostrijke daarin opmerken kunnen ,
verdient goedkeuring en aanmoediging.
De Eerw. LE ROY- gunflig bekend door zijne vroegere fchriften , zoo van meer wijsgeerigen als praktikalen
aard , alien uitloopende op bevordering van zuivere zedelijkheid, uit het beginfel van erkentelijkheid jegens en
gehoorzaamheid aan God en Christus , en als eenigen weg
ter bereiking van onze beftemming , — begreep , aan den
aandrang zoowel van eigene begeerte als van vrienden te
moeten voldoen , door het aanwenden van zulk eene poging, tot het opgegevene doel. Had hij vroeger 's menfchen behoefte aan en vatbaarheid voor eene Goddelijke
Openbaring in het licht gefteld , thans wilde hij , met
zijne Lezers , die Openbaring zelve in haren aard en
trapswijze voortgangen nafporen , en mcende daartoe Been
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eenvoudiger en zekerder leiddraad te kunnen volgen, clan
den geheelen Bijbel, die Openbaring en tevens hare Gefchiccienis bevattende , als te doorwandelen ; waarbij zich
clan telkens de gelegenheid moest opdoen , om als met
den vinger aan tc wijzen, wear en waarom het hem voorkwam , dat anderen , met of zonder vcrkeerdc bedoelingen , over het geheel , of over fommige gedeelten , ecn
valsch licht geworpen hadden , en tot welke nadeelige
uitkonnien de dwaalfporcn leiden moeten, die zij bier en
dear hadden ingeflagen.
Na cene hartelijke Opdragt aan zijne Kindercn , vorige
en tegenwoordige Gemeenten , en cene Voorrede , in welke
hij de aanleidingt tot en den aarci en gang van dezen zijnen
arbeid ontwikkelt, tevens met beantwoording der vreag (die
wij crkennen , dat ook bij ens was opgekomen) , of aan dit
werk , nadat wij foortgelijke van EWALD, C It A ME R
VON BAUMGARTEN, EGELING en anderen bezitten , nog wel zoo groote behoefte was , geeft de Schrijver den Inhoud op der beide Deelen , die zijn werk zullen uitmaken , en handelt daarna , in cene uitvoerige
leiding I — 7a) , over de noodzakehjhheid , den on-

derfeheicknen card , en het wezenlijk beflaan eerier hoogere
Openbaring , en de grondregelen tot de eenvondige op.
vatting van dezelve. Dit was wel grootendeels reeds in
erne vroegere. Verhandeling op eene nicer Wijsgeerige wijze
door hem gedaan ; rnaar,, daar bet tegenwoordige Leeshock meer voor alle klasfen van Bijbellezers is ingerigt ,
wilde hij deze noodzakelijke prxmisfen hier op eene meer
bevattelijke wijze herhalen. Offchoon hem dit tamelijk
wel gelukt is, komt het Rec. toch voor , dat het den
aan diepzinnig redeneren gewonen Schrijver eenige moeite
gekost heeft, zich altijd op de hoogte des eenvoudigen
Bijbellezers te verplaatfen , die hier en daar wel eens
moeite zal hebben om zijn betoog te volgen , en wien
wij claarom raden , zich door deze Inleiding niet te laten
affehrikken van oak het werk zelve te lezen , dat hero,
is hij niet te eene male van kennis ontbloot en aan gere;,;eld nadenken ongcwoon
veel gemakkelijker vallen zal.
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Voor wat mecr geoefenden is de Inleiding wel der lezing waardig. Zij ontwikkelt des Schrijvers — reeds vroegcr aangeduid — oogmerk , om het gevoclen van dicgcncn
ender de nieuwere wijsgeerige Schriftverklaarders te wederleggen , die alleen nog aan Gene itmendige Openbaring
willen geloof hebben geflagen ; d. aan eene trapswijzc
noodzakelijke ontwikkeling van 's menfchen eigen geest,
waardoor de verborgene waarheid zich immer klaarder
aan hem moest ontdekken , die dan door menfchen en Eettwen aan elkander werd overgeleverd , en waarbij datgene , wat men vroeger voor daadzaken Meld, flechts een
zinnelijk , beeldrijk omkleedfel Was , waarin men de (inkbeelden hulde. Met dit flelfel , zegt LE Ro y , drijven
wij op bet onzekere , zonder immer bet ware van bet
vallche regt te kunnen onderfcheiden , of tot tvezenlijke
rust te komen ; het voert ons onophoudelijk tot bet trachten naar eene nog nadere, voor ons individueel geichikte
Openbaring, en werpt ons dus eindelijk in de arrnen ,
of van het Ongeloof, of van die gcestdrijverij en dweepzucht , van welke zich deszelfs voorflanders als de onverzoenlijkfle vijanden voordoen. Geheel andcrs — dus
gaat hij voort — is het met het aannemen van eene uitsvenelige Openbaring gelegen. Deze gaat needs harm vasten en zekeren gang ; wij hooren in haar de Godheid , of
zelve , of door hare Gezanten , bepaaldelijk fpreken ; en
die Gezanten brengen de bewijzcn voor hunne =ding ,
in het uitoefenen van wonderkrachten , en het doen van
voorfpellingen , door de uitkomst bevestigd, mede. Het
is er echter verre van af, dat men daarom eene inwen(lige Openbaring zoude mocten vcrwerpen : zij is bet
doel en de volmaking der ailwendige , en deze fchikt
zich telkens naar de toenernende vatbaarheid des Menschdoms voor de inwendige , en voor eigene inzigtcn.
Men bemerkt uit deze beknopte opgave van 's Mans
redenering , wat hem in de gevoelens van fommigen der
gemelde Sehriftverk]aarders ten deze hindert , en wat zijn
werk , vooral dit Eerfle Deel , ons in dit opzigt fchenken zal. Voor onzen tijd
zegt hij — was bet beT 2
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waard , um datgene , wat door joden en Christenen , door
alle vroegere Eetzwen been , ffe/lig en bepaald was opgevat , op rekening van de beeldrijke taal der Oosterlingen
te ftellen. Het ligt dus in ziju plan , te bewijzen , dat
zulks niet dan zeer fpaarza.am en met de uiterfte omzigtigheid behoort te gefchieden. Hierbij erkent hij echter
(en wie , die gezond verffand bezit , zoude zulks ontkennen ?) dat er in den Bijbel , zoowel in het N. als O. V. ,
vele leenfpreuken , zinnebeelden , dichterlijke perfoonsverbeeldingen , hyperbolen en allegorien , zelfs fabelen
voorkomen ; maar , om wel begrepen te worden , geeft
hij de middelen op , van welke men zich te bedienen
heeft , om onder het lczcn te toctfen wat al dan niet
onder deze rabriek behoort.
Dan, bij bet voormelde betoog konde hij de bedenking wel vooruitzien , die bij elken eenigzins nadenkenden Lezer moest opkomen , dat ook andere Volken , met het licht der Bijbelfche Openbaring niet begiftigd , zich op iiitwendige Openbaringen , door wonderdaden enz. bekrachtigd , beroemen. Te regt zegt hij dus,
dat het er ten hoogfte op aan komt te weten , of er genoegzarne bewijzen voor de waarheid der Openbaring, die
wij als Goddelijk aannemen , voorhanden zijn. En deze
bewijzen houdt hij zich verzekerd , dat zijn Lezer met
hem zal aantreffen , bij het hefchouwen van de geheele
fchakel der Openbaringen , waaruit onze Bijbel beflaat ,
in derzelver overeenffemming , voortgang en ontwikkeling ; van de gepaste denkbeelden, daarin omtrent het
Opperwezen medegedeeld , en derzelver gelchiktheid naar
onze geffeldheid en behoefte. Ook deze aanwijzing mogen wij dus telkens onder het voortlezen verwachten.
De Schrijver,, nu zijne doorloopende Bijbelbefchouwing , uitgaande van het aangewezene flandpunt , aanvangende , wijst eerst den weg of de hoofdverdeelingaan ,
daarbij door hem te volgen. De Goddelijke Openbaring ,
of reeks van opvolgende zamenhangende Openbaringen ,
in drie voorname hoofddeelen — de Aartsvaderlijke ,
fcheidende , befchouwt hij
Mozaifche en Christe4yke
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eerst elk dezer deelen in het algemeen , en fplitst dan elk
dezer hoofdtijdvakken weder in bijzondere onderdeelen,
die veel uitvoeriger dan het telkens voorafgaande algemeene overzigt behandeld worden. Dit Deel levert ons de
befchouwing der beide cerfle Tijdvakken ; in het volgende
(dat reeds geheel afgewerkt ligt) zien• wij die van het
derde te gemoet. Deze wijze van behandeling , hoe geleidclijk ook, beeft den Schrijver, ten opzigte der inrigting en fchikking , nog al zwarigheden te beftrijden gegeven ; vooral bij de behandeling der Illozalfche Openbaring , die van MOZES tot op de komst van CHRIST us doorloopt ; om redenen , die men breeder bij hetnzelven lezen kan.
De Bijbelfche Gerchiedenisfen , tot op de komst van
CHRISTUS, worden , vooral in de tweede Hoofdafdeeling (want omtrent die der eerfte is de Schrijver vrij
uitvoerig), niet zoozeer uiteengezet behandeld , dan aangeflipt en ter nalezing aanbevolen. Maar larger houdt hij
zich bij de Mozaifche Wetgeving, en het hoogere onderwijs , ten opzigte van Gods weldadige oogmerken met
het Menschdom , door haar aan de hand gegeven , — bij
de Godsdienflig - zedclijke Schriften (Pfalmen , Spreuken , Prediker en Hoogelied), en bij de Voorzeggingen der Profeten op. Overal wijst hij , aan zijn oogmerk
getrouw,, datgene voornamelijk aan, wat hem in dit alles
als voortzetting , verdere opheldering en ontwikkeling
der Goddelijke Openbaringen voorkomt ; men vindt er
echter vele andere , aan dit hoofddoel ondergefchikte , bijzonderheden en opmerkingen in , die der lezing , overweging en toetfing waardig zijn.
Het refultaat van des Schrijvers nafporingen aangaande
de Openbaringen komt hoofdzakelijk hierop neder I.
Sommige waarheden , als die , Welke Gods beffaan en
volmaaktheden , benevens de Wereldfchepping en Voorzienigheid betreffen , zijn door de geheele Openbaring des
0. V. zoo klaar geopenbaard en bevestigd , dat daaromtrent niets meer te wenfchen overbleef; en dit was ook
het geval met den geheelen omvang van 's menfchen plig-
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ten , gelijk het Bock der Tripheid en de Sprewken
.jczus-Syrach daarvan ten bewijze ftrekken : met welke
een zedekundig oogpunt befchouwd ,
laattle LE RO
zObveel op heeft , dat hij (bl. .0o) fchrijft : „ Zoo de
„ komst van onzen JEZUS, dien wij als Verlosfer eeren ,
„ geen overbodig werk zal geweest zijn , dan moeten
„ wij Hem een hooger doel toefchrijven , dan alleen een
„ zedelijk Leeraar van het Menschdom te zijn ; want in
„ dat opzigt zoude men het met het werk van diet; J E„ z u s zeer w61 kunnen doen." (Rene uitipraak , die
ons , behoudens alien eerbied voor de overige verdienlien des Zaligmakers , flerk genoeg voorkomt. Naar toch
leert SIR ACH eene vijandsliefde , b. v„ gelijk zij in de
13ergrede gepredikt wordt? hoe groot is niet het zedelijk
verfchil tusfchen Syrach XXV: 31 en Matth. V: 32 !) —
De oorfprong en gevolgen der zonde , en bedorven toeand des menfchen , kan men almede onder die klaar bekend gemaakte waarheden tellen , offchoon de latere Joden die niet algemeen en duidelijk fchijnen te hebben inz ien.
H. Andere waarheden zijn aanvankelijk raadfelachtig of
niet duidelijk voorgefteld , maar waren echter in den tijd
die JEZCS ' komst voorafging , klaar bekend geworden , en in het openlijke Volksgeloof opgenomen. Hiertoe behooren hoofdzakelijk de leer der Onfierfelijkheid en
van de Opflanding der dooden ; die omtrent de komst
van eenen Mesfias , en het , door die komst aan te
hrengen ; en die nopens de Engelen en het Geestenrijk.
Deze leerflukken nu zijn het inzonderheid , omtrent welke LE ROY, dit geheele boek door, behalve de fchriftelijke Openbaring, nog een meer bijzonder en perfoonlijk onderrigt aanneemt , dat, van God zelvcn afkomDig , en voorts van mond tot mond overgeleverd , tot
fleutel der Gefchiedkundige Openbaring en daartoe behoorende Schriften diende , en de naaSte bron der Godsdienflige kennis uitmaakte.
Rindelijk is er , III, nog eene foort van waarheden ,
lie tot 113 I E
k0111St nog Deeds onder den fluijer
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van het geheimzinnige , of van dat nicer N;jzondere onderrigt , verborgen lagen , en niet in het openlijke yolksgeloof waren opgenomen. Het regte inzigt in de diep bedorvene gefleldheid van het menfchelijk hart ; de noodzakelijkheid cener grondige vernieuwing door den Geest
van God, en de verzoening der zonde door cent beterc
offerande dan het bloed der offerdieren ; de algemeene
juiste begrippen orntrent den H. Geest en den Logos ,
of Zoon van God, — ofichoon fommige meer verlichten
onder de oude Huishouding al vrij heldere denkbeelden
omtrent deze laattle punten- aan den dag leggen , — worden hieronder gerangichikt. — Dit Overzigt , bier fchetswijze overgenomen , maakt den hoofdinhoud nit van het
Befluit , dat tot overgang tot het volgende Deel mutt
dienen.
Men ziet reeds uit deze opgave , dat dit werk de aandacht van elken belangallende verdient , en veel lezenswaardigs bevat. Het doel des Schrijvers is edel , en zijn
bekend karakter moet ons ten waarborg ftraken , dat hij
niets ter neder flelt dan uit zuivere overtuiging. Daarbij
getuigt zijn arbeid overal van zijne nederigheid en be..
fcheidenheid meermalen vcrklaart hij, niemmi zijn gcvoelen te willen opdringen , en noodigt ieder uit , het
voor zichzelven te beproeven. Het beviel ons ook , hem
te hooren verklaren (Opdragt , bl. VII) , dat hij zich
niet bekreunt aan zoodanige banclen , die menfchelijke bekrompenheid , door willekeurig gevormde denkbeelden ,
ons zou trachten aan te leggen, daarentegen Heeds flaande naar de vrijheid , waarmede ons c x R I s r u s heeft
vrijgemaakt ; en elders , dat hij een vijand is van dat vergeestelijken en uitpluizen van k/einigheden , waarmede men
in vorige dagen zooveel op had.
Maar wij duchten , dat de , in het vervolg der genoemde Opdragt, geuite vrees , dat men zich niet itipt zal
houden aan alles , wat in den Bijbel van God geopenbaard is, en daarin duidelijk en woordelijk your elk, die
Gene getrouwe overzetting bezit , te lezen flaat, den
Eerw. Schrijver wat al te afkeerig make van hetgene de
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latere Exegete anders dan voorheen heeft meenen te moeten opvatten. Wel erkennen wij , dat er van de zoogenaamde Mythifche Bijbelverklaring een fchromelijk misbruik , vooral bij onze Duitfche naburen , gemaakt is ;
doch zien geene noodzakelijkheid , om dezelve daarom
bijna geheel te verwerpen. Indien men maar onder het
oog houde , dat zij alleen de inkleeding ,niet de verhaalde Gefchiedenis , voor Mythe mag verklaren ; dat zij niet
mag toegelaten worden in zulke zaken , welker mythifche
verklaring de fchakel en de kracht der Goddeijke Openbaringen zoude verbreken; en dat zij zich bepalen moet
bij de oudfle Bijbelfche verhalen, naardien , met de toenemende befchaving en hare meerdere hulpmiddelen, de
Mythen van zelve vervallen moesten ; en men daarbij de
regelen eener gezonde Uitlegkunde behoedzaam volge:
dan achten wij bet niet volftrekt ter zaligheid noodig,
om, met LE ROY, de Gefchiedenis van Schepping en
Val b. v. volftrekt letterlijk op te vatten , nadat zoo velen , ook onzer eigene Uitleggers , federt lang geene zwarigheid in eene minder eigenlijke opvatting gevonden hebhen. Daar,, waar zelfs de gemoedelijke, en zeker niet
Neologifche , EGELING die letterlijke opvatting voor
min voegzaam verklaart , verwondert bet ons , haar door
LE ROY zoo met alle magt te zien vasthouden.
Zoo omtrent dit als andere punten is het Rec. daarbij
Teed, dat de Schrijver zoo zeldzaam heeft kunnen goedvinden , de namen dergenen te noemen, tegen welker ,
in zijn oog verkeerde en hoogst fchadelijke, verklaringswijze dit zijn werk tot tegengift zal moeten dienen. De
geoefenden in dit vak mogen ze kennen , en de minder
geleerde Godsdienstminnaars , voor wie dit bock inzonderheid beftemd is, meer met de zaken dan met de perfonen te maken hebben ; er is , onder deze laatilen vooral , eene zekere foort van me/lichen , die alles dooreen
pleegt te warren, wanneer zij meenen, dat het op verkettering en befchuldiging van onregtzinnigheid aankomt ;
en het ware ons Iced, indien L E Ro y , geheel tegen
ne bedoeling , aan dezen aanleicting had gegeven, om eer-
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biedwaardige Mannen in de Nederlandfche Kerk , die met
onpartijdigheid en omzigtigheid bun meerder licht volgen , op gelijken trap te Ifellen met eenige vreemde Nieuwigheidzoekers. Regt welkom was ons dan, ook om
deze reden , de goedkeurende aanhaling van fommige
plaatfen uit onze jongfle Bijbelvertaling.
Wij zouden , zoo omtrent het plan der behandeling des
Schrijvers , als omtrent zijne bijzondere meeningen aangaande fommige flukken , b. v. den zin van het Hoogelied , den wederkeerigen invloed der joodfche Geestenleer
en die der Cha(deen en Perzen, enz. nog wel eenige bedenkingen en vragen kunnen opperen ; dan onze aankondiging is reeds lang geworden : een opzettelijk kritisch
onderzoek naar de hier behandelde zaken is meer het werk
van andere Tijdfchriften ; en omtrent fommige punten
willen wij Bever ons oordeel tot na de lezing van het reeds
afgewerkte Tweede en laatite Deel opfchorten. Bovendien
verlangt de Schrijver,, dat, indien men meent hem te
moeten wederleggen, zulks , grondig en bondig , in een
even lijvig boekdeel gefchiede. Meent zijn Eerw. dan
inderdaad , dat er z66veel op dezen zijnen arbeid zoude
kunnen aangemerkt worden ? Wat er ook op aan te merken moge zijn , men zal er altijd veel belangrijks en behartigenswaardigs in vinden.

De tegenfland tegen de gezuiverde Evangelieleer , in deze dagen, in deszelfs aard en gevolgen voorgefleld ,
in eene Leerrede over Hand. XIII: 6-12. door A.
N. VAN P E L L E C O M, Predikant te Prinfenhage.
Te ilmflerdam, bij A. B. Saakes , enz. 1829. In
gr. 8vo. X en 48 bl. f 80.
Leerrede over de gewaarwordingen, die bit Protestanten moeten worden opgewekt , en de verrigtingen , tot
welke zij moeten worden aangefpoord door de hedendaagfche woelingen der Roomfihe Kerk ; door H. G.
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VAN DEN n s , Theol. Doctor en Predikant to Sasfenheina. Te Leiden, b(j A. van Benten. 1829. In

gr, 8vo. VIII en 31 bl. f 45.
Leerrede ter viering van den vilftigjarigen Evangelicdienst , gehouden op den 18 October 1829. door J. a.
N 0 0 K D I N K, Predikant te's Gravenhage. Te 's Gravenhage, bry de Erven J. Thierry en C. Menfing en
Zoon. 1829. In gr. 8vo. 38 bl. f 40.
Leerrede ter invoering van het nieuwe, Synodale Gezangboek , in de Evang. Luterfche Gemeente, to
Utrecht ; gehouden door J. DECKER ZIMMERMAN, Predikant b7 dezelfde Gemeente. Te Utrecht,
bzy J. G. van Terveen. 1827. A gr. 8vo. 36 bl.

f
De

bekende woelingen eener welbekende partij gaven
aanleiding tot het houden en uitgeven van de beide eerften dezer leerredenen. Dat Protestantfche Leeraren de
hunnen opmerkzaam makcn op gevaar en op zekere teekenen der tijden , keuren wij allezins good en prijzen wij;
evenwel zouden wij niet wenfchen, dat zoodanige onderwerpen veel 'op den kanfel behandeld wierden. Daar
is , althans in kleinere Gemeenten, anders wel gelegenheid , om te waarfchawen. Men kan ligt kwalijk vertlaan
en kwalijk beoordeeld worden. Blijkens het voorberigt ,
heeft Ds. VAN P E L L E C 0 M dit ondervonden, en deswege zich genoodzaakt gezien , zijne leerrede te doen
drukken, en woordelijk te lezen te geven , hetgene zijn
Eerw. had uitgefproken. Naar onze overtuiging heeft
hij waarheid gepredikt ; maar de prediking der waarheid
is niet alien aangenaam. Wij gelooven met hem , dat de
eigenlijke bewerkers van dien tegenitand onzuivere bedoclingen hebben ; terwiji de groote menigte der onkundigen
ter goeder trouwe dwaalt.
Poogde VAN PELLECOM aan to NVii7.M 5 vanwaar
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de zoo dikwerf hcrhaalde firijd tusfchen licht en cloisternis ontflaat , do WeleerW. VAN DEN Es Wilde Protestanten opmerkzaam maken op datgene , wat zij vooral
to dezen opzigte to behartigen hebben. Hij heeft dit gedaan in den geest der Christelijke liefde en zachtmoedigheid. Wij lazen deze preek met veel genoegen. Die gematigdheid worde Heeds in acht genomen bij het fpreken en
fchrijven over kerkelijke gefchillen. De tekst is Hand.
IV: 23--3t. Na denzelven toegelicht te hebben, leidt
de Prediker er deze leeringen uit of : dat de woelingen
der tegentlanders ons niet beangst moeten maken , dat ze
ander het oog van God gcfchieden en tot de weldadigge
oogmerken toegelaten worden , dat ze zullen zijn ,
dat wij echter de noodige waakzaantheid en werkzaamheld niet moeten vergeten.
Een zeldzaam voorregt mogt Ds, NO0 RDINK genieten , dat hij gedachtenis van zijnen vijftigjarigen predikdienst vierde , en daarbij nog den man onder zijne boorders aanfchouwde , die hem v6Or eerie halve ecuw in het
H. werk bevestigde. Met groote belangftellIng werd buiten twijfel deze leerrede gehoord , niet alleen orndat een
man van hooge jaren dezelve hield , maar ook omdat hij
in zoodanigen geest fprak. Tot proeve fchrijven wij het
volgende of : „ Ik hob gelegenheid gehad , om veel op
te merken , en, naar mijn inzien en vermogen , met een
en ander voordeel gedaan , niet verflaafd aan het oude en
niet te zeer ingenomen met het nieuwe. Voortgezet on•
derzoek en hcilzame ervaring heeft mij overtuigd van de
groote aangelegenheid van de vreeze des Heeren , van de
hooge voortreffelijkheid van bet Christendom en deszelfs
vrijmoedige belijdenis , bijzonder in het ProtestantschHervormd Kerkgenootfchap , waaraan ik , wat de hoof&
leeringen aangaat , van ganfcher harten ben toegedaan,
zonder aan woorden of bewijsplaatfen van menfchen gebonden to zijn. Gods Woord is de eenige en genoegzame
kenbron van onze troostrijke en heilige Godsdienstleer."
De Eerw. DECKER ZIMMERMAN /Telt de invoering van eon nicuw gezangboek voor , als een gcwin voor
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openlijke Godsdienst en haifelOe jqichting , als een vereerend teeken onzes tijds. Dit fluk is zeker reeds Iang
in handen der genen , voor welke het werd uitgegeven.
Wij onthouden ons dus van aanmerkingen. Aileen kunnen wij niet nalaten , den Heere ZIMMERMAN in bedenking te geven , of hij zich op bl. as niet te fterk uitdrukt , daar de vroeger ingevoerde nieuwe gezangboeken
bij Hervorinden Doopsgezinden reeds voorbeelden van
zoodanige overneming opleveren , terwijl Remonftranten
zelfs den geheelen bundel liederen van een ander Genoot'fchap invoerden.

De Bekeering ; Naar noodzakelijkheid, haar aart, en
de eenige weg om daartoe te geraken. Leerrede over
Lucas XIII: 1-5, door s. R. L. GA US SEN Predikant te Satigny bit Geneve. Naar den vierden Druk
uit het Fransch yertaald door W. MESSCIIER T.
Te Rotterdam , bij de Wed. van der Meer en Verbruggen. 183o. In gr. Syo. VIII , 56
f : - 5o.

E

en der ongelukkige teekenen van onzen tijd eene
preek , in welke het gezond verftand , althans de gezonde
uitlegkunde, als in het aangezigt geflagen wordt — een
voortbrengfel van vreemden , Franfchen grond , bij onzen
eigen rijken bodem , in verlichte godsdienftige kennis , niet
te vergelijken , en herwaarts overgebragt door een man ,
tot geene geleerdheid , ten minfte geene Godgeleerdheid ,
opgeleid; in welke de bekeering ronduit een wonder genoemd wordt , en die voor het overige veel waars bevat ,
maar dat voor niemand nieuw,, veel nieuws , althans
vreemds , maar dat blijkbaar onwaar , onverflandig , ten
deele zelfs gevaarlijk is. Het is ons der moeite niet
waardig , in nadere bijzonderheden te treden ; hoezeer dan
ook de vertaler zijnen auteur aanbevele , als een man ,
„ die , door Gods genade , alle die eigenfchappen bezit ,
„ die een blinkend Christen daaritellen " ! De lektuur
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zelve van zulk eene gewrongene welfprekendheid , volftrekt mislukte pogingen tot opheldering van het tegenilrijdige in 's mans leer, enz. enz. valt ons moeijelijk.
Ach , menfchelijke zwakheid en dwaasheid , wie het goede zoo ligt verveelt , het lick hindert , het gewone , hoe
voortreffelijk ook, ontoereikend , laf en flaauw toefchijnt!
0 Dichters , 111.1 met vONDEL, STOLBERG en anderen tot de Roomfche dwangleer , dan met BILDERDUK en CAP ADOS , in onzen tijd , tot het dogmatismus der oude kampvechters voor Geneeffche regtzinnigheid vervallende! 0 ! en nog Bens o! ... Mundus, fi

non decipi , at defipere

Het Sterfbed van E. M. SIERSEMA, overleden in den
ouderdorn van b !ina 15 jaren. Een Gefehenk van
een vertrekkend Lecraar aan de Kinderen zijner Gemeente. Tweede Druk. Te Groningen, bij M. Smit.
In kl. 8vo. 2z Bl. f :-15.

B

ij het verlaten van zijne Gemeente te Ulrun2 tot aanvkarding van eenen hoogeren werkkring aan Groningens
Hoogefchool wilde de Eerw. HoFsTnon DE GRo or
eene (kleine) gedachtenis achterlaren aan de jeugd van
deze zijne flanciplaats , en Ichreef daartoe dit boekje.
Hetzelve fchijnt ook buiten den kring, voor welken het
eigenlijk eerst beftemd was, een gunffig onthaal te hebben genoten , daar wij hier reeds den tweeden druk ontvangen , en het is , naar ons oordeel , deze onderfcheiding niet geheel onwaardig. Hetzelve {kit aan de jeugd,
op eene bevattelijke en uitlokkende wijze, een uitmuntend
voorbeeld , in den voortreffelijken , zoo voorbeeldig geflorven' jongeling, voor. Wij zouden het bejammeren,
dat de Schrijver , die ook in dit boekje toont met zoo
veel ijver en belangilelling te zijn werkzaam geweest tot
bevordering van het geluk der genen, die aan zijne leiding waren toevertrouwd , zoo vroeg reeds aan de eigen-
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lijk gezegde Evangeliebediening door zijne bevordering is
ontrukt , indien wij niet mogten hopen , dat hij als Hoogleeraar uitgebreider nut zal flichten , door de vorming
van jongelingen tot dien !land , welken hij zelf vroeger
ten fieraaci verfirekte.

Inleiding tot de Entomologie, of Grondbeginfels van de
Natuurlijke Gefchiedenis der Infekten, door W. K I R.
BY • en W. SPENCE. Met Platen. Naar den vierden Druk uit het Engelsch vertaald, onder opzigt
van j. VAN DER HOEVEN. Ijien Deels ade Stuk.
7'e Rotterdam , bej de Wed. J. Allart. 1829. In gr.
f 2 - 80. buiten Inteek.
Bye. 277 Bl.
f 3- 25.
Met dit flak is het eerfte deel van dit belangrijk werk ,
van welks eerfle fink wij vroeger een kort verflag gegeven hebben ,nu volledig. Hetzelve is in denzelfden geest
bewerkt, en de vertaling verdient denzelfden lof van
naauwkeurigheid en getrouwheid. De negeiide brief , waarmede dit fluk aanvangt, handelt over de middellijke bevoordeeling door Infekten; dat is, over de rol , die zij in
de huMlouding der natuur tot inilandhouding van het
gelled vervullen , door de rotting te weren, elkanders te
groote vermeerdering door wederzijdfche verdelging te beletten, tot voedfel voor andere dieren , vooral voor vogels en visfchen, te verflrekken , en bij fommige planten
de bevruchting te bevorderen. De tiende brief heeft de
onmiddellijke bevoordeeling door Infekten tot onderwerp.
Hier toonen ons de Schrijvers , hoe veel gebruik men
in onderfcheidene landen van fommige Infekten tot voedfel maakt; zij handelen daarna over de geneeskracht van
eenige foorten dezer klasfe, over het nut, dat wij in de
kuniten van voortbrengfelen der Infekten , zoo als van
de galnoten , van de cochenille , van zijde , enz. trekken.
De elfde brief handelt over de liefde der Infekten voor
hunne jongen , welke door fommigen alleen betoond kan

W. K IR B Y EN W. SPENCE , ENTOMOLOGIE. i195

worden , door de eijeren , waaruit zij zullen voortkomen , op eene veilige plaats te leggen en van voedfel Nvel
te voorzien , bij anderen zich tot de reeds geborene
jongen uitfIrekt. Onder deze laatflen behooren vooral de
gemeenfchappelijk zarnenlevende , zoo als mieren, wespen ,
bijen. Wij willen , tot een flaaltje van de wijze van
behandeling , uit dezcn brief eenige bijzonderheden aangaande de mieren overnemen. Na eerst verhaald te heLben , hoeveel zorg de werkmieren voor de maskers en poppen betoonen , hoe zij ze dagelijks naar het bovenfle gedeelte van het nest draden , om ze tegen den avond weder naar diepere cellen te vervoeren , waar zij tegen de
koude beveiligd zijn , met welk eene onverpoosde werkzaamheid zij de maskers voeden , gaan de Schrijvers aldus voort :
„ Gansch anders , dan men bet bij andere Infekten heeft
„ waargenomen , komt zelfs het halen van de jonge mic„ ren uit de zijdcn fpinfels , waarin zij opgefloten zijn,
„ voor rekening van de werkmieren , die door een gevoel ,
„ dat voor ons onbegrijpelijk is, onderrigt Ivorden , dat het
„ volkornen Infekt gereed is ,oin uit het graf te voorfchijn
„ te komen , maar dat het zulks buiten hulp niet kan doen.
„ Als zij nu zulks ontdekken , grijpt er onder haar eene
„ groote drukte plaats. Er kill-men drie of vier op een
„ fpinfel , dat zij ter plaatfe , waar het hoofd ligt , met
„ hare kaken beginnen te openen. Eerst trekken zij eenige
„ weinige draden van bet fpinfel of , om hetzelve thinner
• te maken. Dan maken zij daarin eenige kleine openin„ gen , en fnijden zij de draden tusfchen dezelve met
„ groot geduld een voor een door, tot dat er eene
opening ontftaat , door welke zij den gevangenen er
uit kunnen halen , hetgene zij dan zeer behoedzaam
„ doen. De jonge mier fteekt nog in hear huidje ;
maar dit halen de werkmieren er af,, zorgvuldig elk
„ lid nit deszelfs velletje trekkende , en de vlerkcn
„ der gene , die daarmede voorzien zijn , voorzigtig
„ uitfpannende. Na deze bevrijding , en eene volgen„ de voeding van de jonge Infekten , bewaken zij ze

Z96

W. KIRBV EN W. SPENCE

„ nog eenige dagen , en volgen zij ze alomme , hen
„ (hun) de toegangen en kronkelpaden van het gemeene
" verblijf leerende onderfcheiden. En wanneer de mannetjes
,, en wijfjes ten laatfte beginnen te vliegen , verzellen de
„ genegene fliefmoeders hen, beklimmen zij met hen den
„ top der hoogtie planten , betoonen zij voor hen de
grootfte bekommering , willen fommige hen zelfs wear, houden , voeden zij hen voor het laatite under lief„ kozingen ; en, wanneer de vliegende dieren de lucht
„ klieven en verdwijnen , verwijlen zij nog eenige oogen„ blikken bij de voetaappen van die geliefde wezens ,
welke zij zoo voorbeeldig verzorgd hebben , en nooit
„ zullen wederzien.
„ In het aangevoercie verhaal wordt , behalve bij bet
„ eijerleggen , Beene melding van de wijfjes-mieren ge,
• maakt , welke de wezenlijke moeders van de ganfche
maatfchappij zijn. Gij deck zeker niet in de onder„ flelling , dat zij trimmer den invloed van 1}et Goddelijk
„ beginfel van kroostliefde gevoelden. Als er eene nieuwe
„ maatfchappij gevestigd , en deze talrijk genoeg is , dan
„ hebben de wijfjes , wel is waar,, genoeg te doen met
• ze van eijeren , ter noodwendige voortbrenging van
„ nieuwe wijfjes , mannetjes en werktnieren , te voor„ zien , die , volgens GOULD, in drie verfchillende
jaargetijden gelegd worden. Dit is de gewone pligt ,
„ welke haar door de Voorzienigheid aangewezen wordt.
„ Maar,, bij den eeraen aanleg van eene maatfchappij,
„ doet het wijfje bet voomaarnfle , en vervult hetzelve al
„ de moederpligten, welke ik zoo even tot de bijzon„ dere verrigtingen der werkmieren heb gebragt ; en ,
„ eerst wanneer deze genoegzaam talrijk geworden zijn ,
„ om de vervulling der moederpligten over te nernen ,
„ wijdt de moeder zich uitiluitenderwijze aan het eijer„ leggen.
Dit tijdvak van de gefchiedenis der mieren levert
„ een zees aandoenlijk voorbeeld op van de zelfverloochening en opoffering dier wonderbare fch.epfeltjes.
„ Als gij eenigzins op hetgene er in een mierennest
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gij cenige mieren hebben
„ opgemerkt , die eenigzins grooter dan de avenge wa„ ren , en in den eerften op g ag , evenmin als de werkers ,
„ vleugelen fchenen te hebbeil , maar, naauwkeuriger
„ befchouwd , een klein deel van derzelver grondftuk ,
„ of de gaatjes , waarin dezelve gefloken hebben, ver„ toonen. Dit zijn wijfjes , die hare vleugelen , niet bij
„ toeval , maar opzette10, vernield hebben. Als eene
„ wijfjes-mier het eerfle nit de pop lannt , heeft zij twee
„ paar vlerken , waarvan het bovenfle of buitenfle paar
„ grooter is , dan haar lijf. Daarmede klieft zij , als
„ maagd , de luck , door duizenden van de andere fekfe
„ omgeven , die naar hare gunst dingen. Maar,, heeft zij
„ eenmaal gepaard , dan flerft de ongelukkige aan wien
„ zij zich verbond , en denkt de weduw enkel aan het
„ verzorgen van bet gemeenfchappelijk kroost, aan de
„ flichting van een onderaardsch verblijf, waarin zij hare
„ eijeren leggen en koesteren , en hare hulpelooze jongen
„ verzorgen mag, tot dat dezelve, door verfchillende af„ wisfelingen henen , in hunnen volkomcnen that geraakt
„ zijn , en een deel van hare moederpligten overnemen.
„ Hare groote vlerken , waar!nede zij voormaals in de
„ lucht danfle en zich heerlijk vermaakte, worden , als
„ een noodeloos fieraad , dat haar bij de duce verpligting ,
„ welke haar bovenal ter bane gaat , flechts belemmeren
„ zou , zonder een oogenblik bedenkens uitgeplukt. \Velk
„ eene les voor vrouwen , die een min of meer talrijk
„ kroost te verzorgen hebben , en aan wie men wel , met
„ SALOMO ' S woorden tot de luiaards , mag toeroe„ pen : Gaat near de mieren
words yip 1"
De twaalfde brief handelt over het verichillend voedfel
der onderfcheidene Infektenfoorten , en over de werktuigen , waarmede zij het tot zich nemen. dertiende brief
leert ons de listen kennen, die fornmige Infekten ter verkrijging van voedfel bezigen. Flier vindt men een omftandig verflag over de webben , die onderfcheidene fpinnen
vervaardigen , en eene befchrijving van het trechtervormig hol , dat de mierenleenw in bet zand uitgraaft , 0111
V
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zijne prooi te bernagtigen. De woningen der Infekten
waken het onderwerp der twee laa.the brieven van dit
deel uit. Eerst worden , in den veertienden brief, de woningen van eenzaam levende Infekten befchreven , zoo als
de kokertjes der bladfnijdende bijen , de galnoten , de
huisjes der larven van onderfcheidene motten , enz. De
laatfte brief maakt ons met de nog kunftiger woningen van
maatfchappelijk te zamen levende Infekten bekend. De nesten van wespen , de gebouwen der Termiten beflaan daarin eene voorname plaats , en vooral ook, die wij niet bet
laatst moesten noemen , de kunftige gebouwen der bijen ,
waaromtrent de gevoelige natuuronderzoeker BONNET
eenmaal uitriep : „ Quel abime aux yeux du fage qu'une

ruche d'abeilles Quelle fagesfe profonde fe cache dans
cet abfme ! Quel philofophe ofera le fonder 1"
Deze opgave van den hoofdinhoud van het voor ons liggende werk zal voldoende zijn , on: onze lezers van de
belangrijkheid van deze Grondbeginfels van de Natuurlijke der Infekten eenig denkbeeld te geven.
Wij hopen , dat deze vertaling bier te lande een onthaal
vinde , hetgeen eenigzins beantwoordt aan dat , hetwelk
aan het oorfpronkelijk werk in Engeland mogt te beurt
vallen.

Reistogtje met de Stoomboot naar Hamburg , in den Zomer van 1826 , door Mr. B. LuLors. Ilde of
laatJle Deel. Met Platen. Te Groningen, bsy J.
Oomkens. In gr. 8vo. X en 455 Bl. f 4 - 80.

W

ij hebben vroeger het eerile Deel van dit luimige
voortbrengfel des Heeren LuLors befchouwd. Dit
tweede Deel is ook nog wel in een', als 't ware bij opzet , breeden ilijI gefchreven , maar toch hebben wij het
met meer genoegen gelezen dan het eerfte. Het komt ons
voor, dat er meer wetenswaardigs in gevonden wordt.
Wel ligt de bo61 Corns wonderlijk dooreen , gelijk in den
dertigiten en eenendertigiten brief, die de Schrijver dan ook
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eene olla podrida noemt , uit berigten wegens de Hamburger keuken , wijnkelder , koffijhuizen , focieteiten ,
restaurateurs , logementen , geldfoorten, rijtuigen, bet yolkskarakter der geringere klasfen , de kleeding , de dienstmeisjes en boeren , de lijkftaatfQn , gefchenken aan de
kraamkamer , fooijen aan de dienstboden , zeden en lantaarnen zamengeffeld. Maar alle brieven beffaan niet uit
zulke ongelijkfoortige deelen. Allerlei uitftapjes in de
bevallige omffreken van Hamburg , hetzij te paard , hetzij te voet , — zoo als naar de Billerwerder,, de Vierlanden , de omffreken van Wandsbeck, de "lifter - zoomen , enz. waar wij vooral getroffen werden door bet
berigt , dat de Vierlanden, de vruchtbaarile en bestbebouwde plek in flamburgs ornftreken , ja men mag wel
zeggen de bloemhof en de moestuin van Hamburg , naar
welke Stad van daar ook bet meeste tamme gevogelte en
de meeste visch verzonden wordt , — dat de Vierlanden ,
zeggen wij , eene fireek zijn , oorfpronkelijk door Nederlanders bevolkt , Wier nakomelingen nog voor de nijverfie en vlijtigffe inwoners der omffreken doorgaan.
(Hetzelfde verfchijnfel , dat de oorfpronkelijk Nederlandfche bevolking de overige inwoners met groenten en
vruchten gerijft , vindt men te Koppenhagen in de bewoners van het eiland "leak.) Dan weder worden wij
met den Regeringsvorm van Hamburg bekend gemaakt ,
waar de Gemeente nog al wat te zeggen heeft , en door
eene zeer gefchikte opklimming en concentrering van
magt, die echter langs den weg der kerkelilke ambtenaren
van Diakenen en, Ouderlingen gefchiedt , met den regerenden Raad of Senaat in verband wordt gebragt , die de
geheele uitvoerende magt bezit , maar in gevallen van
nieuwe wetten , belastingen , onderhandelingen van belang met vreemde Mogendheden enz. de Burgerij door
middel dier Kerkbeffuurders moet oproepen; weshalve dan
ook deze Regeringsvorm door onzen Schrijver niet onaardig aristo-hiero-demokratisch genoemd wordt. Te weten , de Lutherfche Godsdienst was voorheen die van den
Staat , (thans is zij dit niet weer) en (ins mogt niemand
Vs
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dan LutherMen in het Stadsbewind worden gekozen.
Wij vinden in do onderfcheidene lotgcvallen van Hamburg, (die onze Schrijver ook vermeldt) dat de Raad
dier Stad doorgaans de zijdc der gematigden in de Godsdienst Meld; maar dat de Gemeente , door woelzieke Predikanten opgeftookt , het den Senaat wel eens te benaauwd
maakte , en do Gereformeerden zoo wel als deJoden vervolgde. Tout comme chez nous Reeds in 1 4 8 3 hadden
de monniken , en de naar lien luisterende burgerij , onder zekeren oproerkraaijer VAN 1. o H reeds hevige onlusten gefficht , en de zoogenaamde volksitem (althans
even zoo dikwerf vox Diaboli als vox Dei 1) onder
moordgefchrei doen hooren. Sedert 1712 is echter door
een Reces deze onophoudelijke bron van gefchillen geftopt , en de wederzijdfche regten van Raad en Volk zijn
zoo naauwkeurig bepaald , dat er verder geene twisten
meer hebben plaats gehad.
Dit overzigt der Hamburger Gefchiedenis bij onzen
Schrijver bevat ook uit de vroegere en latere tijden veel
wetenswaardigs , onder anderen wegens twee Graven van
Schauenburg , Befchermheeren van Hamburg , in de twaalfde en dertiende Eeuw. Een derzelven , A n o L F III, flelde
zichzelv' als gijzelaar in handen der Deenen , om de
Hamburgers voor plundering en mishandelingen te vrijwaren , waarvoor hij dan ook eene lange en finadelijke
gevangenfchap moest verduren , en daaruit niet verlost
i.verd , dan om in het graf neer to dalen ! Zijn noon ,
A D 0 L F overwon de Deenen ; doch de hamburgers, die ondertusfchen hun geweld verduurd en zich
daarvan vrijgekocht hadden, onderwierpen zich nu niet meer
onvoorwaardelijk aan den Schailenburger,, maar behielden
zich alle hunne regten en vrijheden voor ; de Graaf ilemde
niet alleen hierin toe , maar beloofde ook ilellig , voortaan flechts , in den eigenlijkften zin , hun en hunner vrijheld befchermer to wezen , hetwelk hij ook heilig gehouden , en met gevaar van zijn leven de Stad gered heeft ;
zoodat hij nog in do dankbare herihnering der vrije Hamburgers leeft , die hem in 1821 een fraai geclenkfluk ge-
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zet hebben. — Uit den lateren tijd is Hambargs ellende
en belegering ten tijde der Franfche dwangheerfchappij
het gewigtigIte gedeelte barer Gefchiedenis ; een treurfpel ,
waarin de Generaal DAVOUST en V A N D A M M E de
rollen van A L V A en v AR GA. s vervulden, waarom zij ook
van het Hamburger gemeen de bastaardnamen truth (woede) en Verdammt (verdoemd) ontvingen. De ergfte gruwel van dit fchrikbewind was het verjagen uit de Stad ,
in bet holffe des winters, van juist die ongelukkigen ,
welke anders bet meeste medelijden opwekken , en bij andere volken de meeste verfchooning vinden , maar die
Franfchen flechts konden uit het bed halen , een' geheelen
nacht in eene koude kerk °IA uiten , en des morgens nit
de Stad drijven in het open veld , waar zij onmei..'doogend aan gebrek en vernielende vorst werden blootgefteld , — de grijsaards , vrouwen , kinderen , armen en
gebrekkigen, die zich niet van genoegzamen leeftogt voor
den geheelen winter konden voorzien. Elfhonderd achten - dertig menfchen ftierven ten gevolge der ellende , in
de Stad opgedaan , niettegentiaande de naburige Zitonaers de vlugtelingen op het menschlievendst en hartelijkst
opnamen. Daarbij kwam de brandftichting , door de Franfche tirannen , van de omliggende dorpen , en zelfs van
de voorflad , den Hamburger berg ; de berooving der Bank
(4 a 5 millioen van ons geld in contanten); de verfchrikkelijke honger in de Stad ; het verbieden van alle
onderlinge gemeenfchap der burgers (als vier rnannen op
Itraat met elkander fpraken , werden zij doodgefchoten ,
of, zoo het vrouwen waren , gegeefeld ; die een' fnaphaan in huis verborg , moest ook den dood ondergaan ,
enz.) Wanneer men hier nog bijvoegt de 48 millioen
francs , die de Stad als firafbelasting moest opbrengen ,
den dwang , zelfs aan aanzienlijke burgers, aan Geestelijken opgelegd , om aan de vestingwerken to arbeiden ,
zoo Ivan men zich niet onthouden , om Hamburg, zelfs
nog meer dan ons Vaderland , als toonbeeld der onbefehaamcifte dwingelandij van den Corlicaanfi.hen fortuinzoeker tc befelinuwen wiens val cindelijk de veege Stad
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deed ademhalen. Omtrent de openbare en bijzondere gebouwen in Hamburg weet ons de Schrijver niet veel te
zeggen , dan dat de eerflen (vooral het Stadhuis) niets
bijzonders opleveren; terwijl daarentegen de Logementen
en andere publieke plaatfen van uitfpanning veelal met
meer fmaak en zwier gemeubileerd zijn dan bij ons.
Heeft de Schrijver ons op de heenreis en te _Ilambnrg
zelve nog al aan de praat gchouden , in de terugreis is
hij des te korter , en vliegt er overheen. Deze terugreis
ging nu te land over Hamburg, Bremen en Leer naar
huis. Dit alles — en in Bremen is toch nog al wat te
zien betlaat niet meer dan 16 van de 455 bladzijden
van dit Deel. Len weinig onevenredig ! mar Prof. L uLors wil ook dit werk niet als eene reisbefchrijving ,
maar flechts , als wij bet pens zoo noemen mogen , als
het keuvelen over eene reis belchouwd hebben ; en als
men keuvelt , fludeert men juist niet op beknoptheid en
bondigheid. In weerwil der zoo veelvuldigc kleinigheden
en uitweidingen , in weerwil van al bet praatachtige , waarover de Schrijver zichzelv' alle oogenblikken , als door den
mond van den vriend , met wien hij keuvelt ,berispt, fpreidt
de Heer L U L O F S daarin toch groote en veelomvattende
kunde , vooral van de nieuwere , bijzonder Duitfehe letterkunde , ten toon , en over bet geheel is het werk den
man niet onwaardig , die — res olim disfociabiles — bevallige manieren , wereld- en menfchenkennis , en zelfs
fchalkfche vrolijkheid , met de waardigheid en kundigheden eens Hoogleeraars vereenigt.

tlefchrijving der nieuwe Staten van 'liner/Ay;; voorafgegaan
door een algemeen Overzigt der vie:mile en belangrijille
aardrijkskundige nafporingen. Naar het Hoogduitsch van
J. G. SOMMER, Hoogleeraar te Praag. H Deelen. Met
Platen. Te Arngerdam, bij ten Brink en de Vries. In gr.
8vo. Te zamen 658 bl. f 6 - 9o.

D

it werk is eigenlijk eene verzameling , nit het Tasfchenbuck zur l'erbreitung geographifcher Kentnisfe, van hetgeen
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door den Schrijver, in eenige jaargangen van hetzelve , over
de nieuwe Staten van Amerika geplaatst was. De gunftige
beoordeelingen en het goed vertier van het werk : Merkwaardige Bijzonderhedcn , inhoudende de nieuwfie Ontdekkingen
in de Natuurkunde , Natuurlijke Historie, Land- en Volkenhunde , enz. door denzelfden Schrijver, bewogen de Nederduitfehe Uitgevers , om ook deze verzameling in onze taal in
het lick te geven. De eerfie 106 bladzijden van het werk
behelzen het op den titel vermelde algemeen Overzigt der
belangrijklie aardrijkskundige nafporingen en ontdekkingen ,
federt het einde van het tweede en het begin van het derde
tiental jaren dezer eeuw. De Vertaler heal, om dit Overzigt vollediger te Timken, gebruik gemaakt, zoo wel van
SOMMER ' s latere werken , als van ter zaak dienende berigten nit het Journal des Voyages, de Litterary Gazette,.
de Annales des Voyages, de Hertha , het Quarterly Review,
de Geographifche Ephemerides, en andere der nieuwfle, ook
Nederlandfche werken.
Op dit voorafgaand Overzigt volgt nu de Befchrijving zelve
der nieuwe Staten van Amerika, verdeeld in de volgende
Hoofdilukken: Columbia, Peru, Chili, Paraguai, Patagonia de Provinciên van La Plata, Braziliê, Mexico en
Guatimala.
Hetgeen reeds aangemerkt is bij de uitgave der genoemde
merkwaardige Bijzonderheden , dat dezelve befchouwd kun.
nen worden als eene voortzetting van het bekende werk van
ZIMMERMAN: De Aarde en hare Bewoners, is ook toepasfelijk op het onderhavige werk. Zij, die bekend zijn met
het werk van ZIMMERMAN, zullen bier nog veel merkwaardig nieuws vinden, hetwelk de vrucht is van latere nafporingen, of bet gevolg der verandering in den ftaatkundigen
toefland van deze gewesten. Tot eene proeve diene het volgende over Mexico:
,, De gefchiedenis der verovering van Mexico is algemeen
bekend. Men weet toch, dat Spanje het bezit van dit
fchoone land te danken had aan FERDINAND C o R T.e.z ,
geboren te Medellina, in de Spaanfche provincie Estre.
madura. CORTEZ was een avonturier , van een uitliekend
genie , en een onverfaagd, maar ook menigmaal wreed ,
veroveraar. Hij plantte , den 81ten November 1 5 0, den
Spaanfchen ftandaard in de hoofdflad van het AWexicaanfche
gebied ; en am den moord van Keizer is ONTEZ omit, en

3 04

j, 0,

somMER

de ilagting van zijnen adel , op bevel van den wreedaard
vooral echter na de gruwelijke doodflraf van
den opvolger van MONTEZUMA, de gwotmoedige G u A in oEIN , door c ortTEz, werd deze bevolking ten onder gebragt. C OR T E Z en zijne opvolgers vestigden dus hunne
magt in Mexico, op bloedige puinhoopen. Op de verovering volgde de dwingelandij , in al de verfcheidenheid van
hare gedaante, en duizenden inboorlingen fneefden onder de
ijzeren roede hunner onderdrukkers. Dit duurde eeuwen lang,
niettegenflaande alle pogingen van verfcheidene Spaanfche
Koningen, om bun lot te verzachten; want de meeste der
uit Spanje gezondene Onderkoningen , die hunnen Vorst moesten vertegenwoordigen , en de belangen der burgers handhaven , waren de eerften , die de wetten overtraden. Omringd
van koninklijke pracht en praai , oefenden zij ook eene koninklijke magt uit , en waren alleen bedacht , om , ten koste
van het zweet en blood der Indianen , groote fchatcen te
vergaderen , ten einde , bij hunne terugkomst in het vaderland , de buitenfporigfle weelde te vertoonen. Dit duurde
drie eeuwen, tot eindelijk in onze eenw de bekende omwen teling in Zaid- Amerika tot stand kwani. Het Congres van
Mexico koos nu in 1822 Don AUGUSTIN DE ITURBIDE tot
conflitutioneel Keizer van Mexico. De Keizer en het Congres bleven echter niet lang eensgezind. ITuR BIDE werd
uit het land gebannen , en toen hij in 1824 weder in Mexico
kwam, op den 2811en April, door bet Congres ter dood veroordeeld , en in julij 1824 doodgefcboten , en zijn lijk in
eene opene kerk den 2oflen Juiij verbrand. Welhaast werd
nu eene nieuwe Conflitutie , door Welke de onderfcheidene
provincia van Mexico tot bondgenootfchappelijke Republicken verklaard werden , door het Congres ontworpen , en in
alle Intendantfchappen aangenomen. De vaandels werden verfierd met den Mexicaanfchen adelaar, met den linkerklaauw
rustende op den vijgeboom der cochenille , die nit eene
rots, in bet midden der zee, oprees , en in den regterpoot
eene hang houdende, die hij met den bek verfcheurt. Aan
de eene zijde van bet fchild is eon laurier- , aan de andere
een eikentalt geborduurd , ter gedachtenis van de eerfte verdedigers der onafhankelijkhei3 , die dit verfierfel gekozen
hadden. Thans is Mexico e ene Republiek , die cen federatiel
Relict , gelijk aan dal. der Vereenigde Staten van Noord.1mcrika , beell aangenomen. Zij i zantengefleld nit Cviintig
ALVARADO,
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alzonderlijke Staten , en een Congres flaat aan het hoofd der
wetgevende , en een Prefident aan dat der uitvoerende magt.
De regterlijke magt is onafhankelijk. In 1825 bedroegen de
inkomflen van den Staat eenentwintig millioen driemaal hon..
derd eenentachtig duizend driehonderd zestig , en de uitgaven
vijfendertig millioen negenmaai honderd drie6nzeventig duizend
driehonderd achcenveertig guldens; de Oorlogsminister had
hiervan vierentwintig millioenen guldens noodig. De landmagt beftaat uit twincigduizend zeshonderd negencien man
linietroepen , en negenduizend driehonderd eenentachtig man
landmilitie , en de zeemagt , die in 1823 Ilechts nit een brigancijn , goelet en twaalf kanonneerbooten beftond, is reeds
in 18 2 5 met vier fregatten en twintig andere gewapende
vaartuigen vermeerderd."
Zelfs voor zulke lezers , die in ftaac zijn mu s o mm E R
fchriften in het oorfpronkelijke te lezen , is deze Nederduit.
[cite uitgave niec zonder waarde , wegens de ophelderende
aanmerkingen, Welke de Vertaler bier en daar bij het werk
gevoegd heefc , en door Welke hij , even als door de overbrenging van het vorige reeds genoemde werk van s OMMER,
zich verdienflelijk heeft gemaakt , en ook door zuivere taal
en ftij1 blijiten geefc van zijne bekwaamheid. Wij vindeu
bier ce veel goeds , om op kleinigheden te vallen , en ern.
digen dus ons verflag , met een ruim vertier aan die werk
toe te wenfchen.

Reizen door Rusland , Siberi Palen, Oostenrijk, Sakfen,
Prztisfen, enz. ondernomen door JAMES HOLMAN, Lid der
Koninklijke Illaatfehappij, enz. enz. gedurende des Schril.
vers volkonzene blindbeid. Waarin cen l'erIlag van zijne
vervoering als Staatsgevangeve nit het oostelijk gedeelte van
Siberii. Uit het Engelsch vertaald. Met Platen. In twee
bij J. van der Hey en
Deelen. fife Deel. Te
Zoon. 1 829. In gr. 8vo. XXIV en 368 bl. f 3 9o.

B.

eizen , gedaan door eenen man , die juist dat zintuig
mist, hetwelk men, niec ten onregte , voor den reiziger- bet
onontbeerlijkfte van alle zintuigen oordeelt ! Kan derzelvcr
beichrijving genoegzaam bclangrijk zijn? Wat kan men bier
adders verwacliten , dan bet verhaal van verdrietelijitheden,
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teleurftellingen , ontberingen en ongemakken , aan welke de
reiziger was blootgefteld , welker mededeeling , ja wel , het
medelijden kan opwekken, maar hetwelk , gedurende een geheel boekdeel volgehouden , verveelt, en al ligt den klager
zal doen te gemoet voeren „ Arnie man ! was deeds gij
op reis, of in de koit ? waarom bleeft gij niet te huis?"
Ziedaar hetgeen wij onszelven vroegen op het enkele lezen
van den titel van dit werk. Dus niet zeer goed gehutneurd ,
dat wij, ex officio, ons de lezing moesten getroosten , keerden
wij het titelblad om , en verwonderden ons over de gerustheid , met welke de vertaler zijne voorrede aanvangt : „ Goede
wijn heeft geen krans noodig ," en verhaalt , dat dit werk
in Engeland, Frankriik en Duitschland met de meeste graagte
ontvangen en gelezen , en door de beste beoordeelende tijdfchriften met den hoogften lof aangekondigd is. Zonder door
dit aanprijzend voorberigc nog tot gunfliger verwachting geftemd te zijn, vingen wij de lezing aan, en — wij moeten
het bekennen wij hebben dit deel met genoegen gelezen ;
het heeft onze verwachting overtroffen. Zonderling moge de
lust om te reizen fchijnen in eenen man , die geheel blind
is, de fchrijver verdedigt zich over denzelven op deze wijze:
, Door den wil des Almagtigen uitgefloten van alle gemeen» fcbap met de zigtbare wereld , is de behoefte van plaatsverwisfeling voor hem een zintuig geworden , als het ware
ter vergoeding van bet ontbrekende , daar de opvolging en
„ afwisfeling van voorwerpen de ledige ruimte in zijne verbeelding aanvult , welke het gemis van het gezigt anders
noodwendig in dezelve zoude veroorzaken. Het -moge niet
gemakkelijk vallen , met juistheid den aard der aandoenin, gen te verklaren , welke op deze wijze geboren worden ;
doch men befeft intusfchen ligt, dat hierdoor eene reeks
, van belangrijke gewaarwordingen ontftaat, welke, in verband
• gebragt met de kennis , die men to voren van landen ,
• volken en voorwerpen verkregen heeft, en waarmede men
• thans meer onmiddellijk in aanraking wordt gebragt, de
• ziel op eene levendige wijze bezig houdt. Doch dit is
„ nog niet alles. Het nieuwe , dat zich geduiig voordoet
, met betrekking tot de zeden en gewoonten der volken,
„ die men bezoekt ; de voorvallen , die men op de reis onc.
„ moet , en welke dikwijls eene bijzondere belangrijkheid
„ verkrijgen, door den bijzonderen toeftand , waarin men zich
„ zelf bevindt ; de verfcheidenheid der berigten , die men
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„ inzatnett, en de waarlijk romantifche geest , die one be„ zielt, om aile voorkomende zwarigheden te overwinnen
„ alles loopt te zamen , ow de orndolingen van den blinden
„ reiziger eene bijna tooverachtige belangrijkheid bij te zetten.”
Naar ons oordeel is het den fchrijver gelukt , veel van het
aangename van deze zijne gewaarwordingen aan den lezer
mede te deelen , en daardoor zijn verhaal belangrijk en onderhoudend re waken. Eerst vinden wij bier het verhaal
der zeereis van Louden near Kroongad , en verder near St.
Petersburg; vervolgens het verblijf van den reiziger aldaar,,
hetwelk belangri3k is door de vele en rijke b ronnen tot het
bekend worden met al het opmerkelijke , welke den fchrijver
ten dienfle ftonden. Hij werd door zijne eanbevelingen in
de aanzienlijkfte kringen ingeleid , en had omgang met de
voornaanffle inwoners van deze hoofdflad. Dezen betoonden
de groottle deelneming in den ongelukkigen toeftand van den
blinden reiziger, en zochten hem het gemis van het gebruik
zijner oogen , zoo veel mogelijk , door de naauvvkeurigfle
aanwijzingen te vergoeden. Na een verblijf van acht meanden in St. Petersburg vertrekt de Heer H o L AI A N naar Moskow, en geeft breedvoerig berigt van de wijze, op welke
bij reist, en van de voornaamtle plaatfen , door welke zijn
weg hem leidt. Drie taanden vertoefc hij in Moskow, en
geeft de ilotfom van zijne opmerkingen over deze fled, even
ais hij van St. Petersburg gedaan heeft. Na een overzigt
over het Ruslifche y olk in het algemeen te hebben gegeven,
in eene fchets der onderfcheidene klasfen, karakter,, zeden en
gewoonten der Rusfen , vervolgt de fchrijver het verhaal van
zijne rein door kusland naar Siberië , en wij verlaten hem in
dit deel te Kazan.
Er is zoo veel reeds over Rusland in het algemeen, en
over deszelfs hoofdfleden St. Petersburg en Moskow in het
bijzonder,, ook in onze taal, gefchreven , dat bet ons overbodig toefchijnt, de den fchrijver voorgekomene en door hem
befchrevene zaken en perfonen op te noemen. Te meer
achten wij dit overbodig , omdat het niet zoo zeer nieuwe ,
elders nog niet befchrevene zaken zijn, welke dit werk belangrijk waken , als de wijze, op welke de reiziger dezelve
befchrijft, en de levendige, gedurig afwisfelende fliji , met
welke hij zijne ontmoetingen verhaalt. Op eene enkele plants,
waar de fchrijver, fprekende over Ruslands koophandel, war
te partijdig Engelschinan is , worth hij door den kundigen
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vertaler te regt gewezen. De bijzonderheid , dat de Ru.,fen
zich in fommige opzigten, in het gebruik van fpijzen, ondervverpen aan de MozaiTche wet, is ons nieuw, en wij
zouden ze nader geflaafd wenfchen, orn het er voor te houden , dat n o Liu A N hierin goed onderrigt was.
Zonderling is de, volgens den fchrijver, in Rusland heerfchende gewoonte , om den geftorvenen bij zijne begrafenis , het navolgende paspoort gefchreven in de hand te
fteken: „ Wij ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat
„ de houder dezes zich altoos zoodanig gedragen en op
„ zoodanige wijze onder ons geleefd heeft, als het een goed
„ Christen, belijdende de Griekfche godsdiensc, betaatnt.
„ En fchoon bij fomtijds zonden moge gepleegd hebben,
• heeft hij dezelve alien opregteiijk gebiecht, en aflaat van
„ dezelve bekomen; en hij heefc het heilig Sakrament gebruikt, ter vergeving zijner zonden; dat hij God en zijne
„ heiligen vereerd heeft; dat hij zijne gebeden niet heeft
„ verzuhnd, en heefc gevast op de uren en dagen , door
de kerk voorgefchreven; dat hij zich altijd jegens mij ,
„ die zijn biechtvader geweest ben , zoodanig heeft gedragen , dat ik geene reden heb om mij over hem te bekla»
gen
, of hem de vergeving zijner zonden te weigeren.
79
» Ten oorkonde waarvan wij aan hem hebben willen afge„ yen dit getuigfchrifc, ten einde ST. PETRus, op het lezen
„ deszelven, hem de opening der poorten des eeuwigen
„ levens niet zoude weigeren." Offchoon wij ook.deze bijzonderheid voor rekening van den fchrijver laten , meenen
wij hem den lof te moeten toekennen, dien CI CE It o gaf aan
den blinden DEMOCRITUS: Het Witte en het zwarte kon
hij niet Qnderfcheiden, maret bet goede en bet kwade, het
eerlijke en het fchandelijke, het billijke en het onbillilke, het
nuttige en het onnuttige, bet groote en bet kleine; zonder het
verfabil der kleuren was het hem mogelijk gelukkig te /even,
rnaar niet zonder de kennis der dingen. Wij wenfchen dau
oak dit boek in veler handen, als een merkwaardig bewijs ,
dat het den menfchelijken geest mogelijk is, over de grootfle
hinderpalen te zegepralen, en dat de mensch in den onguniligflen toefland nogtans zijnen rang als redelijk wezen loffelijk kan handhaven.
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Merkwaardigheden uit de nienwere Griekfcbe Gefcbiedenis. Of
belangrijke Poorvallen der Hellenen van 1770 tot op deze
dagen: met eene Yerzameling van buitengewone Daden van
A L I - Pacha van Janina. Met Platen. Te Rotterdam, bij
Menfmg en van Westreenen. 1829. In kl. 8vo. XI en 554
bl.f 3-.

c

V eel is er gefchreven over het ongelukkige Griekenland , hetwelk thans, Gode zij dank ! gelijk een Feniks uit zijne asch
begint to herrijzen. Veel zal er zeer waarfchijnlijk nog over
gefchreven worden; maar het cent verband der zaken en de
onbenevelde waarheid is voor onze nakomelingfehap bewaard.
De tijd is de leermeester der gefchiedenis , dooft de hartstogten nit , en brengt onbekende bronnen aan het licht. Intusfchen zijn alle bijdragen, welke ftrekken kunnen tot het voorbereiden eener onpartijdige en zuivere gefchiedenis dier gewigtige gebenrtenisfen, welke in onzen leeftijd zijn voorgevallen, welkom.
Het door ons vermelde werkje bevac flechts merkwaardig.
heden, verzameld, gelijk de fchrijver zegt, uit de beste werken, over Griekenland gefchreven, en getrokken nit de officieelfte berigcen. Het is jammer,dat de fchrijver de oorfpronkelijke ftukken, uit welke hij deze merkwaardigheden genomen heeft, niet noemt. Dit was van veel belang geweest,
indien hij eenige blijvende waarde aan zijn boek had willen
bezorgen. Ook hadden wij van iemaud, die gefchiedkundige
merkwaardigheden zalnenftelt, meerdere naauwkeurigheid in
het opgeven van tijd, plants en namen verwacht, en wij
misten ongaarne een' zekeren zamenhang en verband, waardoor deze merkwaardigheden , offchoon dan ook afzonderlijke
gebeurtenisfen behelzende, gemakketijk tot een zeker geheel
hadden kunnen vereenigd worden. Van bl. I tot 72 behandelt de fchrijver een gedeelte van de oudite gefchiedenis, de
inneming van Konflantinopel, enz. en eindigt met MU s TAP H A II , die in 1695 aan de regering gekomen is. Dan gnat
hij over tot A Pacha van Janina, en komt zoodoende op
de gebeurtenisfen van onzen tijd. Meer orde en meer za.
menhang, en het bock ware beter geweest, dan het nu is.
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Flugtige Tcrugblik op dc F anfcbc Staatsomwentcling , en del,
te dicr tijd ira Fran kriik
hcerfelenelen frolksgcest. Door eencn
Tija'g,encot Te Breda ,
F. P. Sterk. 1829. In gr. 81,o,
85 Bl. f 90.
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e Franfche Omwenteling, die in opeenflapeling van dwaasheden en gruwelen geene gelijke in de Gefchiedenis der Vol_
kenheeft, bewijst meer dan eenige andere bladzijde der Wereldgefchiedenis , welk eene verfchrikkelijke verantwoording
zij op zich laden , die , uit welke inzigten dan ook , de menigte . ophitfen tegen het wettig gezag en de gevestigde orde
van zaken. Uit dit oogpnnt befchouwd, heeft het aangekondigde werkje eene, helaas! ook voor onze dagen hoogstnuttige flrekking. De Schrijver, die, blijkens onderfcheidene
plaatfen dezer brochure , een tijdgenoot en ooggetuige dier
Omwenteling was, werpt eenen vlugtigen terugblik op dezelve. Zonder zich aan eene bepaalde orde te binden , zonder de Gefchiedenis der Omwenteling te behandelen, verhaalt hij eenvoudig een aantal bijzonderheden , en vooral vele
dier kleine kenfchetfende trekken, waaruit men den geest dier
Omwenteling en der Natie , in wier midden dezelve plaats
had, juister leert opmaken , dan uit menig breedvoerig verhaal van gebeurtenisfen. Hij bezit in hooge mate de gave
van onderhoudend te verhalen, en daarbij de kunst, om het_
geen hij mededeelt zoodanig te rangfchikken, dat daaruit een
helder overzigt van het geheel geboren wordt. In het algemeen heeft hij nog meer de dwaasheden of de belagchelijke
zijde, dan wel de gruwelen der Omwenteling, ten toon gefield.
Slechts iets hinderde ons. Waarom niet op den titel , of
des noods in een kort voorberigt , opgegeven , waarvoor men
dit werkje te houden hebbe? Is het oorfpronkelijk? Is het
vertaald? Ligt er eene Franfche brochure ten grondflag van
hetzelve? Van dit alles zegt men ons niets. Daar er niet op
den titel flaat , dat het vertaald is, fchijnt men het voor
oorfpronkelijk te willen doen doorgaan. Doch dit laatfle betwijfelen wij, om de volgende redenen:
Bl. 25 leest men ALct Ja! zoo 'Icemen de Ranfchen
den bekenden Italiaanfehen Regtsgeleerde. Maar een Nederlander zou hem ALCIATUS genoemd hebben.
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131. 6a. Hier wordt verhaald , hoe GOBEL, Bisfchop van
Parijs, aan de balie der Conventie verfcheen, en affland
deed van zijn Priesterfchap. „ Alen riep van alle kanten den
„ Prefident toe , den broederkus aan den Bisfchop van Parijs
„ te geven. Sedert zijnen afftand, fpralc de Prefident, is de
„ Bisfehop van Pars een redelijk wezen: ik ga G OBE L om,, helzen." Dit redelijk wezen , in tegenftelling met GOBEL,
Levert bier geenen y in. Zoo wij ons flier bedriegen , zal cr
in bet Fransch geltaan hebben: L'Eveque de Paris est un
titre de raifon (dat is , een denkbeeldig wezen, een bloot denkbeeld, dus hier eene hcrfenfchim) en dan volgt er zeer goed
op: , 1k ga. GOBEL oinhelzen."
Eindelijk leest men ap bl. 65, dat men de Invalides zag
liggen voor de altaren in het gefticht , 't welk zij aan den
grootmoedigften van oNzs Koningen te danken hadden. Dit
zal nu Loch wel een Franfche Koning zijn. Een Franschman
kon hier alleen zeggen: de nos Rois.
Wij mogen het er dus voor (louden , dat het werkje niet
oorfpronkelijk, maar flechts vertaald , of ten hoogfle eene
omwerking is van het een Of ander Coup d'oeuil. Die lust
heeft, om de Revue Blilliographique na te flaan , zal misfchien wel op het fpoor komen. Het is met dat al mogelijk,
dat wij ons hierin vergisfen maar waarom dan niet, door een
enkel woord op den titel, deze twijfelingen voorgekomen ?
Twee der meest zinftorende drukfeilen (de correctie had in
't algemeen naauwkeuriger mogen zijn) willen wij hier verbeteren:
Bl. 34 fpreekt de Sehrijver van eenen Ordo recitandi divina officia, waarin de vijf fours complementaires genoemd
worden DES Sansculottides , een Latin enz. Lees: dies Sansculottides.
131.35 leest men eenige regels uit de Phedre van RACIN
onder anderen:
Achevez votre bureau: j'y confens, mais du moins.
Lees: votre hymen.
Ondanks doze aanmerkingen, welke flechts het uiterlijke
betreffen, wenfchen wij dit aangenaam en nuttig boeksken
vele lezers en koopers , overtuigd dat niemand hunner zieh
zijnen tijd of zijn geld beklagen zal.
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BEADS A R., DE HAAS VAN IIOMERUS.

De Ilias van n o ain R US tot Model voor den Redenaar. In
vier Redevoeringen. Door A. T. BEAUSAR. Te Leiden, bij
f 1-5o.
C. C. van der Hoek. 0328. In gr.8vo. PI en 155
aanfpoorden , om
e redenen , welke den Heer
D
dit boekje te fchrijven , waren het denkbeeld , dat de Ilias
BEAUSAR

tot model voor den Redenaar door niemand ooit opzettelijk
behandeld is , dat hij nuttig konde zijn voor Studenten in de
Godgeleerdheid en Regtsgeleerdheid , die door middel van deze Redevoeringen zich aangefpoord zouden vinden om n 0ME RUS te lezen en te herlezen ter beoefening der welfprekendheid , en hij meent , dat zijn arbeid ongepast noch onaangenaam zoude wezen in onze dagen , waarin men de Griekfche letterkunde zoo zeer behartigt , dat zij op den voorgrond
van alle ware fludia gebragt words.
De inhoud der vier Redevoeringen is deze. Over de duidelijke , over de bevallige , en over de nadrsikkelfike voordragt van HOMERUS in zijne Ilias. Twee Redevoeringen zijn
aan het bevallige gewijd. Wij hebben dezelve met genoe •
gen gelezen , en durven ze gerust aan jongelieden aanbevelen , mits zij HOMER US zelven niet vergeten. De fliji en
voordragt is onderhoudend en levendig , fomtijds wat al te
levendig , en , mogen wij het zeggen , hier en daar was winderig , hetgeen men bij zijn model juist zoo niet vindt. De
aanteekeningen verfchaffen den lezer eene aangename verfcheidenheid , en de fchrijver toont daarin , dat hij doorgaans
een goed oordeel in dit vak van fludie bezit en met de beste
gefchriften over H OMERUS bekend is. Met den woord , het
werkje van BEA us A a is van dien aard , dat wij voor ons
er op toepasfen het bekende gezegde Indocti discant , et
amen: meminisfe periti.

Woordenboek voor de Nederduitfche Spelling , door M A T T H 1J S
SIEGENBEEK, Hoogleeraar in de Nederduitfche Letterkunde te Leiden. I/ierde Druk. Te Dordrecht, bij Blusfa
en van Braam. 1829. In gr. 8vo. 292 Bl. f 2.40.
oe men ook gefchreeuwd hebbe , en nog fchreeuwe, over
H
en tegen het invoeren , van Gouvernementswege , eener eenparige rpelling, op gezag van den Hoogleeraar in de Neder-
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duitfche Letterkunde, den geleerden SIEGENBEEK, zoo
wel als over en cegen die fpelling zelve; die eenparigheid ,
welke nog aitijd aan onze fchoone moedertaal bleef ontbre.
ken, was zoo wenfchelijk, en werd zoo zeer, door alle on.
partijdige beminnaars derzelve, gewenscht, dat de harchle
fchreeuwers zelve zich allengskens aan een gezag hebben onderworpen , hecwelk overigens den eigenlijken Taalgeleerden
geenszins in zijn onderzoek behoefc noch behoort to belem.
meren , of oOk te verhinderen, dat de vrucht van derzulken
nafporingen , in het verloop der jaren, grond en aanleiding
geve tot het daarilellen en invoeren eener nieuwe regelmaat ,
overeenkomftig die wijzigingen , welke alsdan gepast en noodwendig zuilen mogen geacht worden. Tot zoo lang , echter,
had Recenfenc wel gewenscht, dat de tegenwoordige, nu
eenmaal vastgeftelde, fpelling en geflachtsbepaling door den
Hoogleeraar zelven onveranderd gelaten, en niet (gelijk in
deze herziene uitgave gefchiedt) dwaasfelijk in dwafelijk
enz. openlijk, ordelijk , wezenlijk enz. in opentlijk, ordentlijk enz., en dienst van mannelijk in vrouwelijk veranderd
ware geworden; (hetgeen wij, voor ons , dan evenwel, op
hetzelfde Hooggeleerde gezag , wel willen aannemen.) Immers, wanneer zijn Ed., ten gevolge van veranderd inzigt ,
telkens zijne fpelling gelieft te veranderen, wat wordt er dan
ten laatfte van de zoo gewenschte en thans verkregene eenparigheid? — Wij bevelen dezen nienwen druk van dit on.
misbaar Woordenboel; onzen Lezeren gaarne aan.

Duizend en een Nacht. ilrabifche rertellingen. De nieuwjle
en vollediglie Franfche en Hoogdultfehe Uitgaven gevolgd,
door IL F 1141.1 N K. Met Platen. Ifie, Ilde en hide Deal.
183o. In kl. Svo. re
Te ilmaerdam, bit H. Frijlink.
Bij Ir. teek. I
40. rvite;i
zamen XXVIII en 1012
20.
7Inteek. f

Een

letterlievend Boekhandelaar is alles behalve een vreemd
verfchijnfel; het zij dan nit fmaak of uit belang, alien het,>
ben gewis de letteren lief: maar een letterkundig Boekhandelaar maakt, helaas! fchier eene uitzondering op den repel.
En echter, kan een Uitgever van boeken, wil hij zelf zijn
even belangrijk als achtingwaardig beroep niet tot een atrX
BnEKTIZSCH. 1830. NO. 7.
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uacht of handwerk verlagen , zich bij mogelijkheid ontflagen
rekenen van het opdoen niet flechcs van algemeene boeken-,
maar ook van letterkundige kennis? Wij vertrouwen en hopen,
dat Been hunner die vraag ontkennend zal beantwoorden ;
zelfs zij niet, W ien het aan die, hun zoo zeer noodige , kennis nagenoeg geheel ontbreekt. Tot derzu/ken geml behoort
gewisfelijk niet de Uitgever, tevens Vertaler,, van het in het
hoofd dezes vermelde werk , welks nieu we en geenszins duur
geftelde uitgave van zijnen fmaak getuigt ; gelijk de welgeflaagde inteekening van het vertrouwen , door het publiek in
hem gefield , waaraan wij dan ook , nit erkentenis , voor -elk
deeltje eene waarlijk fraaije plaat, in ftede van bet beloofde
vignet, to darken hebben.
De Duizend en een Nacht zullen wel aan weinigen onzer
Lezeren geheel onbekend ziin gebleven. Terwijl , echter,,
finds de laatfte 25 jaren , in Frankrijk, Engeland en Duitschland , beroemde Geleerden wedijverden in volledige en prachtige uitgaven derzelven , moest onze landaard zich nog Reeds
behelpen met de:nen , in 1755,in vier Deelen, gebrekkigen, flee
eens half volledigen , en thans , in flij1 en taal, geheel verouderden druk, die intusfchen, bij gebrek aan een' beceren, nog altijd gezocht bleef; hetgeen den Uitgever dan ook nanleiding
gaf tot bet beproeven eener nieuwe, volledige en fmaakvolle vertaling bij inteekening, bij welker bewerking inzonderheid de uitgaven van GAUTTIER, HABICHT, VON DER. HAGEN en
S C H AL L zijn gebezigd geworden ; zullende het laatfte deeltje
met een algemeen overzigt des geheelen werks , en eene nadere befchonwing en onderlinge vergelijking van elke vertel.
ling, met invlechting der aanteekeningen van GALLAND,
j. SCOTT, CAUSSIN, VON HAMMER enz., waarnaar wij
verlangend uitzien , fluiten.
Ons beflek verbiedt ons , meer van deze onderneming te
zeggen , welke wij in de gunst onzer Landgenooten gaarne
aanbevelen.

De geheimzinnige Prow, door MICHIEL A D R I A A N. Te
Arnhem, bij C. A. Thieme. In gr. Svo. 259 .B1. f a - so.

D

e Schrijver eindigt zijn kort, doch meer of min de eigen.
liefde vleijend voorberigt met den wensch , dat de geheimzinnige rrouir aan elken lezer zoo vele genoegelijke oogenblikken
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moge verfchaffen , als hem hare te zamenflelling heeft doen
doorbrengen; terwijl hij voorts deszelfs toegeeflijkheid inroept
voor de gebreken, die van elken menfchelijken arbeid, en
dus ook van deze lettervrucht, onaffcheidelijk zijn. moeten den Heere 1171 c H IE L ADRIAAN opregtelijk bekennen,
dat wij geenszins onder die lezers behooren , welke fmaalc
in dit gefchrijf vinden. Naar ons oordeel is hij niet geluk_
kig geflaagd, hoe goed anders de bedoeling des Romans zijn
moge, om de fchoonheid der deugd en de hatelijkheid der
ondeugd, benevens beider verfchillende gevolgen, voor tc
flellen. Op den titel af, zoude men bier eene gefchiedenia
der geheimzinnige Vrouw verwachten ; doch eerst 113
worth melding van haar gemaakt. In eene kleine hut, op
de beide , nabij het dorp wonende, was zij bekend onder
den naam van de arme SARA; zij leefde van aalmoezen en
van het zoeken van wilde kruiden voor den arts. Niemand
kende den waren naam of de afkomst dezer zonderiinge
vrouw, welke den dorpelingen zeken ontzag inboezemde ;
terwijI zij door grootere kennis zich onderfcheidde, en dik.
werf, maar Reeds ten beste der onfchuld en deugd , met
aangelegenheden van anderen zich bemoeide. Zoo had zij.
als een raadfelachtig wezen , waarvoor men achting, vreeze
of ontzag gevoelde, overal toegang. Door tijdige tusfchenkomst wist zij dan ook het voorgenomen huwelijk van Graaf
J ut.' U s , die wat al te onnoozel zich had laten bedotten,
door Naar plotfeling verfchijnen in de feestzaal, te verijdelen.
De gefchiedenis van dezen j u Ltus maakt het grootfle deer
des verbaals nit. Zijne moeder was , op haar twintigfte jaar,
tegen haren wensch , gehuwd aan zekeren Graaf VAN
STRAALBURG, een firoef, onhebbelijk man. Zij deed dit
uit befef van pligt, om bare ouders te gehoorzamen. Twee
zonen werden haar geboren. De oudfte, JERONIMO, geleek zijnen vader,, en werd, door eenen oom opgevoed en
bedorven , een wellusteling en verleider der onfchuld. De
jongfte , Jur.. tu s, was, na vaders dood, de lust en vreugde
zijner moeder, die zich bevlijcigde , om hem tot ecn deugdzaam mensch te vormen. Deze weduw VAN sTRAALno a o
fchijnt bier eene verftandige en brave vrouw te moeten verbeelden, die hare moederlijlte pligten jegens haren zoon met
naauwgezetheid en op eene waardige wijze behartigt. Als
zoodanig bevalt zij ons geenszins in alien deeie. De Schrijver
legs haar foms redeneringen en gezegden in den mond, weikd
X2
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ongepast zijn , of ook weleens naar pronken met geleerdheid
zweemen. Geene vrouw,, die kiesch gevoel heeft , zal over
naakte onzedelijkhcid en over het plaatfen van ongelluijerde
Inannenbeelden in eene kostfchool voor jonge jufvrouwen zOO
fprelten , a's Mevrouw VAN STRAALBURG bier doet , die
een voorbeeld van moederlijke bezorgdheid zijn moec. Om
den jongen jut. ius afkeer van bet kwade in te boezemen ,
redekavelt de Gravin al zinfpelende over rupfen en zonden ,
welke daarin overeenkomen , dat ze befchadigen , en befluit
eindelijk met de vraag : Mijn JotIos zal niet gaarne naar
zulk een Bier-measch gek/ken, en veel liever gehoorzaam
en dengdzaam bt0, en, en die roode wangen behouden; niet
waar , juLius? Het knaapje , dat waarfchijnlijk niers van
al die klanken beeft begrepen , antwoordt , wel wat te wijs
misfchien voor zijne jaren : 0 ja , Mama! . . . welk kind
zou hier in zijne keuze aarzelen? doch laat terflond in alle
eenvoudigheid daarop volgen Maar, Mama! wat zijn eigenlijk zonden, — poem ze mij eons, ape/at ik mij voor die
groote onzigtbare rttpfen svaciten kan? En nu gaat mama
aan het redeneren , op eene wijze , die zeker de bevatting
des kinds to boven gaat. Het jongsken zag dan ook zijne
weeder min of meer verwonderd en fchroomachtig aaa , alsof
haj vreesde reeds door de zonden to warden aangetast ; maar
gelukitig, een wide, dat dual- fladderend Tangs de /lokrozen
vloog, riep de kinderlijke ligtzinnigheid tilt de ernflige [panning, waarin die groote rupfen Naar gebragt hadden ; hij
rukte zich van moeder los, wierp de bruin lederen mitts naar
den vlinder, die, daardoor verfchrikt , veel hooger verder
been vloog. Pruilend zag hij zijne moeder aan, en het: , hij
is nu] ontfnapt," kwam er half lagchend, half pruilend ult.
„ Dat is ;dots, jongen I" fprak de Gravin; aan teleurgellinger; moet gij u vroeg gewennen; zij zijn in het leven te
algemeen, om er zich niet in tijds mede to verbroederen. Op
dezen trant praat Mevrouw VAN STRAALBURG voort , verinaant bet. knaapje tot moedige volharding op de vlinderjagt ,
en eincligt met te zeggen : De foldaat, die bij het eerge
fchot zijn vaandel verlaat , is waardig, dat men hem de haren
affchere en door de fpitsroedeu jage. Geen wonder , dat
u s onder zoodanige leiding wordt en lang blijft — een
„root kind. Mevrouw v AN 11UN1MEL, eene honorabel geaentigfioneerele Staatdame , in de buurt wonende , en volleerd
in de kunst Oil !Mite?:
wi Mien zocht hare. doeliter A GA-
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THA, die den Dragonder-ofiicier HULM s beminde, aan den
jongen Graaf te koppelen. Haar hoffelijk en tevens vernuftig
gefii ap behaagde der verflandige Mevrozov VAN STRAALBURG ultermate. Dusdanig had iklevrouw VAN HUMMEL
hare zedelijke buurvrouiv in haar belong gehekst. Offchoon
nu Gravin VAN STRAALBURG om haar verliand words geroernd en j u L r u s fnugger moet heeten , zij laten evenwel
zich beide verbijsteren ; terwijI AGATHA, door hare flimme
moeder afgeregt, hare rot meesterlijk fpeelt. Men maakt
reeds toebereidfelen tot het aantlaande huwelijk. J u
geheel doorweekt met het goede karakter zijner moeder , was
niet karig in het algenicen , maar vooral niet in bet geren
van gefchenken aan zijne aaallaande braid, die hij, onge.
lukkiglijk, weer om haar fchoon , don om hare innerkke
waarde, beminde. Zij worden in ondertrouw opgenomen.
Des avonds fchittert het feestlicht Iczjd en zijd in het rood ,
tot longs de fchapen-heide , waar het zich in de dieplle daistennis verloor. Ells een enkele vaurkool lag het verheven kasteel VAN STRAALBURG daar voor het oog der arnie SARA,
welke , in diep gepeins , vow- hare hut zat te droornen van tie
zegepraal der ondeugd over de lijdencle onfclzuld. Onafgebroken tuurde zij op het foode Licht , dot ha 11- voorkwam de
avondgloed der ondergaande gelukszon van jur,rus te zijn.
Nu komt deze geheimzinnige Frouw mede -in het fpel, en
weet (gelijk wij boven reeds aanduidden) door haar plotfeling verfchijnen in de feestzaal het voorgenomen huwelijk
te verijdelen. SARA regtvaardigde zich vervolgens voor j uLros en diens moeder, door een briefje te toonen , dat de
trouwelooze AGATHA aan Karen ininnaar H U 1,m s had gefchreven. De jonge Graaf, ziende, dat hij aan eene on.
waardige zich had willen verbinden, is vertoornd, en fpreekt
van wraak; doch moeder zoeitt hem te beduiden , dat het
thans de oogenblik is , om een grout , een mannelijk karakter
aan den dog te leggen. Zij vermaant hem , ce ondettgende
voor eeuwig nit zijn geheugen te bannen , en laat terftond
daarop volgen : Zoek een ander meisje; er zijn immers meet:Imo:ye gezigtjes in de wide- wereld , die daarbij ook fchoone
harten hebben; ik belemmer uwe keuze niet; ik begeer zelf
geene fleas , geenen invloed , in deze vrije zaak van het
hart. . . lk ken u te svel, don dot gij ar mistrouwen zoudt.
En nu komt moeder weder terug
teleurfiellingen , die
foms nuttig en noodzakelijk zijn. Zij zegt hierover iets goeds;
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doch men moet zich verwonderen , dat zij sevens het volgende tot haren zoon fpreekt: 1k heb het tot heden toe verzwegen; maar, om u rondborjlig Ie waarheid te zeggen , data
was A GA TH A de vrouw voor uw hart niet ; owe karakters
fletnden in geen enkel punt overeen; ik heb., ten fpijt van
hoar veinzen, zeer onedele trekken in hoar gezien , en beginfelen waargenomen, die den toets van godsyrucht stock
gevoel konden doorflaan. Set moot u dos ligt ',alien, ow
hart te vertroesten over eene grieving, die taw ',ergot& flechts
zeer ligt, en, wel bedacht, in het geheel niet kan aandoen.
Zou eene verflandige moeder , die geheel voor haren zoon
leeft, zoo hebben kunnen handelen? — Om zich een weinig
te verftrooijen , ondernam j U L I U s, in gezelfchap en onder
geleide van zijn gewezen Gouverneur, eene reis naar Parijs.
Door een bekoorlijk dal reizende , zag hij daar een aardig
meisje, en verliefde teritond op hetzelve. Na eene :wand
in Frankrijks hoofclitad vertoefd te hebben , keerden de reizigers terug. MARIA, het fchoone meisje in het dal , was
de door jeRONIAIo verleide dochter eens koopmans. J uu s Icon haar dos niet huwen. Zij werd aan haren verleider
nog eindelijk op diens fierfbed verbonden, en met haar kind
door de Gravin - moeder aangenomen. JuLtos verbond zich
eindelijk aan ELIZA , die minder ligchamelijke fchoonheid,
maar des te meer fchoonheid der ziel bezat, en reeds lung
in het geheim hem beminde. Nu verfchijnt de geheinszinnige
17rou:', ook weder in de feestzaal , en zet den krans van
Witte rozen , welken zij, een jaar geleden, op hetzelfde our,
aan A GATHA ontroofd had, op het hoofd van ELIZA, en
roept: „ God lof! nu is hij op de regte plaats!"
Uit de aangehaalde plaatfen moge geest en itrekking des
boeks blijken. Taal en flij1 zijn ten uiterfle onnaauwkeurig.
Van vrouwen fprekende , gebruikt de Schrijver , het geheele
werk door, op vele plaatfen, het bezittelijk voornaamwoord hunne. Voorts zijn de fouten tegen de eerfte regelen
der fpraakkunst menigvuldig, b. v. de binnenkomst van Julius verloste de (den) eliendige(n) Gouverneur, hij antwoorde
in den haast ; het jongelingfchap, enz. enz. Voorts ituit
men op zonderlinge woorden en uitdrukkingen, b. v. on.
gevoel, wanvertrouwen op God. Wat verilaat de Schrijver
door het uitbraken vats duizend flak verwenfchingen? — Hij
duet te veel moeite, om geestig te fchijnen. Die zncht
Vetleidt weleens tot pralen met valsch vernuft en gezochte
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woorapeling. Van diet/ aard is bl. 14: Dit leven is Ilechts
eene korte wandeling naar de eeuwige vergelding, die borekend zal warden naar gelang van het fchaane of vreefehyke
einde van ons zedelijk of onzedelijk komediefpel op het tooneel
der wereld, waar wij voorbijgaan als Tchadtriven, door eene
enkele zonnegraal gevormd en vernietigd; en bl. 83: lk ga
naar mijne Ilaapkamer; bier langer te zitten en ooze beste
kleederen in huis te verfitjten , is den Mesfias (!N) wachten.
Aan voorname perfonen worth hier en daar zeer gemeene
taal in den mond gelegd. De Heer MICHIEL ADRIAAN
fchijnt liefhebber van vreemde woorden to zijn ; wat is,
om nog iers re noemen , bl. 6o , deze noncencicale eclat'?
Welligt dachc hij aan het Engelsch nonfenfical (zinneloos, on.
verflandig).
Zoodanige voortbrengfelen ftrekken onzer Letterkunde geenszins cot fieraad.

Galerij van menfchelijke Lotgevallen. Ifide of laatge Deel.
Te Amjlerdam , bij H. Frijlink. 1829. In gr. 8vo. 270 Bl.
f 2 - 6o.
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ondigden wij de beide eerfle deelen dezer verzameling
van verhalen met den lof aan , dat de vertaler , wat de waarde betreft der door hem verzamelde flukken, wont eenen
goeden fmaak te bezitten , even denzelfden lof kunnen wij
aan hem bij de aankondiging van dit derde en laatfte deel
geven. Zelfs is eene aanmerking , die wij vroeger maakten,
op dit deel minder toepasfelijk , dan op de vorigen. Wij vin_
den namelijk , buiten de reeds voorlang in onze taal °vergebragte Cuenna Vivonne en de Rlliter van MEISZNER, geene
oude bekenden in dit deel. Meesterlijk is de fchildering van
het karakter en de gruwelen der Westindifche zeeroovers van
de zeventiende eeuw, in het verhaal De Flibustier,, door
VAN DE VELDE. Het verhaal De Buurkinderen behelst de
gerchiedenis van eene vroeg ontflane en langen tijd door vele
tegenfpoeden beproefde liefde , welke eindelijk toch bekroond
werd. De Pereboom houdt , door het raadfelachtige van den
inhoud , de nieuwsgierigheid gefpannen , en bevredigt dezelve
aan het einde door eene verrasfende ontknooping. Amalia is
eene onderhoudende gerchiedenis uit de tijden der Franfche
naatsomwenteling , van eene vrouwelijke hand afkomftig, bij
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welker lezing men zich verblijdt over de vergoeding , welke
aan de mishandelde onfchuld ten deel valt. In het laatfte
verbaal werd Sophia lang door Karen echtgenoot miskend; ten
laatite echter ontdekt hij bet voortreffelijke van haar hart , en
leert haar achten en beminnen. De vertaling van alle deze
itukken is goed uitgevallen, Alleen wenschten wij de correctie wat naauwkeuriger , daar de lijst van drukfeilen nog al
eenige vermeerdering zou kunnen ondergaan. Tot verpoozing
na meer afgetrokkene ftudie of bezigheden keuren wij het
werk in alien deele gerchikt.

Tot wederzien! Of een dag aan de Linth. (lit het Hoogduitsch van J. C. APPENZELLER. Nievwe Uitgave. To
Ansfierdam , bij J. Aarinkfen. 1829
In gr. 8 vo. 115 Bl.
f - 25.
it lieve boeksken, reeds ten jare 1818 bij w. w o u E R s
D
to Groningen uitgegeven en destijds gunflig ontvangen, wordt ,
verfierd met een fraai titelplaatje, dat de opening van het
Benkner Linthkanaal voorflett , op nieuw aangeboden door
een' anderen boekverkooper. Het werkje is in aangenamen
en onderhoudenden ilijI gefchreven. Hetzelve bevat minder
eene eigenlijke befchrijving van bet graven en openen des
kanaals, dan wel onderfcheidene gedachten en zedelijke opmerkingen, waartoe die gebeurtenis aanleiding gaf.' Hierdoor
erlangt het eene algemeen nuttige flrekking. Vertaling en
drult zijn dezelfde , als die van 1818. Rec. kan alzoo volftaan met deze korte aankondiging, en beveelt het werkje ,
gelijk ook de Gertruida van Dart van denzelfden bekwamen Schrijver, reeds vroeger aangekondigd, en waarvan bij
opgemelden mede een herdruk bet Licht ziet , den Lezeren
van dit Tijdfchrift bij vernieuwing aan.

Het nut der Zwemkunst onderzocht en belvezen , benevens
eenige opmerkingen en onderrigtingen ira dezelye. Door u.
ROMPELMAN, JANSZ. Net Platen. Hoe dikwijls is
datgene , hetwelk in bet begin eene wereld vol flemmen
tegen zich had, na verloop van tijd geblekeu eene eerwaardige en nutte waarbeid to zijn? en ook de dwaiing zelve ,
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deze niet altoos te vermijden ziekte der ziel , geeft aanleiding , om de middelen beter na to fporen, waardoor zij kan
genezen worden , en wordt daardoor weldadig voor het
menfchelijk geflacht. WIELAND. Te Anifierdatn , bij H.
Martin en Comp. 1829. In gr. 8vo. 136 Bl. f 2 - 4o.
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ijfmalen heeft de Schrijver het geluk gebad , door middel
der zwemkunst, zijn leven, eenmaal om daardoor dat van
eenen natuurgenoot te redden. Wij kunnen er ons dus niet
over verwonderen, dat deze kunst hem zoo belangrijk voorkornt, dat hij gaarne zijnen tijd heeft willen befteden , om de
vooroordeelen, die haar drukken , aan re wijzen, om bet nut,
dat dezelve aanbiedt , te doen kennen, en om zijne gedachten , omtrent de fpoedigfte leerwijze , met betrekking tot de
zwemkunst , mede te deelen.
Wij leven in eenen tijd , waarin de theorien in de mode
zijn, en men van tijd tot tijd nog al vrij wat, hetwelk voorbeen zoo maar empirisch Averd aangeleerd en beoefend , tot
den rang der wetenfchappen verheven heeft. Men leers reeds
het fchaatfenrijden des zomers op den zolder ; en wij zien
het tijdflip naderen , in hetwelk , trots den val van Icarus en
Phaeton, de eene of andere waaghals het menschdom in de
vliegkunst zal onderwijzen.
Nadat een c AmPE en zoo vele andere Schrijvers over de
opvoeding zich als voorftanders van het zwemmen hebben
leeren kennen , in eenen tijd , waarin zelfs openbare opvoe.
dingsgeflichten , onder anderen 's Rijks militaire Akademie,
zwemfcholen hebben , komen ons des Schrijvers klagten over
de heerfchende vooroordeelen tegen het zwemmen min gegrond voor, en zijne verdediging van de zwemkunst eenigermate overbodig. Wat de opmerkingen en onderrigtingen in de
zwemkunst betreft , hooren wij overal in (lit boekje den man
van meer dan gewone ervaring fpreken, De opgegevene mid.
delen , om zich zonder gevaar in de zwemkunst te oefenen ,
en het voorgeftelde plan voor eene zweinfchool , door de bijgevoegde platen aanfchouwelijk gemaakt, verdienen de op.
merking van ouders en opvoeders , en over het geheel van
alien, die zich in het zwemmen willen oefenen. Als zoodanig kunnen wij des Schrijvers arbeid aan alle belanghebbenden en belangftellenden met ruimte aanbevelen,
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MAGA21JN VOOR JONGE JUFVROUWEN.

Magazijn 'Tor jonge .Tufvrouwen , of aankomende Meikjes, van
Mevr. LE PRINCE DE BEAUMONT, omgewerkt door
A. B. VON MEE RTEN, geb. SC HILPEROORT. II Deelen. Te Orecla, baj Broefe en Comp. 1829. In kl. 8vo. Te
zarnen XXII en 574 bl. f 3 - 6o.
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e achtingwaardige Nederlandfche Schrijffter,, aan welke
onze jeugdige lezeresfen reeds zoo vele leerzame en fmaakvoile gefchriften te danken hebben , zet in deze twee deelen
het werk voort , van hetwelk de twee eerfle deelen reeds in
het jaar 1819, onder den titel van Magazijn voor landeren ,
in het Licht verfchenen. Offchoon , name/ijk , de ticel thans
is Magaz,ijn voor jonge .1afvrouwen , is het de voortzetting
der omwerking van het bekende Magazijn van Mevr. LE
PRINCE DE BEAUMONT, welke wij in het thans aange.
kondigde werk ontvangen, en van welke wij nog twee deelen , onder den titel : Magazijn , voor volwasfene Meisjes, te
wachten hebben. De tegenwoordige afievering beantwoordt
in allen deele aan de verwachting , die men met regt hebben
mag van de omwerking door sulk eene bekwanie hand van
een reeds, in het oorfpronkelijke , zoo beroemd werk. Van al
het goede is gebruik gernaakt, en het verouderde , thans
minder doelmatige , is vervangen door zulke ftukken , welke
overeenflemmen met de vorderingen in kennis en de veredeling van den fmaak in onzen leeftijd. Nadat de beide eerfte
deelen van dit Magazijn reeds bekend zijn , als eene voortreffelijke handleidiug voor onderwijzeresfen tot inrigting van
haar verkeer met en te geven onderwijs aan leerlingen van
den fatfoenlijken Eland , en als uitmuntend voedfel voor den
geest en het hart van jeugdige lezeresfen, hopen wij te kunnen
voldaan met de getuigenis , dat ook het thans aangekondigde
in denzelfden geest als het vroeger in het licht verfchenene gefteld is , en allerwegen blijken draagt van de bekwaamheid en
ijver der Uirgeefiler. Of men, tot vermijding van het meer geineenzarne gij, in den eerften naamval, u mag gebruiken , trekken
wij in twijfel. Zelfs in het mondeliuge gefprek is deze gewoonte meer navolging van vreemden , die daar wel niet al.
tijd even gemakkelijk kan vermeden worden, maar, naar ons
oordeel, vooral niet moet aangemoedigd worden in een bock,
dat , naar deszelfs ftrekking, tot een voorbeeld zal dienen ,
om zich behoorlijk uit te drukken. Indien C'ecile had gezegd :
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gij , Mevrouw , hebt dit reeds behandeld ," kotnt het ons
voor, dat zij zich even gevoegelijk en, ieder vooroordeel ter
zijde gefteld , even fatfoenlijk had uirgedrukt, als nu zij zegt:
u hebt dit reeds behandeld." Niettegenftaande deze kleine
77
aanmerking, welke wij meet maken, om aan ons aanprijzend
oordeel van het geheel bet gecvigt der onpartijdigheid bij te
zetten, hebben wij ook den ftij1 aangenaam , vol afwisfeling
en geheel berekend mar de behandelde onderwerpen en de
fprekende perfonen bevonden. Wij wenfchen dos aan Mevr.
vs% N E Ea T E 1N dat gunaig onthaal toe voor haren arbeid,
hetwelk haar tot aanmoediging kan dienen; en, ftrekt ook dit
werkje tot bewijs van den hoogen trap van voimaking, dien
de opvoedingskunsc ook voor meisjes van aanzien/ijken and
bereikc heeft in ons vaderland, zoo toone onze 1andaard
door begunftiging van eenen arbeid als die der Ijitgeefaer
van hetzelve, het bezit van zulke onderwijzeresfen op den
regten prijs te waarderen.

Herinnering van Nederlands Perlosfing en Herfielling in 1813,
en de Overwinning bij Waterloo, in 1815. Door w. vn N
DEN 1100NAARD, Onderwyzer te Hillegersberg. Nieuwe
Uitgave. Met Plaatjes. Te 4mJlerdam, by Schalekamp en
van de Grampel. 1830. In kl. 8vo. 95 Bt. f : - 9o.
WILLEM IJSBRANDSZ. BONTEK OE. Een Ge.li.hiedkundig

Tafereel voor de Nederlandfche Jeugd. Met Platen. Te
ilmflerdant, by Schalekamp en van de Grampel. 18'29.
Klein form. 72 Bl. f : 80.

Il

erdrukken van boekjes voor de jeugd, op zichzelve
reeds eene aanbeveling bij bet jeugdige publiek, kunnen door
ons niet dan bij wijze van herinnering worden vermeld. Dit
volfta due voor No. r ; terwijl wij, wat het boekje over
BONTEKOE betreft , bij ondervinding mogen getuigen , dat
het een gepast en welkom vaderlandsch gefchenkje voor
Nederlandfche jeugd mag heeten. Het doorloopt, in gefprekken
van een' vader met zijn viertal kiuderen , de lotgevallen van
den braven Zeekapitein BONTEKOE, eigenlijk DECKER geheeten, en, als zoon van eenen herbergier te Hoorn, die de
bonte Koe tot uithanghord had gekozen , dien bijnaam ge ■:re
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gen hebbende, die , naar 't fchijnt, zijuen waren naam heeft
verdrongen. Het verhaal moet tevens, in zijn flerkfprekend
voorbeeld, de even nuttige als waarachtige leering flaven,
dat een vast vertrouwen op God onzen Voorvaderen eigen
was, en flandvastige manmoedigheid, kloek beleid en wijze
voorzigtigheid hen boven andere zeebouwende Volken on.
derfcheidden. — De gekleurde prentjes , een weinig bontekoedchtig uitgevallen, voldoen aan het oogmerk. Dat tegenover den titel fchijnt een kopijtje van bet fchilderfluk van
VAN BREE, dat wij, v66r eenige jaren , op eene onzer valandfche Tentoonflellingen mogten bewonderen.

.Taarboekje ran Zuid - Holland , voor
bij de Gebroeders van Cleer, In kl.

In

's Graven/loge,
Bl. f 9 -:

Rvn. 296

Lit jaarboekje bevat, behalve het gewone, eene opgaaf
van alle flaatsligchamen en derzelver perfoneel, benevens ambasfades en confulaten van en bij ons, desgelijks van het
beftuur van kerkelijke, letterkundige en andere genootfchappen, voorts van de plaatfelijke befluren, van de bevolking,
uitgebreidheid, aangelegenheden en levende have, als ook de
onderfcheidene godsdienflige gezindten en derzelver aantal leden van elke burgerlijke gemeente, den affland der voorname
fteden, benevens het verflag der gedeputeerde paten van
Zuid- en Noordholland. Het bepaalt zich , ten aanzien van
al het opgenoemde, overeenkomflig den titel, wel meest tot
Zuidholland ;. maar, behalve dat het geheele algemeene befluur hicronder betrokken is, zoo neemt het ook buitendien
Noordholland niet zelden mede op. En tot meerder gemak
gaat een algemeene inhoud voorop en een alphabetifche bladwijzer achteraan. Het is dus gewis een zeer bruikbaar en algemeen nuttig boekje , waarvan wij alleen wenfchen , dat
men zich in de opgave niet verlate op de aanwijzing van
vrachtvrije brieven , maar op eigen naauwkeurig onderzoek
ter regter plaatfe; kunnende Recenfent niet ontkennen, dat
hij ten aanzien van collegian, van well-e hijzelf lid en voorzitter is, hetzij eenige onvolledigheid, hetzij kleine inisfiellingen ontdekt heeft.

Bockbefch. bier boven, bl. 312 , flaat , van S'IEGF.NBEER 's
Woordenbock, Vierde Druk, lees fIcrziene Druk.

BOEKBESCHOUWING.
kibeloefeningen over uitgezochte plaatfen des Ouden
Testaments, in Leerredenen ; door A. C. R 0 MSWINCKEL, Predikant te Dordrecht. Te
dam , b(1 J. van der Hey en Zoon. 1829. In gr. 8vo.
XII en 322 bl. f 3 - 3o.

Bigcloefeningen in Leerredenen! \Vat men er van zeggen moge , wij houden deze benaming voor ongepast.
De Eerw. ROMSWINCKEL heeft bier zeker het gezag voor zich van eenen man , dien wij als een der grootfte fieraden onzer Nederlandfche Protestantfche Kerk vereeren , en van wien wij ongaarne verfchillen , van den
Hoogleeraar HERINGA, op wiens voorbeeld de Schrijver zich ook beroept in zijn Voorberigt. Nlaar wij zien
niet , wat men tot hare verdediging ?:an bijbrengen. En
het bevreemdt ons te Meer , dat de Heer ROMSWINCREL deze benaming gekozen heeft , daar hij in datzelfde
Voorberigt de Inflitutio Oratoris Sacri van Prof. VA N
Fi E N GEL aanhaalt , die in dit werk zeer juist heeft
aangewezen , wat men eigenlijk door pybeloefeningen-heeft
te verflaan. Het zijn , namelijk , verklaringen van grootere gedeelten der H. Schrift, waarbij men den tekst van
ftuk tot fink nagaat en opheldert , met tusfchengevoegde
korte praktikale aanmerkingen. Giet men nu deze opftellen in een' anderen vorm , dan gaat het kenmerkende van
Bijbeloefeningen verloren , en het worden Preken gelijk dan ook deze Bijbeloefeningen in Leerredenen , met
uitzondering der vierde en zevende, niet anders zijn dan

—Preknovlagtf.
Dan , genoeg van den titel. De Schrijver zegt aan het
Plot zijner Voorrede: „ Moge al de gekozene benaming
„ minder behagen; bijaldien flechts de inhoud van dezen
„ bundel den toegenegen' Lezer niet misvallig zij, zal
„ deszelfs uitgave mij geenszins berouwen." Wij pan
BOEKBESCII. 1830. NO. 8.

,^6

A. C. ROMSWINCKEL

alzoo over tot een kort verflag van den hoofdinhoud
dozer opflellen.
De bundel bevat Hen Leerredenen over de volgende
oncierwerpen :
I. Hoe de Heme1/4he Yoder , van den beginne aan,

zich aan de zedelllice en godsdienflige onclerwrizing van
den door de zonde verbilsterden mensch hceft laten gelegen zipi , blzjkbaar in do gefchiedenis van Kain en Abel ;
naar Genef. IV: 3-15. Het tekstverhaal wordt eerst
opgehelderd , vervolgens nit bet aangewezen oogpunt befchouwd , en laatflelijk toegepast.
Abraham in zijn edel gedrag omtrent Lot; naar
Genef. XIII. Het tekst - kapittel worth in het eerfle deel
van vers tot vers verklaard ; terwiji in het tweede de voortreffelijke hoedanigheden , bier door Abraham aan den dag
gelegd , warden voorgeftel3 , en in eene korte peroratie
ter navolging aangeprezen.

III. Abraham door God bemoedigd, en met de herhaling en de plegtige verzekering van Deszel fs , hem
gedane, belofte aangaande eene talrijkc nakomelingfchap
yerwaardigd ; naar Gene'. XV. Op de verklaring van
bet gefehiedverhaal in het eerfle cleel volgen in bet an^
dere eenige nuttige herinneringen , waartoe hetzelve gereede aanlei3ing geeft.

IV. Abraham's beproeving; naar Genef. XXII: 1-12.
Drie bijzonderheden warden in den tekst oncierfcheicien
en achtervolgens overwogen ; als , vooreerst , het beproevende voorftel van God aan AsaAHAm in vs. i en
2. opgegeven ; ten tweede ,ABRAnAm 's bereidvaardigheid ter beantwoording daaraan vs. 3-8 befchreven ; en
eindelijk de dadelijk ondernomene volvoering van hetgeen
God aan ABRAHAM, ter zijner beproeving, had vowgeflagen , benevens de uitkomst daarvan , gelijk dit een
en ander vs. 9 , to, it en i 2 vermeld wordt. De verklaring van vs. a, waarin ROMSWINCKEL van de
gewone opvatting afwijkt , willen wij met zijne eigene
woorden opgeven : „ Nogtans was het eigenlijk Been ftel„ lig gebod , maar veelmeer flechts een opwekkend voor-
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ftel , dat AB1tAHAM met die woorden ontving. Befpeurt men zulks al in de gewone overzetting en in
andere zoo duidelijk niet ; in het oorfpronkelijke , echter, laat het zich terflond gevoelen. Te weten , het
woordje , in de uitdrukking Nee771 nu uwen zoon , door
NU vertaald , is in den grondtekst een woord van op„ wekking of aanmoediging , volmaakt overeenkomende
„ met ons nu dan! of welaan ! Nu dan ! neem uwen
„ Z0092, of Welaan ! neem uwen zoon , uwen eenigen
„ enz. zoo luidde dus letterlijk de Goddelijke aanfpraak.
„ Ik merk dit aan , omdat ik meen , mij daaruit te kun„ nen verklaren , bij hoedanige gelegenheid die zoo bui„ tengewone en zware beproeving plaats had. Ik ver„ beelde mij namelijk den Aartsvader,, voornemens zijn„ de , den Heere een offer te brengen. Het beste , dat
„ hij bezit, wil hij gaarne Hem toewijden. Hij overlegt
„ derhalve bij zichzelven , wat nu of te zonderen uit de
„ kudde , tot eene altaargave voor den Heere. Doch wat
„ is het fchoonfte ftuk zijner kudde ? \Vat is de ganfche
„ kudde ..... Hij gevoelt het, het is alles te gering ,
„ om een waardig offer te zijn aan dien God, welken hij
„ eerde. Maar heeft hij dan iets beters of edelers ?
„ „ Ja , A B It A H A M
— zoo fpreekt thans tot hem
„ de item des Heeren — „ „ ja I gij hebt iets beters ,
„ „ iets edelers ; gij hebt rzAHK, uwen eenigen , uwen
„ „ geliefden. Nu dan , zoo gij waarlijk het edelffe voor
„ „ Mij overhebt , en geen offer u te kostelijk zij tot
„ „ Mijne dienst ; welaan dan ! neem dezen uwen zoon,
„ „ ga met hem naar Illoria , cn offer hem aldaar
„ „ tot een brandoffer , ter plaatfe , welke ik u nader
„ wijzen zal !”" — Volgens deze opvatting werd ze„ ker]ijk aan A B R A HAM niet flellig gelast de opoffering
„ van zijnen zoon. Maar, ondertusichen , zulk een voor„ flel uit den mond des HERREN was voor cenen man
„ van ABRAHAM ' S vroomheid vast niet minder ver„ bindend , ja meer verbindend nog, dan een uitdrultke„ lijk bevel.” BI- 9, , 93.
Wij twijfelen , of deze opvatting velen aannemelijk
Ya
„
„
„
„
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zal voorkomen. Rec. althans vindt daLrin groote zwarigheid. En al vertaalt men ook : welaan ! of MG clan! dit
maakt in den grond geen verfchil, en er volgt nog geenszins nit, dat deze Godfpraak geen jlellig gebod , maar
veelmeer flechts een opwekktnd voorflel zou behelzen.

V. Mozes , ongezind ,maar door God gedrongen om
de roeping tot ver losJing van Israel te aanvaarden ;
naar Exod. IV: I-13. Eerst worth bet tekstverhaal
ontvouwd; daarna het gedrag van MOZES, zoo als dit
bier voorkomt , nader overwogen ; en eindclijk aangetoond , hoe het befchouwde dienen kan dcels ter bevcstiging van ons ge l oof,, dee!s ter beiluring van onzcn
wandel. De toepasfing bevat be]angrijke en nuttige weaken.

VI. Israils overtogt door de Roode zee, en h'et omko.
men van Pharao met zipi leger in dezelve ; naar Exod.
XIV: 15-31. Deze gebeurtenis worth befchouwd ecrst
in hare ganfche roedragt ; dearna in hare gewigtigc ftrekking , en eindelijk in hare nuttige leering. Verlangt gij
te weten , Lezers hoe dit wonder door den Prediker
words voorgefleld ? Verneemt het wederom met zijne eigene woorden : „ Liever , dan dat wij willekeurige ver„ klaringen zouden omhelzen , houden wij ons aan de
„ duidelijke letter van den tekst. En dan
wij ons
„ de zaak in deter voege voor. Er waait gedurende den
dat is van den avond tot aan den
„ ganfchen nacht
morgen — een geweldig flerke wind dwars over den
„ zeeboezem been. Deze wind werkt bepaaldelijk over
eene zekere flrcek ; fcheidt aldaar het water vaneen ;
„ en doet alzoo miciden in de zee een pad ontflaan , breed
„ genoeg, om den Israêliten , met al hun vee, nog in
„ dien eigen' nacht een' bekwamen doortogt te verfchaf„ fen. Zij treden derhalve op het drooge in de zee. En
„ terwij1 zij van den westelijken naar den oostelijken
oever — welke beide oevers , op de hoogte, waar de
„ overtogt moet geacht worden plaats gehad re hebben,
„ twee tot drie uren gaans van elkander verwijderd zijn:
„ terwij1 de Israjliten , van den westelijken naar den
oostelijken oever , in goede orde voorttrekken ; flaat

BIJBELOEFEN/NGEN.

329

„ langs hun pad , ter wederzijdcn , het water opgehoopt
,, en onbewegehi k , als bet ware, gelijk een
...
„ Wij ontkennen geenszins , dat , volgens deze voor, de zaak on verklaarbaar en onbegrijpelijk is.
„
„ 1\Iaar juist als zoodanig , als een verbazencl wonder
„ wordt zij Frier , en ook overal elders in de I-I. Schrift,
„ opgegeven.” B]. 16 , 169. — Het komt ons voor,
dat de voorftelling , welke men bij V A N D ' E R PALM
(zie vooral zijnen voor de Jetgd) en anderen van
deze gebeurtenis vindt , veel aannernelijker is , terwijI zij
echter verre of is van willekeurig te zijn of met de letter
van den tekst te flrijien. Door die opvatting , gelijk de
Hoogl. VAN DER PALM te refit aanmerkt , wordt wel
bet wonderbare , het wonderlijke van het geval verminderd , maar geenszins het wonder weggenomen; integendeel verfchijnt dit in can fchooner,, den God der Natuur
veel waardiger Voor het overige behelst het derde
of toepasfelijk deal dezer preek wederom veal waars en
0-oeds
VII. David, Nabal en Abigail; naar I Sam. XXV:
—35. Vier bijzoncierhecien worden in dit verhaal onderfcheiden en achtervolgens overwogen : vooreerst , N AB A L 's grove en beleedigende onbeicheicienheid jegens
DAVID; ten tweede ,DAVID ' s opbruifencle gramfchap
en voorgenomene wraakoefening deswege ; ten derde,
ABIGAIL 's voorzigtige poging tot 'drilling en afwending
van dezelve ; en eindelijk , ten vierde , de heilzame nitwerking daarvan op DAVID 's gemoed.
VIII. David en Barzilfai ; naar a Sam. XIX: 31-39.
Eerst wordt het gefchiedverhaal opgchelderd; dan nailer
flilgeftaan bij hetgeen in de bier voorkomende perionen ons
rneest treft (o AVID 's dankbaarbeid en A P. z ILLAI
verliandige denk- en handelwilze) ; eindelijk nit het befchouwde lesfen van wf., sheicl en deugi opgezameld. —
Deze preek is , meer dan eenige andere in dezen bundel,
uitgerekt en vol herhalingen.
IX. Die God vreest , is welgelnkzalig ; naar Pfalm I.
Het lied wordt verklaard en toegepast. Of de ontleding
b

•

33 0

A. C. ROMS W INCKE

van den Pfalm van den fmaak des Predikers getuige , moge
elk Lezer beflisfen. Men neme flechts het begin :
In
„ de eerfle plaats zou ik dan den Pfalm voor u ophel„ deren. Gelijk reeds gezegd is ; het geluk van den
Godvreezende maakt deszelfs inhoud uit. Namelijk dit
• geluk wordt geprezen, in de twee eerfle verzen ; hier„ op wordt , in de twee volgende verzen , het daar voor„ geflelde door vergelijking en tegenfrelling uitgebreid ;
„ terwijl eindelijk , in de beide laatfte verzen , al het
„ voorgeftelde nadrukkelijk bevestigd wordt.”
„ In de twee eerfle verzen wordt het geluk van den
„ Godvreezende aldus geprezen: Welgelukzalig is de
„ man enz. De Godvreezende , welks (wiens) geluk de
„ heiiige Dichter prijst en verheft , wordt derhalve niet
flechts eenvoudiglijk genoemd , maar tevens op twee„ derlei manieren befchreven ; eerst ontkennender- en daarna flellenderwijze.”
„ Ontkennendenqze befchrijft hem de Dichter enz.
„ enz. enz. Bl. 267 , 268."
De Prediker gaat vervolgens dus ter toepasfing over :
„ Na deze opheldering van den Pfalm , zal hij wel voor
„ u alien von/omen verftaanbaar en duidelijk zijn." Dat
gelooven wij ook. „ Zou ik mij ook niet mogen vleijen ,
„ Aand. ! dat velen uwer deszelfs fchoonheid gevoelen ?"
Dat gelooven wij minder.
X. De heilzame werking van het vertrouwen op God,
zoo als dezelve in David op to merken is; naar Pfaltn
XXVII. Het gedicht wordt eerst van auk tot auk nagegaan ; worts wordt in hetzelve onderfcheidenlijk opgemerkt de weldadige werking van het vertrouwen op God,
welke zich hier in DAVID vertoont ; (bl. 307 , 308 :
, En welke weldadige werking van het vertrouwen op
, God, dat DAVID bezielde , vertoont zich dan in
„ hem , naar den befchouwden Pfalm ? De heilzame
„ werking van DAVID ' S vertrouwen openbaart zich,
„ naar denzelven , in verfchillende bijzonderheden ; doch
• meest en voornamelijk in deze vijf : het fchiep hem
„ vreugde in het hart ; het flerkte hem met moed ; het
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„ vervulde hem met liefde en heerfchende gezindheid tot
„ de dienst van God; het maakte hem vrijmoedig in het
„ gebed ; en bet deed hem onwankelbaar zich verlaten
„ op Gods beioftenisfen. — AVelaan , Toeh. ! vernieuwt
„ owe aandacht , opdat ik u het daar opgenoemde bij de
„ flukken , fchoon nogtans kortelijk , aanwijze) ;" eindelijk
daaruit aanleiding genomen, om tot bet aankweeken van
zulk een vertrouwen op te wekken.
En no de flotfom van ons beoordeelend verliag? \Vij
hebben de gekozene benaming afgekeurd; doch daar wil
de Schrijver over been ftappen : bijaldien flechts de in-

hone' van dezen bundel den toegenegen' Lezer niet 712iP,
vallig , zal deszells uitgave hem geenszins berouwen. Nu , wat Rec. betreft, hij ontkent niet, dat er
veel waars en flichtelijks in dezen bundel gevonden worth;
maar indien dit Gene voldoende reden is voor elken Prediker ter uitgave van zijnen kanfelarbeid , goede Hemel!
met welk een' vloed van preken loopen wij dan nog gevaar van overfiroomd te worden
Wij mogen ten flotte niet nalaten op te merken , dat
den Steller dezer Leerredenen het gebrek van velen onzer Kanfelredenaars aankleeft. \Vij bedoelen dat groote
gebrek van een' matten , flepenclen , fopperigen flij1 , die
door de opeenflapeling van .f.ynonyme woorden en fpreekwijzen alle kracht en gloed verliest. In bet belang onzer
letterkunde in het algemeen en der kanCelwelfprekendheid
in het bijzonder achten wij bet noodig , daarop den Eerw.
ROMSWINCKEL en alien , die aan hetzelfcle euvel mark
gaan , opmerkzaam te maken , door het aanvoeren van
enkele flaaltjes , uit een' grooten voorraad gekozen.
Reeds bl. 3 onderaan lezen wij : „ om voorts nog,
„ ten befluite , met u te letten , op hetgeen bier tot onze
„ leering valt op te merken of te bedenken." Daarop
volgt onmiddellijk : „ Hetgeen in den tekst te boek ge„ field is, vereischt en verdient eene zoiwvuldige en
„ naany keurige toelichting." — Bl. 9 : „ en dat hij
daarom tegen de zonde , die zoo gevaarlijke vijandin ,
„ behoorde op zijne hoede te wezen , dezelve tegen te

33 2C• ROMS W1NCKEL

„ van, te beteugelen en te bedwingen." Bl. it vinden wij daze omfchrijving van KAIN ' s vraag : ben ik
m !'ins broeders hoeder?: „ Behoef ik ook over hem te
,, waken , of voor hem te zorgen ? Ben ik over hem
„ gefleld, om hem te behoeden?" Hoe mat ! — Bl.
17 : „ Namelijk wij willen zien , hoe ons hies als in
een duidel!jk fprekend voorb' eeld , als in eene trefe„ like proeve voorgefteld , als in een levendig tafereel
„ gemaald worde: hoe de Hemelfche vadcr, van den
„
„
„
„
„

beginne aan , werkzaam geweest is tot zedelijke en
godsdienflige onderwijzing van den door de zonde verbijsterden mensch; hoe Hij hem , gelijk een vader zijn
kind, naar zijne vatbaarheid en behoefte, en met zooveel wijsheid als liefde , ter ziiner teregtleiding , ter

„ zijner verbetering en behoudenis vermaande en onder„ rigtte.” — BI. 4/2 : „ dat hij alleenlijk aanmerkte de
„ fchoonheid en de vruchtbaarheid der landareek , zon„ der zich er om te bekommeren, of ook de zedeloosheid,
„ de fnoodheid en goddeloosheid van derzelver bewoners
„ voor hem gevaar%k en verderfelijk konden worden.
„ En hij heeft naderhand deze onbezonnenheid en dwaasBI. 56 en 57 : „ On„ heid dour moeten betalen.”
„ der de vele en velerlei merkwaardige bijzonderheden ,
waarvan ABRAHAM 'S geichiedenis vol is, van het

„ begin tot can het einde, verdient voorzeker , ja ver„ dient inzonderheid made geteld te worden, hetgeen
,, in het kapittel , dat wij daar gelezen hebben befchreyen flaat. Hetzelve betreft het voorgevallene tusfchen
„ den Allerhoogfte en ABRAHAM, toen deze eens
„ door eene vlaag van neerf.cgtic 7heid en droefgeestigheid
„ overvailen geworden was. Het verhaalt ons , hoe deze
„ vrome dienaar en vriend van God, door Deszelfs

„
„
„
„

„

zame toefpraak en herhaalde, ja zianclijk en plegtig
bevestigde, belofte, getroost , opgebeurd en &canoed d werd.”
Bl. 7e : „ Het mogt hem gcbeuren,
in eene v]aag van neerflagtigheid en droefgeestigheid,
door Gods vriendelijke toefpraak , vertroost en bemoedigd te worden. Het mogt hem gebeuren , nopens
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„ hetgeen hij vurigst verlangde en wenschte, Gods nit„ drukkelijke toezegging en flellige belofte te bekomen.
Het moat hem gebeuren , doze hem gedane toezegging
en belofte zinnelijk en plegtig , en op de meest gerustB1.
„ flellende wijze , bevestigd en geflaafd te zien.”
77

„ Na , door plaag op plaag vreefelijkst gefiraft
185
en
geteisterd
te zijn , hadden zij ten ladle voor Hem
71
gebukt , en hadden zij Israel — het voorwerp yan hunne

• verachting , van hanne mishandeling , van bonne
verguizing , van !mane is reed
, het onfchuldige
„ voorwerp van hunne grunzame ongeregtigheid — laten
uittrekken uit Egypte.” — Bl. 223: „ Toen (aldus
„ lezen wij aan het begin der genoemde verzen) zeide
DAVID tot ABIGAIL:
Gezegend — gedankt ,
„ geloofd en geprezen
de Deere, de God Isrethls,
• „ die u to dozen dage rnJ to gemoet gezonden heeft!
„ En gezegend
gedankt en geprezen — zij uw raad;
7)

17

7)

„ hetgeen gij gedaan hebt, uwe voorzigtigheid en fchran„ derheid , ow wijs overleg , de gepaste middelen ,
1, „ weike gij te work geffeld , do verfiandige maatregemijnen toorn to
17 „ len , Welke gii genomen hebt,
„ bedaren en mijnc gramfchap to liillen , ow mij te
7) „ wederhouden van het kwaad te volbrengen , wells
„ bedrijving ik be(lotcn had ! El2 gezegend
„ ja , gedankt zijt ook gij zelve, dat
ntij ti; dezen
71
„ dage geweerd , verhinderd en belet hebs van to ho„ men enz.” ”
Dan , reeds gcnoeg. Wij eindigen met. de \voorclen van
II E a D E r (Fraginente zrrr Deatfchen Literatur. Dritte
Sammlung. Sollen wir Ciceronen auf den Kanzeln haben?): „ \Vo fchleppt fich die Sprache mehr , als auf
Hier, wo man das Verthindliche des
„ den Kanzeln ?
„ Vortrages fo oft darein fetzt , mit einem Schwan von
„ Worten nichts zu fagen , den Perioden in feine fiirch„ terliche Glieder zu ordnen , urn einen Panifchen Schau„ der einzujagen. \Vie oft hurt man einen Gedanken
nach diefem Zufchnitt
„ Wenn wir urn tins umber„ „ fchauen
wenn wir
\venn wir
\veil es — lc)
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„ „ werden wir gewahr,, dasf die Menfchen Sunder find:"
„ dies ist die gewOhnlicheHomiletifche Schlachtordnung ,
„ die Bindewiirter,, und BeiwOrter,, und Hulfswiirter,,
„ und Synonymen , und periodifche Theile in Ueberflusz
„ hat, um den Mangel an Gedanken zu verbergen , die
„ das Ohr iibertaubet , um nicht die Leere des Verftandes
„ zu zeigen ; dies ist der flieszende Vortrag , der vor
„ dem Esfen heilfamen Appetit , und nach dem Esfen
„ einen fanften Schlaf machet."

Het Euangelie, eene bron van troost en bemoediging
onder de bezwaren van het menfchelijk /even. Door
B I E L E v E L T Onclerwilzer in de Godsdienst to
Utrecht. II Stukjes. Te Utrecht, J. G. van Terveen. 1827 en 1829. In. gr. 8vo. Te zcvnen 17111
en 3 to hi. f 3-:

O

nder de verblijdende verfchijnfelen van onzen leeftijd
behoort het voorzeker,, dat er Onderwijzers in de Godsdienst gevonden worden , die zoodanige blijken van kennis en Christelijke denkwijze kunnen geven. Over bet
geheel las Rec. de beide flukjes met genoegen ; dezelve
zijn llichtelijk , en in een' goeden geest gefchreven. Vat
men hier heeft te verwachten , geest de Heer B IEL EYE L T in het korte voorberigt met de volgende woorden te kennen : „ Zij , die , hunner hooge waarde ge„ dachtig , gaarne het doel van bun aanzijn willen berei„ ken, die hun deel genieten (hebben) van de onfpoeden
„ dezer aarde , maar die ook dankbaar bet goede opza„ melee , dat zich op den levenswcg aanbiedt , zullen
„ misfchien hier en daar iets tot leerirg , bemoediging
„ en vertroosting vinden ; — en voor hen heb ik gaarne
„ nuttig willen zijn.” Naar aanleiding van fchriftuurplaatfen behandelt de Schrijver in eenentwintig korte opftellen eenige belangrijke onderwerpen , die alien eene
nuttige flrekking hebben , om kennis der waarheid to
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bevorderen , welke naar de godzaligheid is. Taal en flij1
zijn vrij goed , behalve dat meermalen de vierde naamval
in plaats van den eerflen flaat , en ook weleens een min gepast woord werd gekozen , b. v. loon , aan een' godzaligen
wandel vastgehecht, bl. 24. en zijne (J E z u s) afge-

matte ziel keerde tot het werktuigelijk (werkelijk?)
/even terug, bl. 39. Ook op zaken valt hier en daar
wel iets aan te merken. Is het waar , wat bl. 32 in het
algemeen wordt gezegd , dat de kindfche jaren tot /lerven de fchoonfle zijn? Het voorbeeld van den zondaar,

die zich, na een Leven, toegewsyd aan ongeregtigheid,
misfchien aan den avond van hetzelve, tot God bekeert ,
is ongelukkig bijgebragt , om de zaligheid van vroeg geftorven kinderen te bewijzen. Vanwaar heeft BIELEvELT, bl. 77 , dat PETRUS met de andere jongeren
vuur van den hemel wenschte ? De Evangelist L u K AS
(IX : 54) noemt JACOBUS en JOANNES. Voorts
geeft Rec. den Schrijver in bedenking , of alles , wat hij
over opfianding en wederzien zegt, wel gegrond is. Dat
men toch niet te veel poge te bewijzen , en in fchriftuurplaatfen geen' anderen zin Legge , dan dezelve blijkens den
zamenhang hebben ! Op bl. 191 fchrijft BIELEVELT,
dat de vijanden van J E z us bcfloten badden , Hem op
het Paaschfeest te dooden ; het tegendeel lezen wij
MATT H. XXVI : 5. Betrekkelijk den tijd van den intogt binnen Jeruzalem en het gastmaal ten huize van
SIMON vergelijke BIELEVELT JOAN. XII: r--12.
Zag J E Z U S het geheele elftal medegefieept ? MARKUS
(XIV : 4) zegt , dat het fommigen waren , terwiji J 0A N NE S met name den verrrader noemt, die door zijne
voorgewende bezorgdheid voor de armen het oordeel van
dezen en genen der Apostelen voor een oogenblik wist te
verbijsteren. De Schrijver zal toch bl. 289 wel niet
willen beweren , dat werkelijk de Godheid , als zoodanig ,
in Gethfeman6 geleden hebbe ?
Deze aanmerkingen hebben geenszins ten doel , de
waarde van het werkje te verkleinen , maar den Schrijver
tenige wenken te geven daar deze, blijkens het voorbe-
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rigt , hem welkom zullen zijn. Moge hij de aangename
voldoening hebben , dat het tweede ftukje even goed ,
als het , ontvangen worde , en , onder den Go 1delijken zegen , iets toebrenge ter uitbreiding van het Rijk
der Waarheid !

S T U B E R en O B E R L I N, twee edele Predikanten in
den Elzas. Te Groningen, bij W. Zuidema. 1329.
In gr. 8vo. 7o 131. f Go.
eide de op den titel genoemde mannen bedienden het
predikambt in het zoogenaamde Stcinthal in den Elzas,
vOOr bun verblijf in hetzelve eene bijna geheel woeste
landilreek , welker bewoners , in eenen half wilden toeftand , in de diepile ellende en onwetendhcid verkeerden.
Nadat de aanvang tot hunne befchaving en verbetering
door den Meer STUBER in het jaar 1750 onder zeer
affchrikkende om Randigheden gemaakt was , word deze zestien jaren later opgcvolgd door den Meer o B E R L I N, die
het aangevangen werk voortzette en voitooide , ecrst in het
jaar 1826 is overladen , en de bewoners van bet Steinthal , ten gevolge der onvermoeide pogingen en opofferingen van hem en zijnen voorganger , heeft achtergelaten in eenen te voren nooit genoten bloei en welvaart ,
zoo wel ten aanzien van hunne tijdelijke omilandigheden ,
als van hunne zedelijke en godsdienflige gefteldheid_ `'eel
van datgene, , wat wij door dm: voortreirelijke mannen
hier verrigt zien , mogc , bij den bloci en hoogen trap
van volmaking van het volksonderwijs in ons va1erland ,
bij de aanmoediging en onderacuning van alle takken van
nijverheid door onze regering , buiten den omvang liggen
van den werkkring des Evangeliebedienaars in ons vaderland ; met dat al verdient de edele geest van onvermoeide
menfchenliefde dezer mannen ook onder ons bekend te
worden. Te meer verdient dit boekje de aandacht van
alle weldenkenden , omdat het in hetzelve niet ontbreekt
tan verftandigc Nvenken , die, opgcvolgd zijnde , ook in
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andere omftandigheden van algemeen nut kunnen zijn
voor alle menfclionvrienden , om op anderen weldadig te
kunnen werken. Hooren wij onder anderen flechts STUB E R in eenen brief aan zijnen vriend OBERLIN:
„ Het beste is, dat wij onmiddellijk flechts voor de
zielen der Steinthalcrs zorgen. Worden zij Christe„ nen , dan worden zij van zelve iets meer verflandig ,
werkzaam , voorzigtig enz. , en dan zouden zij joist
„ goed zijn — zij zullen bonne edele vrijheid bellon„ den , geene flaven van den Mammon , maar ook geene
„ lediggangers zijn. Wil men hun veel voorzeggen ,
„ hen in allerlei vormen perfen , tot dit en dat overha„ len , dan maakt men zich bij hen flechts lastig en
verdacht ; maar liet men hen volkomen aan hun zin
„ over, en arbeidde men flechts in liefde en trouw aan
„ hunne zielen, zoo zou men veelligt met den meesten
zegen arbeiden.”
De Eerw. D. A. DE GROOT, van wien het Nederlandsch publiek deze verzameling van berigten over STUBER en OBERLIN ontvangt , heeft this aanfpraak op
deszelfs dank. Moge zijn wensch vervuld worden , dat
dit gefchrift verllrekke , om ieder op te wekken , in
zijnen kring al dat goede te bewerken , waartoe hij
in flaat is !

Waarnemingen over het delirium tremens , of(de) Dronkaardsziekte ; door Dr. GEORG BARKHAUSEN,
tweede Geneesheer aan het Zieken- en Krankzinnigenhuis te _Bremen. Uit het Hoogduitsch vertaald , door
G. GREEVE, Med, et Chir. Doct. te Utrecht. Te
Dordrecht , b!" Blusf6 en van Braam. 1829. In gr.
8vo. VIII en 231 bl. f I - 80.

W

einig ziekten zijn er , die in de laatfie jaren meer gerucht gemaakt hebben dan het zoogenoemde delirium
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tremens. Bijna ieder journaal bevatte waarnemingen van
gelukkige genezingen , (de ongelukkig afgeloopen gevallen worden zelden opgegeven) en genocgzaam algemeen
werd het opium als fpecificum geroemd. De geleerde
Schrijver beklaagt zich niet te onregt over deze eenzijdige
behandeling , en houdt het , wegens de verwarring van
begrippen , voor noodig , de zaak nader te onderzoeken
en toe te lichten. Volgens hem is delirium tremens die
ziekte , welke iemand flechts na langdurig misbruik van
flerken drank aanvalt , zich bij voorkeur door afwijkingen van de herfen- en zenuwwerkingen kenmerkt , fomtijds met, fomtijds zonder koorts voorkom t , zich door
groote neiging tot collapfus kenfchetst , en flechts door
een' kritifchen flaap kan weggenomen worden.
De ziekte worth in een acuut en chronisch , idiopathisch en fymptomatisch , flhenisch en asthenisch delirium tremens verdeeld. :Derzelver wezenlijke verfchijnfelen zijn flapeloosheid ijlen , en eene bijzondere , eigenaardige misleiding der zinnen. Den aard der ziekte befchouwt de Schrijver meer in congestie (vooral aderlijke), minder in ware °nal:eking gelegen te zijn ; welk
gevoelen hij door de uitkomst der lijkopeningen tracht
aan te dringen , die op eene overprikkeling der herfenen
door het geftadig misbruik van geestrijke vochten henenwijzen , welke (gelijk hij zegt) in het begin zuiver dynamisch , eindelijk materiële veranderingen in de herfenen
voortbrengt ; kunnende deze laattlen bij de beftaande ziekte aanwezig zijn , of niet. Meer duidelijke fporen van
onaleking zijn alleen aan het fthenisch karakter der ziekte
eigen , in welk geval de ?elve meer overeenkomt met phrenitis ; terwiji het in andere gevallen nader grenst aan mania,
tusfchen welke beiden het , naar des Schrijvers oordeel ,
in het ziektekundig fystema behoort geplaatst te worden. Vat lager worth het bij eenen aanhoudenden roes
vergeleken.
Aangaande de therapeutifche behandeling berigt de Heer
EARKHAUSEN, dat de ligate graad van zelf door
flaap wordt opgeheven; dat het echter gevaarlijk zijn zou ,
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het hierop te laten aankomen ; dat dwangmiddelen fchadelijk zijn, eene mecr zachte leiding daarentegen nuttig,
en voegt er het bekende omtrent de pfychifche kuur van
krankzinnigen bij ; vooral meet van rust en 'hap de genezing verwacht worden. Dat in den acutcn vorm het
antiphioaistisch geneesplan , in den chronifchen het mecr
opwekkend te !lade komt , laat zich ligtelijk bevatten.
Intusfchen raadt de Schrijver alle behoedzaamheid aan in
het does van bloedontlastingen , zoo wel algemeene , als
plaatfelijke (hetgeen bij het overprikkeld en uitgeput geflel van dronkaards niet bevreernden kan). Meer nut is
van de zuren te verwachten. Boven alien roemt de Schrijvet den braakwijnfleen , tot walging toe gegeven. Voorts
koude begietingen en omflagen om het hoofd bij aanmerkelijke congestie , en bij bet fthenisch delirium eene tennis diaeta. In het astbenisch delirium tremens het
opium van j- gr. alle 2 uren tot i gr. , fours 2 gr. , tot
dat er Nap op volgt. Met voordeel heeft zich ook de
Schrijver bediend van den campher en het vlugtig ammonium in grootere giften. Eindelijk het chronisch delirium
is zeer moeijelijk te behandelen en nog moeijelijker te genezen.
Daartegen worth het afwisfelend gebruik van braakwijnfleen en opium, vooral bij ontbrekende nachtrust , enkele
tegen den avond gegevene grootere giften van opium aangeprezen , van welke evenwel , zoodra er organifche
veranderingen der herfenen beftaan , gelijk van alle andere
middelen te verwachten is. De 3 eerfle hier medegedeelde gevallen pleiten voor het afwisfelend gebruik
van opium en elix. ac. Hall. , de 8 volgende voor dat
der braakmiddelen ; het t2de en I3de doet den uitflag
eener meer gemengde behandeling kennen , waarin de Schrijver met veel openhartigheid zijne begane misflagen erkent.
Ten laatfie zijn met dezelfde openhartigheid eenige gevallen met ongelukkige uitkomst , benevens de lijkopeningen , opgeteekencl ; waarbij eene onpartijdige beoordecling
van des Schrijvers eigene geneeswijze gevoegd is.
Jammer , tat deze niet onbelangrijke bijdrage tot de
kennis van het delirium tremens niet met meer zorg van

taalfouten gezuiverd is.
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NatuurNke Gefchiedenis van den Hensel ; door B. G.
E. DE LAVILLE, Graaf DE LAC Il LDE. Voorafgegaan van de Gefchiedkandige Lofrede op den _dutear,, door den Baron G. CUVIER, vasten Secretaris der Koninkliike Akademie van Wetenfchappen.
re Rotterdam , bij de Wed. J. Allart. 1829. In gr.
8vo. VIII , 54 en 144 bl. f I-90.

Er

kan naauwelijks een gewigtiger gedeelte der Natuurlijke Gefchiedenis beflaan, dan dat , hetwelk den Mensch
zelven tot onderwerp heeft. De kennis der bewerktuigde
fchepping , en vooral die van bet clierenrijk , verkrijgt een
hooger belang , wanneer men haar in verband brengt met
die van den mensch , welke , als het volkomenfte wezen ,
aan bet hoofd der dieren flaat. Dit belangrijk onderwerp
is dan ook door verfcheidene Geleerden in afzonderlijke
gefchriFten behandeld , hoezeer ons altijd nog de juiste
grenzen ontbreken , welke de natuurlijke gefchiedenis van
den mensch van anthropologie , phyfiologie en andere verwante wetenichappen affcheiden. Volgens ons begrip bevat de natuurlijke gefchiedenis van den mensch zoowel
anatomic en phyfiologie als pi:yaw/ogle, en onderfcheidt
zich niet van de anthropologie, dan door bet meer beperkt gebruik , hetwelk fommigen van dit laatfle woord
hebben gemaakt. De hoofdtrekken zelfs der gefchiedenis
des menschdoms en der rnenfchelijke befchaving moeten
in eene volledige natuurlijke gefchiedenis van den mensch
niet ontbreken. Zoo lang-echter het begrip , dat men zich
van deze wetenfchap vormen moat , niet nader bepaald en
omfchreven is , kan men moeijelijk nagaan , in hoeverre
eenig gerchrift over de natuurlijke gefchiedenis van den
mensch aan de eifchen der volledigheid beantwoordt.
Deze aanmerkingen drongen zich aan ons op , bij de lezing van het voor ons liggend gefchrift van den beroemden LAC i I'LDE. Ziehier , op welk eene wijze deze
Schrijver zijne taak heeft volbragt , en een , door hem-
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zelven onmetelijk genoemd , onderwerp in weinige bladen
heeft trachten te omvatten.
Ilij begint met den mensch of te maim in zijne
ontwikkeling van de gcboorte af , en verzclt hem ,
zoo als H A L L E It eenmaal bij eene dergelijke befchouwing zich uitdrukte, van de wieg tot het graf. In deze
befchouwing tot den volwasren iceftijd gekomen , vindt
hij gelegenheid om icts te zeggen over de bewerktuiging
van den mensch , zijne gefchiktheid tot den opgerigten
'land en gang, zoo wel als over 's menfchen geestvermogens , en over het gewigtig middel , waardoor wij onze
denkbeelden bewaren, uitbreiden , zuiveren en aan anderen kunnen mededeelen , de taal. Vervolgens fchetst
hij ons de trapswijze afneming van krachten en vermindering van vermogens , welke den ouderdom kenrnerken ,
en den, door ouderdom veroorzaakten , dood voorafgaan , en voegt hierbij eenige opmerkingen over de fterfelijkheici op onderfcheidene levensjaren. Hierop volgen nog
eenige trekken uit de vier ievenstijdperken van den mensch ,
in een oratorisch tafereel , genomen nit des Schrijvers

Poetique de la Mulique.
Na aldus den individunen mensch te hebben befchouwd,
vestigt de Schrijver onze aandacht op het menfehelijk geflacht en het ontftaan der Maatfchappij , welke door hem
theoretisch worden befchouwd. Daarna leert hij den invloed opmerken, dien luchtgefleldheid, verfchil van landftreek en water op het menfchelijk geflacht gehad hebben , en befchouwt de rasfen der menfchenfoortals voortbrengfelen dezer oorzaken. Hij onderfcheidt drie hoofdrasfen, het Kaukalifehe , het Mongoolfche en het Ethiopifche. Amerika volgens hem , voor het Noordelijk
gedeelte uit Noordoostelijk 2zie , voor het Zuidelijk gedeelte uit de menigvuldige eilanden der flille Zuidzee bevolkt. Na de befchouwing der menfchenrasfen fpreekt de
Schrijver met een woord over Cretins en Albino's.
Groot is de invloed van de luchtgefteklheid op den
mensch ; niaar groot is tevens ook de invloed , dien de
berchaarde mensch wederkeerig op de luchtgefleldheid en
BoEKBI:scn. 183o. NO. 8.
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op alle de hem omringende voorwerpen uitoefent. Eene
levendige fchildcrij van dien invloed , en een kort overzigt van den voortgang der befchaving , befluit het geheele werk.
Uit clit kort verflag ziet men, dat de Schrijver een'
gelukkigen grcep gedaan heeft, en in de fchikking zijner
deelen met talent is te Iverk gegaan. Op verfcheidene deelen, echter, zijn gegronde aanmerkingen te maken , en het
geheel is onvolledig en oppervlakkig , vooral omdat hier
de trekken ontbreken , welke den mensch ligchamelijk
van de dieren onderfcheiden , en Wier behandeling ongetwijfeld tot het onderwerp van dit bock behoort, hoedanig men dan ook over het begrip verfchillen moge, dat
men aan eene natuurlijke gefchiedenis van den mensch gehecht wil hebben. Het oorfpronkelijke vooral lcvert eene
aangename lectuur op, door den fchoonen tlij1 , welke den
vriend en navolger van 11UFFICIN kenfchetst , koezccr
dezelve bier en claar met kunflige fchoonheden weer beladen dan verfierd is. De gcfchiedkundige Lofrede op
den Schrijver van den Baron coviE tt , die het werk
voorafgaat, plaatst ons op het regte flanclpunt , om
de letterkundige verdienilen van L A c: o E naar hare
wezenlijke waardc te beoordeelen.
De vertaling is vrij wel bewerkt , hoezeer bet bier en
daar blijkbaar is , dat de Vertaler met de wetenfchap zelve
minder bckend is. Hoe zou hij anders Cochons d'Inde
op bl. 121 door Oostindifche Darkens hebben °vergebragt , of in de Lofrede , bl. 33, Cetacees door groote
visfchen hebben vertaald ? Ook de benamingen der beenderen , op 48 , fchijnen ons te bewijzen , dat hij een
vreemdeling in de ontleedkunde is. Hier en daar is ook
de zin niet wel begrepen , gelijk b. v. op de volgende
plaatfen: „ Toutefois les difficultes dont nous parlons

ne font relatives qu'a la forme , et ne naisfent que du
defer , fi naturel a 117d auteur qui fucade a B U F F O N,
de fe faire lire par les gem du monde. Il en est qui
tiennent de plus pros au fond du fujet , et dont les hornmet du metier peuvent feuls fe faire une idde." Dit
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laatfle wordt vertaald (bl. 34 der Lofrede): „ Er zijn
„ er,, die zich enkel op het grondige van hun onderwerp
„ toeleggen , en daarom alleen door lien , die tot hetzelf„ de vak behooren , kunnen gelezen worden. ” Het moest
zijn: Andere zwarigheden zijn er,, die, nader met den
aard des onderwerps verbonden , alleen door hen, die
tot hetzelfde vak behooren, kunnen worden ingezien. —

ylvant cette tpoque de la puberte on de radolescence, la
nature ne travaille que pour la confervation et le deV6loppement de l'individu. Hon. vert. bl. 2o: „ Tot dit
„ tijdperk der volkomene ontwikkeling of der manbaar„ heid arbeidde de natuur alleen ter bevordering daarvan.”
Men leze : Tot het tijdperk der manbaarheici of jongelingsjaren arbeidt de natuur alleen tot inftandhouding
en ontwikkeling van den individunen mensch.

Zending Naar Siam en near Hue , de Hoofdflad van Cochinchina, in de jaren 1821 en 1822. Uit het Dagverhaal van If/Filen G. FINLAYSON, Esq. Aide-Chirurgiln , enz. Met (elm Mernorie van den Schr !yver ,
door Sir T. S. RAFFLES. II Deelen. Uit het
Engelsch vertaald, door J. G. S. Te Dordrecht,
Blusfd en van Braam. In gr. 8vo. Te zamen 549 H.

f
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De

Engelichen, altijd gretig om hunnen koophandel
nit te breiden , en voor hunnen boven alle peil gerezene
machinerie-arbeid aftrek te zoeken , hebben niet alleen
den gewonen loop des handels omgekeerd , door Indostan met katoenen goederen van Indostansat katoen te
voorzien , hetwelk viermaal de linie gepasfeerd is, om
in Engeland gefabriceerd te worden, maar zij trachten ook de rijke landen van yfchter-Indie met hunne
manufacturen te gerijven. Het voor ons liggende werk
vertoont ons de pogingen , door hen daartoe in de Rijken
van Siam en Cochinchina aangewend. Deze , met het
Rijk van Elva of der Birmans, maken tegenwoordig
Z
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Achter-Indij, of bet Schiereiland aan gene zijde van den
Ganges , uit. Men weet , dat de Engelfchen met het
aatstgenoemde Rijk wegens grensfcheidingen in eenen
oorlog geraakt zijn. Met Siam en Cochinchina was
Diets van dien aard to vreezen , daar er geene punten van
aanraking tusfchen dezelven en Britsch-Indie waren. Nogtans is de zending naar beide Rijken geheel en al mislukt.
Vanwaar dit ? Gewis niet door gebrek aan talenten des onderhandelaars , den en als fchrijver en als beftuurder met
roem bekenden CRAWFLJRD ; ook niet door gebrek
aan werkzaamheid , of de noodige middelen tot overreding , gelehenken , voor deze inlandfche Koningen. Vanwaar dan toch , dat het zoo liberale , zoo welwillende ,
den handel van alle Volken zoo gaarne befchermende en
voorthelpende Britfche Gouvernement zulke grievende
teleurflellingen ondervindt; terwijl de oude , bekrompene ,
kleingeestige , moaopolizerende Nedcrlandfche Oostindifche 11.1aatfchapoij , die, volgens de onweMegbare getuigenis van denzelfden Heer c AwFuRD, in zijneBefchrilying des Indifchen Archipels , geheel ontbloot is geweest
van groote en bekwame mannen , — dat dit wanflaltige
en ziellooze ligchaam weleer met zoo veel vooripoed ,
met zoo veel toegenegenheid der inwoneren op deze kuster handel dreef niet alleen maar zelfs cane Faktorij
beneden Bancole had, Amlierdam genaarnd , en dat de
Hollandfche Gezant in Siam met alle eerbetooning ontvangen werd (*) ? Het is onbegrijpelijk ! En deze zonderlinge
afkeer van de vrienden en voorflanders van den vrijen
handel over de geheele wereld heeft niet alleen in AchterIradie , maar zelfs in bet nog nicer verwijderde China,
waar de Engelfcheq aan gedurige kwellingen en blijken van
diepe minachting blootfiaan ; terwijl de Hollanders der 0./.
MaatIchappij, die fchraapzieke alleenhandelaars, er voorheen
met de grootfte genegenheid werden onthaald , en DE
GOIJER en DE KEYZER.(t) er geheel Anders ontvangen
(*) Zie K amr KR'S Reizen.
(t) Zie NIEU
o p 's Reizen. Lord MACARTNEY, of
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werclen, clan Lord MADARTNEY of Lord A ar s T.
Nog meet : het is nu reeds twee Eeuwen , dat de Hollanders allt56n op Japan mogen handelen ; terwiji de
liberale Britten, onder den nooit naar waarde geprezenen
RAFFLES, daartoe in i8P2 vergecfs eene poging deden ,
die mislukte door de bekrompenheid en kortzigtigheid der
.lapaniche Regering , welke zich nu eenmaal :Ian die
lieden Meld, die zij meende beproefde vrienden te zijn,
(en het waren toch flechts monopolisten !) Nog cons,
het is onbegrijpelijk ! Hoe kan men toch zoo veel met die
oude , lompe bedienden der 0. I. Compagnie op gebad
hebben , en thans niet met de Engelfchen, die mildc
voorftanders van vrijen handel , en van befchaving over den
geheelen Aardbodem , op hebben ? Zou men nok lomtijds denken , (en de Aziaten zijn ergdenkend) dat er
eene adder onder bet gras fchool? — dat alle die fraaije
betuigingen en menschlievende voorgevens toch niet be/et hebben, dat geheel Indostan v6Or en na bet Engelfche juk heeft moeten torfchen ; dat men den Nabob
van Bengale, dien van Carnatic en (lien van Oude, den
Sultan van Maisfoer en de Vorflen der Maratten achtervolgens onttroond heeft, en den grooten Mogol te Delhi in
zijn eigen paleis gevangen houdt ? Die mishandelingen
en afzettingen van Koningen, eerst onder fchijn van
hun hulptroepen te leveren , daarna met belchuldiging
van verbondsbreuk , moet die andere, verder gelegene
Vorflen , die hij al hunne lompheid toch menfchenverfland hebben , een weinig befchroomd waken , ow met die
liberale Britten te onderhandelen. — Doch berchotiwcit
wij het reisverhaal een weinig nicer van nabij.
Met het oogmerk , ow handelsbetrekkingen met de
beide genoemde Rijken aan te knoopen begaf zich de
Heer CRAWFURD, en met hem de Schrijver als Genees- en Natuurkundige , fcheep nit Bengale. De Eilanden , in de golf van Bengale gelegen , vooral . Seyer ,
erkent zelf, dat de Hollanders door den eergen
Keizer nit den Mandfjoe-aam naar China werden uitgenoodi;:4
STAUNTON,
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en in de ltraat van Malacca , in 't bijzondcr Poulo Pinang , of Prizzs van f/Taks-eiland , vestigen zijne aandacht. — Seyer heeft de bijzonderheid , dot er bij den weligflen plantengroci bijkans gem vogel to zicn of te hooren is. — Poulo Pinang wordt uitvoerig befchreven.
Hier heeft zekerlijk de Engelfche handelsgeest wonderen
gedaan : het eiland, eerst vabr omtrent 3o jaren eene lwlonie , telt reeds meer dan 3o,o0o inwoners van allerlei
Nation. Het klimaat is zoo gezond , dat men zich zonder gevaar en op den duur aan de middagzon en aan
Ilerke vermoeijenisfen en afmattingen kan blootallen.
Een uittlekend voorregt in de keerkringslanden , ja genoegzaam onder den Evenaar ! Doch de voorwerpen
uit het p/antenrijk zijn, zegt de Schrijver bl. s7, van
weinig beteekenis ; hij noemt echter verder eene menigte
gewasfen op, onder anderen de pcper,, de muskaatnoot
en de kruidnagel, die er good voortkornen , en op de
hoogten groeit het boomgewas zeer welig. Bij dit bloeijende eiland fleekt Malacca zeer of (toen nog eene Nederlandfche plaats) : de drukte en levendigheid zijn er
oneindig minder; geen wonder! onze goede nab uren hebben ,
door hunne bezetting van Poulo Pinang ten Noorden , en
van Sincapoure ten Zuiden, alles gedaan, wat zij konden, om
Malacca te verpletteren ; en, nu bun dit door hunne magt
van kapitalen gelukt is , verwijten zij bet aan de Hollanders Achter Malacca is de zee bezaaid met eilanden , onder welke Sincapoure wel een der voornaamite
is , hetwelk de Engelfchen, op road van RAFFLES,
even na de herftelcie vriendfchap in 1813 , die ons Dernerary , Berbice, Esfequebo , de Kaap en Cochin (gelijk Ceylon in 1802) gekost heeft, in bezit namen , ongetwijfeld met oogmerk , om Malacca nutteloos voor ons
te maken. 0 , die liberale , onbaatzuchtige vrienden !
Van Sincapoure of Singapore wordt eene omaandige
befchrijving gegeven. Het moet eon heerlijk verblijf zijn.
Van bier ging de reis noordwaarts te midden der tallooze
eilanden , die even zoo wel de Oost- als de Westkust van
bet Maleifche Schiereiland zoomen. Zoo kwam men ein-
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delijk in de rivier van Siam , en wel in de haven van
Bancok, thans de hoolciflad des Rijks , federt dat Juthia , nog door K ii i.Nr-t, FE R belchreven , door de Birmans in 1767 veroverd is, waarna de zctcl des beams
door den herfleller der onafhankelijkheid van Siam, den
ftamvader van bet thans regerende Huis PE-YA-TAE,
naar Bancok verlegd werd. Uitvoerig worden bier de
ontmoetingen van het Gezantfchap gefchilderci. De Hoer
C R A W F URD beklaagde zich (en met hem onze Schrijver)
over de geringe eer, die hem werd aangedaan , over de
perfonen van min aanzienlijken rang, met welke hij
handelen moest , over de geringe gunflen , die men' den
Britfchen handel genegen was toe te flaan , (flechts 2
pCt. vermindering op de inkomende regten, miss er
jaarlijks 5 Engelfche fchepen binnenkwamen , of anders
flechts na een bepaald getal jaren). Er word dos niets
tot (land gebragt , en het Gezantfchap vertrok onverrigter take.
Ma7r bier was men ten minfte nog bij den Ironing
ten gehoore toegelaten geweest. Het is waar , dat dit
niet veel afdeed , en dat de Engelfchen met billijke verontwaardiging de flaven voor dien Despoot letterlijk op
den grond zagen kruipen ; maar de eer der gehoorgeving
had men ten minfle ontvangen. Dit was niet het geval
in Cochinchina's hoofdftad Hue, waar de Boning, die
aan de Franfchen zekere mate van Europefche befcbaving, vooral in bet krijgswezen , te danken heeft, volflandig
weigerde, den Afgezant van den Britfchen GouverneurGeneraal van Indostan te ontvangen, omdat die geen gekroond Hoofd , maar flechts eon Landvoogd was. Het
Britfche Gezantfchap kon dozen hinderpaal niet te boven
komen. Het zou nogtans een goed handelsverdrag bobben kunnen bedingen , zoo de t?otschheid van den landaard niet — even als in China onder Lord AMHERST - eene fpaak in 't wiel had gelid:en. Men
wilde wel gefchenken aan den Boning gcven , waar geese
daarvoor in de plaats aannemen. Men gevoelt ligtelijk ,
dat dit do lierheid van omen ilziatifchen Despoot die daar-
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enboven twee Franfche Alandarijnen in zijne clienst
had , geweldig moest fluiten ; en het is niet to verwonderen , hoewel onze Schrijver bet niet begrijpen kan , dat
daardoor het geheele reeds opgeflelde handelsverdrag ,
waarbij de E ngelfchen in de havens van het eigen/ijke
Cochinchina vrijen handel verwierven , in duigen viel.
Dos keerde men ook van bier vruchteloos weder.
Niet onbelangrijk zijn echter de vruchten dezer reis
(aithans dezes reisverhaals) voor de wetenfchap. Van
de vele cilanden aan de Maleifche en Siamfche kusten ontvangen wij tamelijk naauwkeurige berigten. Verfcheidene
dezer eilanden hebben wij op de beste kaarten (b. v. in den
nieuwen Atlas van STIELER) niet gevonden. Het is het
eiland Fou - kok of Pau - kok ; het zijn de Sechang- of
Hollandfche eilanden, niet verre van den mond der rivier
van Siam gelegen , en die met de kust eene groote baai
moeten vormen. Wij hebben dezelve ook in de beide
Woordenboeken van VAN wipc. en BRUIN1NG niet gevonden; offchoon bet eerfle van eene aanmerkelijke uitgebreidheid is , en de laatflen voor den Geoloog en kruidkenner hoogstbelangrijk zijn. (Men vindt er onder anderen eene kruipende plant, die een' knobbeligen wortel
heeft van vierhonderd - vierenzeventig pond.) In Cochinchina leeren wij de aanzienlijke koopftad Saigon,
de groote en veilige baai van Turon , en den Koningszetel Hue kenncn , beide in geene oude reisbefchrijvingen
vermeld , maar waarvan de laatfte eene door Franfchen
ontworpene en door inlanders gebouwde vesting bezit,
die in kunstmatigheid en wezenlijke fterkte volmaakt zoo
goed is als ddne in Europa. De zeden des yolks beantwoOrden door uiterlijke wellevendheid en minzaamheid
aan deze beginfelen van befchaving ; mar het Despotismus , hetwelk 3 der inwoners tot den krijgsdienst prest ,
drukt alles ter neder,, en dompelt het gros der Natie in de
diepfle armoede , zoodat zij naauwelijks en kommerlijk
hun levee met de vischvangst rekken. Het is zonderling,
dat er bijna geene uitwendige blijken van Godsdienstoeferivg in Coehinchina gevonden worden ; terwijI in het
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naburige Siam de Godsdienst van BUDDHA in voile
pracht en luister regeert, en heerlijke tempels bezit.
Maar aan den anderen kant „ overtroffen ," zegt FINLAYSON, „ de voorkomende oplettendheid , de vriende„ lijkheid en gastvrijheid , welke wij ondervonden , alles,
wat wij nog tot hiertoe bij eenige Aziatifche Natie
• gezien hadden , en zulks wel in eene zoo hooge mate,
„ dat wij ons naauwelijks verbeelden konden , midden
„ onder zulk eene Natie te zijn.” Dit was te Saigon,
en wel voornamelijk bij de Chinczen, (die in Cochinchina
zoo wel , als in Siam , een zeer aanzienlijk gedeelte der
bevolking uitmaken.) Te Hue, onder het oog der Regering , was het onthaal minder hartelijk. De befchuldiging van ongebondenheid, door verfcheidene reizigers
tegen de Cochinchinezen ingebragt , is flechts gegrond ten
aanzien der ongehuwde vrouwen en meisjes , die de vaders en bloedverwanten , zonder eenige bedenking, aan
ongebondenheid overgeven. Op overfpel , daarentegen ,
fban zeer gefirenge ftraffen , en ook het algemeen gevoelen
veroordeelt zwakheden van getrouwde vrouwen. In het
openbaar is het gedrag zeer welvoegelijk. Te dezen
aanzien en in meer opzigten komen FINLAYSON ' S berigten zeer wel overeen met de vroegere van Lord DI ACARTNEY en BARROW, en van die men bij ZIMai
DIERMANN vindt. Hoewel de laatfle (*) meer bepaaldeiijk van Tonquin fpreekt , zijn echter vele trekken van
zijn tafereel ook op Cochinchina toepasfelijk.
Zonderling is het verichil in uiterlijke gedaante tusfchen
den inwoner van Siam en dien van Cochinchina. Bij den
eerflen is de fchedel cilindervormig en het benedenhoofd
driehoekig ; bij den tweeden is het geheele hoofd en
ook het aangezigt bolrond.
Over 't algemeen hebben wij deze reis met genoegen
gelezen. De vertaling (ongetwijfeld van SWAVIN G)
is redeIijk ; fchoon founnige uitdrukkingen niet zuiver
Hollandsch zijn.

( 4') De 4aede rn hart Be.yoncts, XIIde D.
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iraarfehuntingen , opo
en v . erkert , met betrckking tot
den tegenwoordigcn toelland ran cns 1 aderla;2d ,
ten aanzien van de ingcdierde Petit/en ter Tweede Zamer
der H. H. Staten-Ceneraal; door zInonynnts Cerrus. Te
Amlierdam, bij G. J. A. Be.ijerinclr, 183o. In gr. Bro.
IV en 78 bi. f t - 70.
Lit boekje, in een' zeer goeden geest geichreven , is van
eenen man , die (bl. 66) „ meer dan veertig jaren de lot„ gevallen van Europa en de Gerchiedenis van ziju Varier„ land niet onopmerkzaam en onverichillig gadefloeg, wiens
„ zucht of oogmerk geenszins is om te fchizteren, of zich
„ mien naarn te waken, maar die door onbaatzuchtigheid
en liefcie voor zijncn Koning en het Vaderland datgene
„ heeft medegedeeid, war, zijns oordeels, gefehilzt kan zijn ,
• out alle verkeerde denkbeelden en dwaalbegrippen nit ons
„ midden weg te nemen , en de gernoederen te vereenigen.
„ In geenen post of bediening geplaatst, en van den Koning
„ nach van zijue Ministers verder afhankelijk dan volgens de
„ Grondwet , behoefde ik nietnand onder (naar) de oogen te
• zien.” Hij is tins een onafhankelijk Schrijver. Alle NoordNederlanders zijn het in de hoofdzaak met den Schrijver eens,
om de facile, de onnatuurlijke vereeniging tusfchen de val.
Celle liberalen en Pausgezinden, ten hoogfle of te keuren , en
de krachtige maatregelen der Regering tegen dezelve van
harte te billijken. Hij warlegt echter niet uitvoerig alle de
zoogenaamde grieven , maar legt zich voornamelijk toe , om
het geluk en de ware vrijheid te betoogen , die wij genieten
onder het befluur onzes Konings; alsmede eene welvaart , die
vooral het deel is der Zuidelijke gewesten. Hij toont aan, dat
van de gelegenheidswet tot beteugeling der drukpers \i6&
1829, Coen de nieuwe zeer laxe wetgeving op dit ftuk de oude
vervangen heeft, geene vervolging heeft plaats gehrd, dan
in 1819 tegen WIBMER, in 1828 tegen DUCPTIAUX en
DE POTTER. Het Collegium Philofopidcum wordt verdedigd ,
en de weidaden, door het toezig over het Onderwijs reeds
aangebragt , opgehaald. Omtrent de .Jury, dit flokpaard der
Theoristen , brengt de Schrijver een trelfend voorbeeld bij,
dat het vonnisvetlen over moeijelijke gevallen van Lijfaraffelijke Regtspleging even min, als de Regering des Lands, be-
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hoorlijk toevertrcuwd is am: burgers of boeren , die fomtijds
nimmer over die zaak hebben nagedacht, en lit hun bedrijf
worden gerukt, om nicfpraak te doen over Leven of dood.
fIij hangt eene aardige fehilderij op van zulk eene Jury
te ihnlierdam in 'EA; , die wij, gelijk zoo veel ander onheil , ook al in den Franfchen tijd hebben gebad. Omtrent
het vrije gebruik der Franfche tasl toont hij , vooral in de
Noten, niet alleen ten duidelijkfle , dat de Nederduitfche
federt onheugelijke tijden de landstaal is van Braband en
Vlaanderen , maar dat zelfs de Franfche Prefect D ' H E RBOUVILLE, nog toen Belgie in Fraarijk ingelijfd was , zeide:
La lengue du pays cst la Flamande. C' est la inevue qu'on
park en Batav ie , avec quelque tiff dans la prononciation et dans la tournure des p,Vafes. (BI. 75). En dan durven de oproerige bladen nog beweren, dat het Fransch hunne
moederraal is, en het Hollandsch him opgedrungen worth!
Is het wonder, (lac de Franiehe papieren, zoo wel liberals
als Ministeri6le, zoo iets gereedelijk overnernen , en lionnen onderiingen haat doen zwijgen , wanneer het, ook ten
koste der waarheid, op het ilreelen der nationale ijdelheid
aankomt ?
Omtrent het punt van de verantwoordelijkieid der Ministers
is onze Schrijver het zwakst. Immers hier is de vraag niet,
zoo als hij fchijnt te denken, of de Ministers voor alks , west
in derzelver bureaux voorvalt , — dan wel alleen, of zij voor
de bun toevertrouwde geldfommen verantwoordelijk zijn. De
tegenpartij zal beweren, dat het eerfle te veel , het andere
te weinig vooronderflelt; dat de Staatsdienaars voor hunne
daden , b. v. de Minister van justitie wegens arrestatia , die
van Binnenlandfche Zaken wegens fchadelijke veiordeningen
aanfprakelijk zijn. Wij laten dit gelchil in het midden; maar
dat is de vraag p ier: het punt in gefchil is door zlnonymus Gulres
niet goed opgevat. Zijne eerile onderflelling is ongerijmd ,
en tegen de tweede verkwist hij vele woorden , on1 dacgene
te betoogen , waaraan niemand twijfelt, dat de Regering
geene willekeurige befchikking over 's lands gelden heeft.
En hierop volgen nog 25 bladzijden eener vergelijking tusfchen ons land en de overige landen van Europa, die zeer
voordeelig voor ons uitkomt, maar die dan toch niet volledig
is , daar men geen woord zegt van Pruisfen , hetwelk, hoezeer
dan ook nog zonder Grondwet , chaos een benijdenswaardig
geluk geniet, en waar inwendige vrede en algemeene iiefde
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voor den Koning heerfehen , even zeer als in Denemarken, en
in Beijeren, een land, waar de Koning, die zich zelf
niet meer dan als Hoofd van een' vrijen Staat befchouwt , niet
alleen in zijne gedichten, maar ook in zijne daden, de edelaardigfie gevoelens aan den dag legs. — Eene aanfpraak aan
de Roomschgezinden , waarin men hun de verdraagzaamheid
herinnert, die zij onder bet oude Republikeinfche Beftuur
genoten , en de tegenwoordige gelijkftelling met de Protestanten als eene foort van weldaad toerekent , zal, vreezen
wij , geen bijzonder doer treffen. De Roomfchen in onze
gewesten zijn , met uitzondering van enkele woelige Priesters ,
die bevelen van hunger hand uit Braband, misfchien uit
Rome , ontvangen fill en tevreden; die in Braband volgen
welligt zeer buns ondanks, het bevel dier zelfde onzigtbare
magt , die hen, wanneer zij geene Petitien teekenen, door
weigering der abfolutie op do fehandelijkfle wijze in het
heiligdom van hun geweten aantasc; en op dezen zal dan
die toefpraak, Welke ook eigenlijk hen niet gelds, geene
uitwerking doen. Meer zal de algemeene vermaning aan de
J3elgen (zoo zij het fluke lezen) misfchien vermogen , waarin
zij aan den beruchten en voor hen zoo weinig eervollen opfland
van VAN DER NOOT en v A isr EUPEN worden herinnerd , en
tegen daartoe leidende Happen, die zich ook nu konden VeFnieuwen, gewaarfcluiwd.
Nog eens, het flukje is in een' zeer goeden geest , en de
Schrijver toont de besre bedoelingen. Slechts jammer, dat
hij nu en dan , door overhaasting of misfiellingen , vat op
zich geeft. Dus mit de beroemde Lours GUICCIARDINT, dien elk beminnaar der Vaderlandfche Historie diem
te kennen, genoemd zeker cud (Nt.) Fransch Schrijver; zekerlijk omdat onze Schrijver hem in de Franfche vertaling
gelezen heeft (bl. 74). Op bl. 47 noemt men Gottingen,
Leipzig en Bonn onder de Pruisfilehe Hoogefcholen , en weet
van de verdere Duitfche geene andere op te noemen dan —
Weenen! (De Schrijver fchijnt die te Berlips niet te kennen.)
De korte aanflipping van de voornaamfte gebeurtenisfen der
Franfehe Omwenteting f bl. 52) is verre van naauwkeurig te
zijn. Toen L A FAYETTL vlugten moest , had de Koning Diet
meer toe te geven , maar was reeds gevangen. Waar zijn
brieven van SOKRATP.S VII XENOPHON te vinden (Bk.
6i.) De Schrijver bedoelt zekerlijk de Gedenklvaardigkeden vas=
SOKRATES door XENOPHON. Maar hij heeft LUZ AC,

IVAARSCHUWINGEN OPIVEKKINGEN EN WENKEN.

353

liij aanhaalt , (SOKRATES als Burger befchouwd) kwalijk be.
grepen , wanneer deze zegt : „ dus „A
r ree..t
k SOKRATES bij
xz N o p it o N," (bl. 89.) Zulke aanleiding tot fpotternij
moest men aan de doorgaans zeer woordenrijke , maar meestal diep onkundige en flechts met eene oppervlakkige tint
van Franf-ho befchaving bellrekene Advocaten der Ude
overlaten.

Regulus, Treurfpel, vrij naar het Fransch van M. L u c IE N
ARNAULT, door U. GRAVE, J sz. Te
by
M. Westerman en C. van Hulst. 1829. In kl. 8vo.
f 40.

T

he author fhuns by vulgar fprings to move
The hero's glory, or the virgin's love ;
In pitying love we but our weaknefs Pow,
And wild ambition well deferves its woe.
Here tears (hall flow from a more gen'rous caufe ,
Such tears as patriots flied for dying laws:
He bids your breasts with ancient ardour rife,
And calls forth Roman drops from Gallic eyes.
Virtue confefs'd in human fhape he draws ,
What Plato thought , and valiant Reg'lus was.
Deze regelen van POPE in de voorrede van het Treurfpel
Cato, door Recenfent naar het onderwerp een weinig veranderd , zouden tot motto hebben kunnen dienen voor het
Treurfpel van den !leer LUCIEN ARNAULT, zoon van den
beroemden dichter van den Marius en den Germanicus , het..
welk hij , onder den titel: Rigulus, Tragtdie en trois actes,
den 5 Junij 1822 voor het eerst op het Thdeitre Francais to
Parijs ten tooneele Het voeren. Het fink heeft, wat het
oogmerk aangaat , eenige overeenkomst met den Palamedes van VONDEL: want Regulus is NAPOLEON, en ziju
zoon Publius moet den Hertog VAN RE1CHSTADT verbeelden. TALMA trad op in de rol van Regulus. De cenfuur heeft het fink in vele opzigcen verminkt ; en regels als
deze van Licinius tot Publius:
Courage ; hanneur au fils qui fait venger fon pre!
....■•■•■■
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perds pas un moment, fits du grand Regulus;
Pour verger fes malheurs unite fes vert,ls.
Retourne dans nos camps; va , coins par to prefence
Enhardir des foldats la mete impatience.
ra:fe:nbles pour agit ,
Tous ce3 guerriers
De /cur INACTION to les verras nouma•
Eveillons des Romains (Francais) l'audace aceoutome:
J'exciterai le people, encourage l'arnsee;
Et rendant un grand hos/Jule (NAPOLON) aux voeux de
funivers,
Que la guerre ou la paix fasfe tomber fes fors! (des Ponapartistes ;
i? edit captif a Sainte 116iene.)
Ne

zulke regels moeszen natuorlijk wzgvallen. Er bleef enter
nog toereikende zinfpeEng over, en de Pariizenaars juichten toe.
Het Palk beeft C2 Parijs bevalien: derhalve zal bet ook
behagen te Anlierdam. Zoo dzcht de [leer GRANq. Recen.
fent \vet niet, of Regviu; to ,Imfierdam grooten opgang gemaakt heeft; doch Barr NAP0L EON en zijn zoon hem volflrekt onverfchillig zijn, en hij dos het Treurfpel alleen als
zoodanig, gelezen heeft, vreesde hij hijna te bevriezen. Er is
nagenoeg geene intrigue, geene karakterfchildering (Regulus
uitgezonderd), weinig hooge pazij, vooral in de vertaling,
die verre beneden he: oortpronkelijke is , en foms , althans in
fchijn , een' anderen zin lerert, b. v. het flot , bij LUCIEN
ARNAULT:

Regulus.
Rien ne m'arrete plus.
Nous nous retrouverons bientet fur Tautre plage , (A Londres
ou en Angleterre.)
Soldars, people, adieu done ... . 4 Carthage !
Cri general.
4 Carthage !
GRAVA vertaalt dit aldus:
Regulus.
Zoo zal mij niets meer weren !
Wij zien ons namaals weer, Romeinen! Niemand klaag'!
Vaartwel voor eeuwig! Naar Karthago!
Algemeene kreer.
Naar Karthaag !
Die her Fransch niet gelezen heeft, zou denken aan het
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wederzien in de Elyztlehe velden, gelijk de Griekfche en
Romeinfche dichters, of in den Hemel, gelijk de onzen zeggen. Regulus fpreekt van het wederzien in het overwonnen
Karthago. — Italie beteekent bier Frankrijk; Rome, Pars;
iffrika, Grootbrittanje ; Kartbago, Londen.
Ook de verfificatie is niet onberispelijk. De verlengde
rijmklanken buldigen op befcbuldigen , verdedigen op beleedigen, maken fornmige flepende regels inderdaad bypermètrisch.
Het lang maken van het en men is onwelluidend op vele
plaatfen ; en moeijelijk om to recitaren is een repel , als
bl. 45:
L_,
Gij boort mijn laatfle woord. Zal men uitwisflen?
Ten flotte drukt Recenfent zoo wet den Heere RAVA
als den Commisfarisfen van den ilmflerdamfchen Schouwburg,
die den verhollandschten Regulus hebben goedgekeurd en aangenomen , de volgende regels van ToLLENs op her hart:
De droeve Melpomeen, ontzet van rang en eer ,
Spreekt nog de gulden taal van Vondels eeuw niet wear.
Nog moet zij doll,: en kroon der guns ;. van vreemden vragen;
Nog , in haar vorstlijk wee, 't geleende rouwfloers dragen;
Nog blijft haar Item verflaald aan de afgehoorde wijs,
En Amflels fchouwburg nog de fchouwburg van Parijs .....
Men dorst , als wonder flout , naar vreemden wil en wetten
Met ingeregen borst dien heldentoon trompetten ,
Waarvan geen enkle klank zich roekloos hooger hief,
Dan de armeliike flijl van deez' berijmden brief.
Ziedaar toch de eerfte les diet. fchrandre kunstver/ichters!
Staat van hun lani,vren af, gij opgevoerde dichters!
Want wie aan beelden dacht , of ooit gelijknis koos ,
Wierd van hun hoog tooneel gebanvloekt voor alcoos.
Geen weelderig vernufc koom' hier zijn vonden vieren ,
Geen fchilderende flij1 het dor gefprek verfieren ;
Maar wil uw werk den lof, dien geest noch vinding kreeg,
Het zij van verzen vol.... alleen van dichtkunst lag....
Doch, wie ons regels fcheppe of voorfchrift waag' to zetten,
De dichtwet fla aan 't hoofd van alle fchouwburgwetten
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Nieuwe Cedichten van Vrouwe K. W. BILDERDIJK. Drusfel,
kij Brest van Kempen. 1829. In gr. 8vo. 137 Bl. f 2 - so.

Z ij is niet meer, de begaafde Dichteres , de voortreffelijke

en edele Vrouw! Welk een verlies voor Nederland! Welk
een verlies inzonderheid voor onzen beroemden Dichter, den
grijzen en reeds te voren zoo diep ter near gedrukten B ILDERDIJK! Welk een verlies voor beider nog jeugdigen
Zoon Hier zwijge dan ook alle fielfetzucht, able gevoel
voor bijzondere grieven! BILDERDUK is ongelukkig: hij
ondervinde de deelneming aller weldenkenden, en geniete den
Hemelfchen troost I
Met weemoed neemt Recenfent den aangekondigden bundet
in de hand, en zal nu, naar zijn feilbaar inzien , ten behoeve
van andere beoefenaars der Dichckunst, zijne gedachten over
de daarin voorkomende flukken en ftukjes aanftippen.
Lofzang , een verheven fink, met flechts weinige gebreken.
Strooph I hindert ons het prozaTfche in verband:
En mensch , en dier, en veld, en plant
(melden] Gods wijs- en goedheid in verband.
Voorts (en dit gebrek ontfiert meermalen de verzen van
Mevrouw BILDERDIJK) komt er te veel in van finaragden ,
robijnen , paarlen, enz. Hetgeen waarlijk verheven is, dat
is altijd eenvoudig en grootsch. Eindelijk heeft de zucht ,
om met het rijm te fpelen, in dic dichtfluk in vrije, fchoon
altijd jambifche verstnaat, de Dichteres, door overvloed
van rijkdom aan gelijkluidende klanken , wel eens tot eentoonigheid doen vervallen , b. v.:
Hem die u 't hoofd beval uic d'aardklomp op te beuren
Uw fchoon gebalzernd heeft met wierookzoete geuren,
Praalt gij tot lof en eer in duizenden van kleuren:
Van u ontfangen zij die treuren
In tegenfpoeden of gemis , enz.

9

Dit is zoo telkens met dergelijk een' rijkdom; en Recen.
fent gelooft, dat zoo lets doorgaans meer kunflig dan
bevallig is.
Onzekerheid is eenvoudiger en fchooner.
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Achl huiploos zijn we als 't teder wicht
Dat in zijn eerflen fluimer ligt,
En van geen avond weet of morgen ;
Bewustloos in den flaap geftrekt ,
Van nacht en duisternis bedekt,
Wie zal voor 't wederopflaan borgen ?
De glans van uchtenddaauwjuweel,
Van 't veldviooltjens kroonfluweel ,
Der avondwolk met good verguidfel,
Der flar die aan het zwerk verfchiet ,
Helaas! is zoo voorbijgaand niet
Dan (Als) 's broozen flervlings aardomhulfel.
Wie weet het, of de Broom van 't bloed
Zijn loop vertraag' of dien befpoed' ;
Of 't flingrend uurwerk voort blijft tikken
Dat langs ontelbre raadren loopt ,
Waarvan eene enkle flechts gefloopt
Ons d' adem in de borsc doet flikken ?
De Tijd. Plegtig verheven! Het is to bejammeren , dat
in dit fchoone fluk op eene enkele plaats de zin onaangevuld is gebleven.
Het vroegfle tijdgewricht
Nam aanvang: de eerfle ftraal aan de Oostertranfen
Let de uchtend in: de hooger zonneglanfen,
In licht en gloed van lieverie3 verfletst
En ne6rgedaald tot op den boord van 't West,
Verdwenen van het halfrond; waar 't gewemel
Der avondflar aan d' overwolkten hemel,
En 't fchemerlicht van zijn agathen lamp,
Die in 't gewelf door 't floers van neveldamp ,
Met zilvren fIraal , 't gebied der nacht verkondde.
Men denke hier achter avondflar (gloort). Het is dus eigenlijk eene Elliptifche fpreekwijs. Recenfent zou echter, on.
danks den verkeerden kletntoon , beter vinden:
waar 't gewemel
Der avondflar gloort aan bewolkten hemel,
Bij 't fchemerlicht van zijn agathen lamp (de maan) enz.
BOEKBESCH. 1830. NO.

8.
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Kristelijke Onderwerping is flichtelijk zonder hoore vlugt,
even als Vertroosting , welk laatfte naar het Hoogduitsch is.
Opwekking. Schoon en flout! Men hoore couplet I , z ,
8, to, ir en 18:
Op, Kristnen , waakt!
Het aardsch verzaakt!
Want ziet der dagen dag genaakt;
Hij komt, van wien de rol des Boeks
Bij 's warelds aanvang melding maakt:
Verwerpers van den (leen des hoeks,
Erkent Hem die uw boeien flaakt!
Erkent Hem, bidt en waaktl
Hij komt met kraclit ,
Die 's Afgronds macht
Aan 't bloedig kruis ten onder bracht.
Hij komt, met Majesteit omhuld,
Te midden van zijn Englenwacht:
Der tijden loop is haast vervuld,
Waarnaar het zuchtend fchepfeI fmacht;
Hij nadert , ja, met kracht!
Door 'c praalgraf been
Van marmerfteen ,
Door 't ongenaakbre diep der zeen,
Door grafgewelf en heuvelkruin,
Zoo very' ooic zon- of maanlicht fcheen,
Klinkt de alverdoofbre wekbazuin,
Waarmee de Richter op zal treen;
0 zondaar I waar dan heen?
Gelijk een kleed,
Zegt Gods profeet,
ftarrenvonklend luchttapeet,
Zal
Te faam gerold , in gloed vergaan ;
Als Hij Wiens uur Been fchepfel weer ,
Het onkruid fchiften komt van 't graan,
En blinkend ten gerichte treedc,
Met majefteit bekleed.
Noch vlamgeruisch,
Noch aardgedruisch,
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Hoe fel de vuurgloed woede of bruisch',
Zal fiddring jagen door de ziel
Der vrijgekochten aan het kruis.
Wien Gods gena to beurte viel
Zal 't de intree zijn in 's Vaders huis ,
Met Englen vlerkgeruisch.
Juich' de Englendrom,
Loof de aarde alom,
Die intrad in Zijn Heiligdom!
Dat aller knie zich voor Hem buig',
Zoo very' ooit zon. of ftarlicht glom;
Ja, alles van Zijn heil getuig'!
En Gij , mijn God en Koning, kom
Aan 't Hoofd van d' Englendrom I
//an mine Medereizigers naar bet betere Vaderland is
zachc en lief. Lazarus en de rijke man is eene getrouwe
en regc dichterlijke voorftelling dier gelijkenis, welke zich
zoo goed tot eene dichterlijke behandeling leenen laat. Kristelijke Vriendfcbap en Gods Oneindigheid zijn gelukkig naar
het Fransch gevolgd.
Nederland. Een echt vaderlandsch ftukje:
't Zij lieflijk in Itaaljes dreven,
Gewelfd met fchittrend luchtazuur ;
Waar zachte lentekoeltjens zweven
Langs velden met gebloeme doorweven,
In 't hoogtijdtooifel der Natuur!
Maar lieflijker op Nedrlands grond,
Is eigen huis
(Bij vreugde of kruis)
Waar 't wiegjen onzer Vaadren flond.
Grootsch zijn de ontzachlijke Apenijnen
Waar rots bij rots de wolken tergt
En waar in zonlichts wederfchijnen ,
De waatren keurjuweelen fchijnen
Bij ilroomen ftortend van 't gebergt'.
Maar grootfcher is voor 't Hollandsch hart
Het heuvlig duin
Met dorre kruin ,
Dat golfgeweld en itormen tart.
Aa2
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De balfemtucht der morgenlanden
Zij zoet als lenterozengenr, enz.
Des Kristens Toevlucht is meer ftichtelijk dan dichterlijk.
De Huwlijkszang verdient zijne plants ; ook de Babel naar
Lord B YR o N, om die reden. De Krokus is weder zacht en
lief. Rijlter zijn de Cedachten bij het Zeegrand. Ongerfelijkheid, naar het Hoogduitsch , is !dein , maar rein. Poor de
Leidfehe TJ7ezen is aandoenlijk gedicht , en reeds, gelijk meer
flultjes in dezen bundel , van elders bekend. In de Graanhalmen wordt de ingebeelde jongeling bij een' onrijpen halm ,
de man van ondervinding bij eene zwaar beladen korenair,,
zeer gelukkig, vergeleken.
Op een Huwlijksvereeniging is weder een goed gelegenheidsvers. - — Sir Philip Sidney fchildert ons den doodelijk gewonden held frnachtende naar eene waterteug. Men brengt
hem een' dronk ; maar hij ziet een' anderen flervenden krijgsmakker gretig er het oog naar flaan. SIDNEY verzamelt
zijne iaarile krachten , wederhoudt zichzelven , verkwikt zijnen lotgenoot ; deze dankt hem , en fterft. — Het Ireesjen.
Alleraandoenlijkst, lief en roerend , zacht-verheven !
Onder de oorfpronkelijke flukjes zou Recenfent de voorkeur geven aan Erinnering aan nzijn Julius, bij een Kinderlijkjen, en de SchrOen. Onder de vertaalde verzen verdienen Vdelheid, de Verdelging van het ilsfyriesch Leger, het
goed Zinbegoocheling en Moederftnart, naar het Engelsch , met onderfcheiding to worden genoemd ; gelijk mede
Vermaning, naar het Fransch , en Afzondering, naar dat van
LAMARTINE; het laatfle is zelfs een meesterfluk. Ook
tegen Spot en Laster, Vreugde in 't Evangelie, naar het
Engelsch , en des Kristens Uitbaezeming, naar het Italiaansch
van MICHEL ANGELO, zijn hunne plaats Hier onwaardig.
De bevallige en zindelijke uitvoering doet de drukpers van
den Heer w AIILEN wezenlijke eer aan.

De Epicurist , door THOMAS MOORE. Naar den vierden
Druk uit het Engelsch. Te Deventer, bij A. J. van den
Sigtenhorst. 1829. In gr. 8vo. 332 Bl. f 2 - 80.

D i, werk van den uitflekenden Engelfehen dichter behoort tot
de historifche romans, — laiet in den frnaak van zijnen kunst-
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eri landgenoor, , Sir WALTER C c OTT, ten zij men den Valerius, die er toe nadert , aan dezen beroemden man moet toekennen , — maar meer in dien van WIELAND, en vooral Mevrou v,r P I C H L E R, in haren Agathokles, Deze Epicurist , het
weelderig hoofd van zijnen aanhang , is bij al die weelde niet
gelukkig; hij zoekt beteren troost , dan zijn heillooze wijsheid
leverde , op Egyptes wondergrond , en vindt dien eindelijk in
het Christendom. Befchrijvingen van de feesten der verbaster_
de navotgers van EPICURUS - van Egypte en de wonderbare mysterien barer priesters , enz, enz. verfieren deze
gefchiedenis , van welke men zeggen kan , dat ze in den perfoon het beeld van velen nit dat tijdperk ,ja van het tijdperk
zelf teekent. linmers , het onvoidoende voor 's menfchen
hart en de voortgaande befchaving van de oude Veelgodendienst , zoo wel als van de wijsgeerte, deed eerst naar allerlei vreemde godsdienstplegtigheden grijpen , tot men , door
dezelve bedrogen , toch eindelijk fomtijds het ware Licht des
Christendoms vond. Het verhaal begirt: „ In het vierde jaar
„ der regering van Keizer VALERIANUS " (dus lang v66r dat
het nieuwe geloof in het geflacht van x oN sTANTrIN open.
bare befchermers vond te Athene). Hetzelve klimt gedurig
in belangtlelling, en geleerde aanteekeningen , achter hetzelve
geplaatst, bewijzen dat het inderdaad een historifche roman
is ; dat het flak op een wezenlijk beflaand tooneel fpeelt,
en, in de fchets van perfonen en gebeurtenisfen , altlians op
waarheid gegrond werd. Wij fchro:nen dus niet , het werk
aan liefhebbers van zoodanige , dat is onderhoudende en toch
niet geheel ijdele, noch vooral ligtzinnige lectuur,, opregtelijk aan te prijzen. Trouwens, wie in that en in de gelegenheid was , des mans dichtwerken , zijne Love of <ingels en
andere te lezen , (waar wij ons verbeelden , dat zelfs de Dichter der Eerfle Wereld en vooral zijne navolgers foms wel
een bloempje plukten) die zal niet ligt een' dagelijkfchen roman van hem verwachten.
Daar in de voorrede ons het verhaal , als uit een Grieksch
Manufcript , uit een klooster bij Cairo getrokken , wordt
voorgefield , zoo worth het (behaive door de aanteekeningen) op deze wijze befloten : „ Hier eindigt het
„ Manufcript ; maar op den omfiag vindt men de volgende
aanteckcning , blijkbaar van een later tijdperk , en stwarfchiln%k nit het een of ander 111artelaarshoek getrokken:
„ Alciphron , een wijsgeer,, tot de Epicuristen behoorende ,
„ en , in het jaar 257 van de Christelijke jaarteiiing , door
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een Jong Egyptisch melsje , hetwelk in dat jaar den martelaarsdood flierf, tot het Christendom bekeerd. Dadelijk
na haar verfcheiden begaf deze zich naar de woestijn , alwaar hij , zoo als men verhaalt, een heilig en boetvaardig
leven leidde. Gedurende de vervolgingen onder Diocletia" nus verworf hij zich eenen grooten naam , door zijn voor" beeldig lijden voor het geloof; en , in eenen vergevorderden
„ leefcijd, ten gevolge van zijne weigering om aan een Kei„ zerlijk bevelfchrifc te gehoorzamen , tot harden arbeid ver, oordeeld, overleed hij in de kopermijnen van Palestina, in
„ het jaar 297 van dezelfde jaartelling. — Daar Alciphron
• dezelfde gevoelens, als later Arius, aankleefde , hebben de
„ fchrijvers , welke die van Athanafius omhelsd hadden ,
„ getracht zijne nagedachtenis te bezwalken, en , onder an„ dere befchuldigingen, hem te Taste gelegd , dat hij in gee, nen deele van de bijgeloovigheden der Egyptenaren vrij te
„ pleiten zoude geweest zijn. Voor deze lastering echter
• chijnen
f
even min bewijzen te beflaan , als voor het ver, haal van eenen zijner medemonniken , dat men , na zijnen
• dood , eenen kleinen metalen fpiegel , zoo als men die bij
, de eerdienst van His gebruikte , om zijnen hats hangende,
• zoude gevonden hebben.”
Ziedaar waarfchijnlijk de weinige grondflof,, uit welke onze
Schrijver zijn werk wist te fpinnen.
•
„
•
,

Tafereelen uit het sverkelijk leven. Eene Bloemlezing uit de
Werken van WEISEL OG, door 114. c. L. Te Groningen, bij
G. Wouters. 1829. In gr. 8vo. 254 Bl. f 2 -2o.

D

e acme predikanc Zijdeman wordt door de onvermoeide
vlijt van zijne dochter Maria, die door den arbeid met hare
kunstrijke naald de daartoe noodige fom had vergaderd, in
that gefteld om de reis naar het bad te doen tot herftelling
van zijne gezondheid. In de badplaats fchenkt de edele grijsaard aan eenen ongelukkigen nit zuivere menfchenliefde zijn
laatfle geld. Maar weldoen geeft rente; want de beweldadigde
was eigenlijk een millionair,, maar die, gebukt onder den last
van eene vreefelijke melancholie , in het gewaad van een' bedelaar rondzwierf, en door een' zamenloop van ongelukkige
lotgevallen alle geloof aan menfchelijke deugd verloren had.
De baitelijke deelneming in zijn ongeluk en de belangelooze
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weldadigheid van den braven predikant veroorzaken eene heilzame crifis , welke zijne zwartgalligheid verdrijfr , hem weder
met het menschdom verzoent , en zijn hart weder vatbaar
maakt voor het genot des levens. Nu geeft hij gaarne de
vroeger hardnekkig geweigerde toeftemming tot het huwelijk
van zijnen eenigen zoon Robert met Zijdeinan's edele Maria.
Dit is de inhoud van het eerfle dezer tafereelen. — Het
tweede maakt ons bekend met den boutvester Elben, wiens
ridderlijke braafheid en onwankelbare eerlijkheid beloond worden
door de gunfligfle wending van zijne bekrompene omftandigheden. Hij weigert gebruik te maken van de gelegenheid om
zich onregtvaardig te verrijken , en verwerft zich daardoor in
die mate de hoogachting van den Heer van Rofen, dat deze
zijne bevordering bewerkt , en Elben's geluk geheel voltooit ,
door aan dezen de hand van zijne dochter, de fchoone
te fchenken. In het derde verhaal zijn Meescer Haverkoorn en zijne vrouw Martha het met elkander gansch
Met eens over het gebruik, dat zij zullen maken van het
hoogfte lot nit de loterij , hetwelk evenwel eerst nog gewonnen
moet worden, en eindelijk bij de uitkomst hun geheel ontgaar. Edne nuttigheid , echter , grooter dan die, welke het
geld , dat zij te vergeefs gehoopt hadden te winnen , hun
zou hebben aangebragt , vloeide uit hunne teleurftelling voort :
deze bewaarde hunne dochter Lijsje voor de verbindtenis met
eenen onwaardigen , en brags bare vereeniging tot fland met
den man , die hare liefde bezat en verdiende. — Her laatfle
van deze tafereelen leers , hoe de mensch in zijne opleiding
tot eenen hem opgedrongen' en voor hem ongefchikten hand
dom fchijnt ; maar dat, zoodra de omflandigheden de ontwikkeling van zijnen eigenlijken aanleg coela ten , vroeger fluimerende bekwaamheden zich in hem openbaren , en hem tot
eene niet verwachte hoogte verheffen. Dit was het geval met
den armen Elias , die door zijnen vader,, zonder zijnen aanleg te raadplegen , beftemd was om fchoolmeester en organist
te worden , maar zich op de fchool door zijne verregaande
domheid berucht maakte. Intusfchen ziet inland , die zich
tot nog toe over zijne onvatbaarheid geergerd had , bij coeval de
teekeningen en nabootfingen van gebouwen , welke de knaap
te huis tot tijdverdrijf maakte, en buldert hem , wel eenigzins
ruw , maar toch naar waarheid , toe : Schoolineester , organist
wilt gij warden P Geen fchoolmeester , gem organist groeit uit
ul Metfelaar,, timmerrnan, bouwmeester moet gij warden, on.
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den niets. Dic woord, hoe ruw en onbedachtzaam ook uitgefproken, verfcheurc het donkere wolkenfloers , hetwelk den
reeds moedeloozen Elias over de ziel hing. Nu ziet hij voor
zich den reinen helderen hemel van zijne beftemming; hij ontloopt de fchool en het orgel , worth metfelaar, en Wert nu
met onvermoeiden ijver alles, was hem boven het werktuigelijke handwerk kan verheffen, bezoekt tot volmaking van
zijne kundigheden de fchoonfte gewrochten der bouwkunde
en de overblijffelen der oudheid door geheel Europa , en
wordt een kundig en beroemd bouwmeester.
Hetgeen ons bewogen heeft, van ieder dezer verhalen in
het bijzonder den inhoud mede te deelen , is , dat wij gaarne
de opmerkzaamheid van ons lezend publiek op deze verhalen
willen vestigen, daar zij boven de menigvuldige vertaalde
werken van dien aard eene gunftige onderfcheiding verdienen
reeds wegens derzelver zedelijke flrekking. Wat de bewerking betreft, zijn zij in een' goeden ftijl, onderhoudend ,
dikwerf in een' luimigen trant gefchreven ; zoodat het leerzame en vermakelijke in dezelve met elkander gepaard gaat.
téne aanmerking willen wij echter niet terughouden ; namelijk, dat het bier en daar bezigen van godsdienftige uicdrukkingen in een' komieken zin ons hinderde. Den ernflig denkenden wordt daardoor bet genoegen der lezing verminderd ,
en den ligtzinnigen beneemt men zoo al ligt den eerbied voor
het eenige , hetwelk hem nog beteugelt. Maar,, opdat wij
niet zouden fchijnen den vroeger gegeven' lof terug te nemen , herinneren wij , dat deze aanmerking flechts hier en
daar van coepasfing is, en rangfchikken gaarne dit werk onder de zoodanige, welke den lezer eene aangename en over
het geheel nuttige uitfpanning kunnen verfchaffen. Tot eene
proeve van den IUD ftrekke het volgende uit het flaapvertrek
van Meester Mattheus : „Weldra lag hij weder in de golven
, van het vriendelijke bed , en fliep zacht en zalig, als bet
„ goede geweten. En dat had de vrome fchoolmeester. Werk, te hij niet finds vijfendertig jaren in den wijnberg des Hee, ren—in zijne fchool? Bloeide en prijkte niet rondom hem ,
• was hij gezaaid en geplant had, in blijden wasdom, met
• heerlijke vruch ten ? Waren de wildfle , baldadigfte jongens
niet door hem tot goede, nuttige menfchen gevormd ?
„ Heerschte hij des zondags niet met kracht en magt over
„ orgel en gemeente? Was zijne kerkmuzijk niet wijd en
zijd beroemd? Had Mattheus niet een ambt , dat zijnen
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man , ook zonder de ruime huwelijksgift zijner vrouw,,
meer dan genoeg opbragt ? Wat ontbrak hem dus? En
wat daar random hem lag in de armen van den ftillen ,
onfchuldigen flaap , %varen dat niet de lieve engelen in zijnen aardfchen hemel ? Daar lag Martha, finds het vierde
gedeelte eener eeuw de trouwe gezellin van zijn leven.
Daar lag Lijsje, een lieve rozeknop. Daar Georg, de blozende wildvang, die thans , in zijn twaalfde jaar, reeds op
de piano trommelde als een DAVID, en de viool reeds
fpeelde als s p onR en RODE, fchoon een weinig flechter.
• En daar lag August , de tienjarige hofprediker, die op elke
• bank , uit elke ledige ton leeraarde , en reeds menig zwart
• voorfchoot van moeder tot eenen mantel verfcheurd had.„ Waarom zoude vader Mattheus dan niet gerust flapen ?”

•
•
•
„
„
„
•
„
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Grammaire Allemande. Suivie de themes fur differentes regles , 3 l'ufage de ceux , qui veulent f'exercer dans les
elements de cette langue. Par H. HARTTMANN. La I-Iaye,
chez Hartmann freres. 1829. 3vo. f t -5o.
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et ontbreekt ons niet aan middelen , am vreemde ta/en
gemakkelijk en fpoedig aan te leeren. Behalve zoo vele wandelende Grammaires, zich Profesfors noemende, fchoon zij
zulks , in den eigenlijken zin , niet zijn, (b. v. Profesfeur de
racademie etc. etc,!) bezit ons, van alles overvloedig gezegend landje , verfcheidene verdienstvolle werken over de Duitfche en Franfche talen ; en het doer Rec. genoegen , ook aan
dit eene eervolle plaats te kunnen toekennen. De Heer
HARTTMANN, een jeugdig beoefenaar der talen , onderfcheidt zich al terflond daardoor,, dat hij van de gewone inrigting der Grammaires afwijkt; en wij flemmen volkonien
in dezen met hem in , alzoo het ons, bij het naauwkeurig nagaan zijner Grammaire, blijkt , dat deze afwijking op goede
gronden rust. Te regt merkt hij aan , dat vreemdelingen, bij
andere Dultsch-Franfche Grammaires , in onzekerheid verkeeren , vooral ten opzigte van de verbuiging der zelfftandige
naamwoorden, door er te veel te flellen , en den leerling
maandeu lang op te houden bij de uitzonderingen (exceptions)
derzelven. Hij volgt eenen gang, die den leerling terflond
in flaat flelt, te weten, tot welke verbuiging een zelfflandig
naamwoord behoort. — Niet minder voorziet hij bij dezen in
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een ander gebrek , betreffende de perfoonlijke en bezittende
voornaamwoorden; duidende men , naar zijn gevoelen, niet
genoeg het onderling verhand aan. Na langdurige oefeningen
zelfs weten de meesten nie: of Dein ,Euer of Ihr fchrijy en moeten , ten opzigte van het perfoonlijk voornaamwoord
Sie. Hij herfielt dit gebrek op cone duidelijke wijze, door
het inlasfchen eener tafel (zie pag, 64) , waardoor alle twijfel ten eenemale ophoudt. — Zijne thema's zijn met verfiand
gekozen, en niet , zoo als wij elde ,s dikwijls ontmoeteden ,
boven het begrip des leerlings ; eerie verdienfle, Welke wij
met flilzwijgen niet mogen voorbtjgaan. Na een helder
overzigc betreffende de Duitfche taal gegeven to hehben, eindigt hij zijne taak met de opgave van de meest gehruikelijke woorden en eenige naive zatnenfpraken. Jammer, dat
hij niet een weinig uitvoeriger geweest is, hetwelk de onderfcheidene belangrijke wenken , die hij geeft, wel hadden
kunnen dulden; ook had de correctie (immers daaraan willen
wij het toeltennen) naauwkeuriger, en bet papier Inter kunnen zijn. De neer HARTTMANN onderzoeke, ten opzigte
van het eerfte, bladz. 41, 73 , 85 , 175 en 223.
Voor het overige bevelen wij dit werkje alien beminnaren
der Hoogduitfche taal gaarne aan; weofchende , dat het den
Schrijver aan lust noch tijd onthreke, om doze aanvankeiijk
welgeflaagde jeugdige proeve weldra re doen vervangen door
een meer volledig mannelijk work , waartoe hem, naar dit
boekje to oordeelen, de talenten niet ontbreken. Een ruim
debiet moedigc hem daarroe aan!
dan de Beige:2; Gedicht door j. j. F. WA'', KoninkqkeMilitaire Akademie-leeraar enzv. Naar het Latin. Te
Utrecht , bij N. van der Monde, en to Breda , bij F. P.
Sterk. 1830. In Bro. f : - 5o.
Traduction libre du Poeme Latin ad Belgas , par j. j. L. P.
MARCHANT. A Utrecht, chez N. van der Monde, et
a Breda, chez F. P. Sterk, 1830. 8vo. f 40.
'fan Nederland. Een woord tot aankweking van eendracht en
vrede. Te Rotterdam, 4' A. F. H. Smit. 1830. In 8vo.
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ecenfent voegt deze drie vlugfchriften in dichtmaat bij_
een , wegens derzelver geiijkfoortige firekking , en zal van
elk dier flukjes achtervolgens het noodige zeggen.
No. r is de navolging van het Latijnfche gedicht, ad
Belgas 1829, door den Heer w A p, met den tekst tegen de
vertaling over.
Praalt een tijtelblad met tijtels , och, dan ben ik reeds gewis,
Dat de Autheur een windbefager,, maar geen ware Dichter is.
zegt onze BILDERDUK; maar de vermoedelijke Schrijver
van het Nieskruid is van een ander gevoelen: want hij zet
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op den titel, dat hij Leeraar is aan de Koninklijke Militaire
Akademie (te Breda).
Het Latijn is vrij geiukkig overgebragt ; en dat Latijnfche
fluk verdient a l ien lof.
Cimmerias revocare cupis, male fane, tenebras,
Frugibus et glandes praepoluisre bonis.

is, wat den laatften regel betreft , vertolla door:
Wat kiest ge u akonljt voor levenvoedend ooft?
Getrouwer zou het zijn:
teat kiest gij EIKELS voor verfrisfchend boomgaardooft?
Wijders:
Geboefte in 't Ordekleed, 6 boon, naar jezus' Naam.
•-•

Zich noemende, maar tot al 't kwaad der Hel bekwaam.
Liever, met zeer kleine verandering, aldus:
I L., —
I
—I
Zich noetnend, maar tot al het kwaad der Hel bekwaam.
Dit is beter in het metrum , en het rhythmus blijft levendig genoeg.
— en 't walglijkst Bijgeloof
praait
Godsdienst
['s]
keurdosch
In
Dit zal moeten zijn:
In dose': der Godsdienst praalt.
En in uw bastertbloed den Oproerhydra temt.
Lees : de Jiang des oproers, of des oproers hydra, test.
Dan zal, waar Groete's licht, Erasmus' eon moet zinken,
Malagridaansch gefpuis in oosterglanspracht blinken.
Beter: Malagridaansch gefpuis in morgenglanfen blinken.
Dit zij hiervan genoeg; wij gaan over tot No, a.
De Heer MARCHANT heeft aan de Latijnfche Elegie in
zijne Franfche vertaling eerie meer fatirifche kleur gegeven,
die er, vooral in het Fransch , niet kwalijk aan flaat: bet
flak blijft eater meer in den coon der Satira Tragica van
JUVENALIS, dan in dien der Satira Comica van HORAT I U S.

Libera gens tandem Belga fub Principe facta
Vix aliquo reputat munera tanta loco,
Segue putat fratres fuperare effrena Batavos,
Non nifi libertas guts genuina placet ;
Libertas, melius diuturno tempore docti,
Finibus arctati qua dedicere frui. —
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pauper, fubito factus de paupere dives ,
Luxurie perdit vix bona parta brevi :
Tu quoque , Belga , cave tua ne male commoda perdas ,
Artibus et propriis in tua damna ruas: etc.
Hiervoor heeft MARCHANT, en dit is wel zeer vrij :
D'un prince qui pour toi fonda la liberte ,
Pourquoi méconnais to la royale bontd?
Mieux que toi le Batave apprit fart d'être libre;
La libertd Iui plait , mais dans fon equilibre:
Son coeur , depuis long - temps , l'ayant fu conquerir ,
Sot ausfi la borner pour la faire fleurir.
11 la perdir, helas! en gagnant en puisfance :
Dans fa grandeur brifde, elle a repris naisfance.
Ah crains de perdre, ainfi, par un tours inconftant ,
Ce fruit , lent a
que fldtrit un inftnnt, etc.
En thans zullen wij nog een oogenblik ftilflaan bij No.3. —
Dit ftuk , als in 't algemeen aan de Nederlanders gerigt , flout
en krachtig gefteld , historisch waar, en uitmuntend geverfiflceerd , bevalt Recenfent nog beter dan de twee vorige, die
buitendien flechts vertalingen zijn. Hoe treffend zijn deze
verzen:
Ach ! voor den wit ontgloeid, en fchot- en lotgemeen,(*)
Slaan Loyolisten en Godloachnaars hand in een;
En zoo 't hen niet gelukt zich een gezag to banen,
Als eens op Frankrijk woog , gevest in bloed en tranen, (-1-)
Brengt listig Bijgeloof het Ongeloof ten val ;
Dan waait de kerkerlucht van 't 1ijdend Portugal
Ons eerlang tegen : ftraf- en martelvuren rooken ,
En duivlen in den kap van monniken gefloken,
Verteren in den gloed van Martelaren - asch
De Grondwet , die hun fnood beflaan ten masker was;
Daar 't tandenknerfen van misleide oproerelingen ,
1/4... -Slachtoffers van bun list, hun helsch triumflied- zingen
Verpoost , en ieder klaagt met afgepijnd gevoel:
,, De Vrijheid was uw lens , de Slavernij uw doel 1"
Sic

Bl. I flaat ten onregte: En lag hij diadeem en Vorstlijk
purper af? Want, fchoon de ongenoemde Dichter de fpelen taalregels van BILDERDI,IK volgt , maakt deze toch ook
onderfcheid.tusfcben leggen en leggen; men leze dus: En Lai
hij diadeem en Vorstlijk purper af?
Over het algemeen genomen , is de ftrekking van a/ deze
flaatkundige ftukjes lofFelijk en heilzaam. Mogten eenmaal alle
Nederlanders de handen ineenflaan , tot beteugeling aller
woelgeesten, en ongeveinstie bevordering van de grondwettige
vrijheid , die de beste fteun is van den Koninklijken croon!
(*) Men denke aan de Belgifche rente.
(t ) Het Terrorismus.

BOEKBESCHOUWING.
Christelijk Huisboek , of Redevoeringen over Godsdienst
en Zedeleer ; tegen Ongeloof en Bijgeloof, Dweeperif
en Huichelarij. Naar het Hoogduitsch van C. G.
SALTZMANN. II Deeten. Ts Groningen ,bijJ. ROmelingh. In gr. S y n. 454 Bl- f 3 - 30.

n

it gefchrift behandelt gewigtige onderwerpen , en heeft
tot Schrijver den beroemden SALTZMANN. Wie kent
dien naam niet ? Vie verlangt niet, ook dit gefchenk van
zulk eene hand te ontvangen ? Doch wij hebben met het
bock, niet met den man te doen.
De titels der Redevoeringen , welke zesentwintig in
getal zijn , fchrijven wij af, niet wetende of er nog andere volgen zullen. 1. De voortrefelijkheid van Jezus

leer het beste bews barer Goddeligheid en zijner Goddelijke zending. 2. Het nuttig gebruik van Gods woord.
3. De ware verlichting. 4. Het nieuwe , bilzonder in
de Godsdienst. 5. Het geloof van jezus. 6. Het groot
geluk dergenen, die de leidingen van Gods geest op
eene redelijke witze volgen. 7. De fchadel!ikheid der vooroordeelen. 8. De fchadelijkheid der Godsdienst-dweeper#-.
(Doze is niet van SAL 'T ZMANN.) 9. De fchadel0heid der Godsdienstfcheuringen. to. De verzoening met
God. Gods beeld aan den mensch. 12. De verpligting,om ,voor ons zelven en onze medemenfchen , aardfche Engelen te zijn. 13. Het gewigt en de voortrefelijkheid des geloofs aan onfierftlijkheid. 14. De fehadelijkheid van het godsdienflig bilgeloof. (Niet van
-SALTZMAN N.) 15. Het verflandis gedrag eens Chrislens omtrent het kgeloof zijner medemenfchen. 16. Het
Evangelic , earl genoegzaam krachtig werkend middel tot
zaligheid. (Niet van S AL T ZMANN.) 17. De misvorming van het beeld van God aan den mensch. 18. De
BOEKBESCH. 1830. No. 9.

Bb

370

C. 0. 8 A I. T 7, MANN

valfehe en (de) ware Godsdienst. 19. De onderwerping.
aan den Goddel(fken wil. 20. Het verflandig gedrag
tens Christens , bij de befchouving dcr veelvuldige zouden , die in de wereld gebeteren. r. Het verplandig gedrag eons Christens bij Godsdienstvervolgingen. 22. De
befehouving der nataw-, als een voortrefe47k naiddel ,
• ons in het vertrouwen op God tc flerken. 23. Eens
Christens gcdrag bij verzoekingen. 24. De groote kracht
des gebeds. 25. De pligt , 0712 ons tot de eenwigheid behoorlijk voor to bereiden. 71.6., De toekomende float der
menfeen.
Wij zouden gaarne gezien hebben , dat de Vertaler wat
minder op den naam van SALTZMANN, dan op dit
zijn work gelet had, v66r dat hi' had befloten deze R edevoeringen in onze taal over te brengen. Het is zoo,
bijgeloof , ongeloof , dweeperij , huichelarij blijven altijd
gevaarlijke vijanden van het Christendom , tegen welke
men de wapenen niet afleggen mag. Doch even waar is
het, dat deze vijanden met dezelfde wapens niet overal
even gelukkig worden beftreden , en dat zij , die sALt ziv ANN voor zich had , niet eveneens te ten-linen zijn ,
als de dompers in ons landje. leder dweeper en fchijnvrome heeft zijn' eigen landaard. Dnitsch gefchut geldt
bier niet tegen inlandfche vijanden. Over het work van
SALTZlifANN kunnen wij bier moeijelijk oordeelen.
's Mans Foorrede is , met uitzondering van eenige zinfneden , door den Vertaler achterwege gelaten. Uit een
enkel gezegde zouden wij een ongunftig oordeel moeten
afleiden : „ Alles is uit dit Huisboek weggelaten , wat
„ in Geloofsbelijdenisfen zwaar om te verftaan , en zwaar
„ om te gelooven valt." Hier fchijnt ook weggelaten ,
wat deze Geloofsbelijdenisfen regtftreeks uit den Bijbel
afleiden. Hoe kan dan dit Huisboek Christelzyk heeten ?
Doch wij laten den naam van SALTZMANN ongemoeid , omdat het betamelijk is, in elk gefprek of gefcbrift , over groote mannen niet dan met eerbied en zedigheid oordeel te vellen , en het zekerlijk 's mans fchuld
niet is, dat een Vertaler , door den grooten naam
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leid, hem in een Nederlandsch pakje gel-token heeft. Zulke drooge , fchrale kost , zoo weinig uitiokkende opgedischt , en met geringe hartelijkheid voorgediend , zal in
Nederland weinig fmaken , dat jets beters in elk godsdienilig bock gewoon is te ontvangen. Is bier clan niets
goeds ? Zekerlijk , ja. Wie wacht dit ook anders van
den mensthkundigen en in zijne foort grooten sAL z z• NN? Maar het geheel..... Het ware beter onvertaald
gebleven. Dit wenfchen wij ten minfte nopens hetgeen
nog volgen mogt.
De Vertaler fchrijft : „ •Menfchen , die het nadenken
„ niet fchuwen , die door geenen bekrompen fektengeest
„ bezield zijn , en wier hart open en vatbaar is voor de
„ waarheid , al ilrijdt die ook met hunne aangenomene
„ begrippen , zullen deze Redevoeringen met nut en filch„ ting kunnen lezen.” Riles goed en wel ; mar deze
behoeven immers minder het bier aangeboden geneesmicideltje ? En nu de overigen , die wezenlijk ziek zijn.. !
Zouden die Diet beter innemen , wanneer hun met meet
zaiving , met nicer Christelijk gevoel het noodige werd
voorgezet ? Wie naar eenen DA COSTA, CAPADOSE
en die geheele broederfchap met flichting luistert, zal
zich in zijne aandacht door die Christelijk Huisboek niet
laten floren.
„ Ik flelde ," zegt de Vertaler, , op den titel : /mar
„ het Hoogduitsch ; omdat ik mij bier en daar eenige
„ vrijheid heb veroorloofd. Onder anderen , dat ik mij
„ niet flaafs aan dc woorden heb gebonden , behoudens
„ nogtans den geest en de meaning des Schrijvers ; dat
„ ik eene en andere Redevoering , om het bijzonder tij„ delijke en plaatfelijke , geheel weglate , en daarvoor
„ even zoo vele anderen , om het getal te behouden ,"
(hiertoe was , dunkt ons , geene noodzakelijkheid) „ ook ,
„ naar mijne gedachten , niet minder doeltreffende onder„ werpen behelzende , in de plaats geve. Vercier,, dat ik
„ de orde der Redevoeringen niet gevolgd heb.” De Vertaler heeft zijnen Schrijver dus niet enkel beoordeeld ,
maar,, naar zijne gedachten, verbeterd. Nog ftrenger had
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hij in zijn oordeel moeten te werk zijn gegaan. Door de
vertaling van sALTzmANN 's Huisboek heeft Nederlands godsdienitig publiek Diets gewonnen , maar SALT z/VANN 's naam ten minfle jets verloren.

Levensbefchouwing , toegewijd aan befchaafde Vrouwen,
door J. C. A. SANDER. Te Nijmegen, bij J. F.
Thieme. 1829. In kl. 8vo. XIII en 128 bl. f I -;
Voorrede,
D
(welke de geeerde lezeresfen verzocht worden niet ongelee Eerw. SANDER wilde , blijkens de

zcn te listen) aan vrouwen ecnige flof tot nadenken over
zoodanige zaken , welker kennis en behartiging den mensch
vormen , aan de hand gevcn. Wij gelooven met den geleerden Schrtiver,, dat alle menfchen tot denkende wezens
ontwikkeld kunnen worden ; dat er te dezen opzigte geen
wezen10 onderfcheid tusfchen het herfengefiel der vroaw
en dat des mans beflaat , en dat men derhalve , voor
vrouwen fchrilvende, niet flechts kinderboekjes of romans
moet leveren. Befchaafde vrouwen kunnen in romaneske
zoetigheid geen' fmaak vinden. Wij twijfelen echter,,
of datgene , wat de Heer SANDER hier aanbiedt , wel
door velen met graagte gelezen zal worden. De Schrijver betuigt , dat hij op nadenken van de zijde ziyner

lezeresfen heeft gerekend , en op meer dan eenmaal lezen. De onderwerpen , door hem behandeld , zijn uit
het gebied der levenswtjsgeerte genomen , gelijk hij zegt
in de Voorrede, die , naar ons oordeel , niet het minffe
gedeelte van het boeksken uitmaakt.
De Inhoud wijst de volgende opfchriften aan : Door

toegenegenheid in den dood gelokt. Eerfie en rijpere
leefqjd. De menfehelijke rede, Voorzienigheid. De dood.
Over de verfiering des levens. Theano. Over het Verfnaak. Eenige hoofdtooneelen tat Lord BYRON 'S Manfred. Ophelderingen.
Door toegenegenheid in den dood gelokt wil , volgens
IA. I , zeggen : Er beflaan gewaarwordingen en behoef-

J. C. A. SANDER, LEVENSBESCHOUWINO.

373

ten, die de Schepper zoodanig in de natuur van het
fchepfel heeft ingeweven, dat het zich van dezelve nict
ontdoen kan , noch ophouden er voldoening aan te begeeren
maar wanneer het deze bevrediging vindt ,
is allerlei jammer, zelfs de dood er het gevolg van.
Hoezeer SANDER hier eene en andere zeer juiste aanzuerking mededeelt kunnen wij nogtans niet zeggen, dat
het geheel ons bevalt. Neiging of genegenheid zoude,,
naar ons oordeel , beter des Schrijvers meening uitgedrukt hebben, dan toegenegenheid. En wat de hoofdzaak aangaat, offchoon zinnelijke neigingen en behoeften
onaffcheidelijlc van de menfchelijke natuur zijn, men nerve
tevens in aanmerking , dat het reclelijk fchepfel verfland
en pligtbefef heeft. De vergelijking , van vinkenbaan ,
rischhengel en wachtelfluitje ontleend , gaat clus niet in
alien opzigte door. Wij althans hebben eenigzins andere
begrippen van menichelijke befternming, en zouden , wat
S A N D E R , bl. 4, onnatuur noemt , weleens noodige
.zelfbeheerfching achten. Juist onillat de mensch die gave

van denken , onderftheiden en vergelijken heeft , welke
het redelooze fchepfel ontbeert, wordt hij, in verhevener
zin des woords , eerst regt mensch, naar mate hij dezelve, overeenkomftig het Joel des Scheppers , beter gebruikt , en niet enkel , als dier , door zinnelijke neiging
zich laat drijven. De Schrijver fchijnt liefhebber te zijn
van paradoxe tegenttellingen , en dien ten gevolge zich
foms flerker of misfchien eenigzins anders nit te drukken , dan welligt zijne meening is. Dat de beste menfchen dikwerf vele onaangenaamheden in de wereld hebben , lijdt geen' twijfel ; vreemd Mat echter , wat wij
bl. 8 lezen: Ten fnoocifie van de zijde des dulders is

dit lot uitgekomen in Hem , die door zijne liefde de geheele menschheid wilde zegenen, en boven liens kruis
hadde moeten flaan: DO'OR DE VOLKOMENSTE LIEFDE
IN DEN DOOD GELOKT. - Behoort dat wel hier Die
liefde was toch iets anders, dan natuurlijke toeneiging
—dan
misleieling. Gaarne erkennen wij met SANDER,
bl. 1z , dat menfchelige (mart den mensch in ondervin-
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dirg en krachtsontwikkeling vender brengt , dan een
doorgaans kalm /even immcr zou vermogen; doch juist
hierom meenen wij Diet zoo zeer reden te hebben , om
over de geffeldheid der menfchelijke zaken ons te beklagen. — Voorts , al heeft ook REINHARD, de beroemde REINHARD, het gezegd , en in dien zin het
gezegd , zoo als de woorden bier voorkomen , wij kunnen ons echter niet vereenigen met de ftelling , bl. 14 9

dat ieder mensch, zonder eenige uitzondering, zich overgee ft , svanneer men hem flechts dien pros biedt , waar
II IJ voor te troop is ; dat er, met betrekking tot elken
mensch , zoodanig een koopprzys bellaat , en dat een
ieder , die zicb nog niet verkocht heeft , ilechts daarom
dit heeft nagelaten, omdat de regte pros hem nog niet
g eboden is. %Vaar moet dat heen? Wij houden zoodao

nige redenering voor ongegrond en gevaarlijk. Of beflaat
er dan geheel geene deugd? Ongelukkig hij , die alle
geloof aan menfchelijke deugd verioren heeft! Die nit
God geboren is , kan niet zondigen. Nerd niet 3Ezus

in alles den broederen gelzyk, nitgenomen de zoncle,
verkocht zzynde , gel0 anderen? En levert de Gefchiedenis geene treffende voorbeelden van ffandvastige volbarding in goede beginfelen , ook bij fferke verzoeking
ten kwa.de ? Wij keuren alzoo mode af, wat SANDER
op de aangehaalde plaats onmiddellijk laat volgen : Dan

de Zedcleeraar zegt, dat (le mensch
verlland gebruiken, zich hoeden moet voor de misleiding der zinnen. Met dit te zeggen haft de Zcdeleeraar gelzyk en
doet zzjnen pligt ; maar hzy moet zorgen, dat hzy niet
te zeer nit de hoogte fpreke , of wij voegen hem toe ,
dat lielfels van zedekunde op de fludeerkamer worden
zamengellel d , maar dat de rnenfchen in (le wereld leven.
L.
112

In deze woorden is lets luimigs , dat tegen ons gevoel
fluit en bij zoodanig onderwerp niet past. Waartoe die
magtfpreuken ? Men kan ook te veel fchermen tegen
ilielfels. De Heer SANDER, zelf Prediker van bet Evangelic, dat geregtigheid, overvloediger dan die der

4Yerlf:gclecrden en Farizeen, vordert , zal Loch wel niet
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in ernst willen beweren , dat aan den eisch eener zuivere zedeleer niet voldaan zoude kunnen worden door
menfchen, die in de wereld !even? Doch waartoe dan
de tegenftelling tusichen fielfels van zedekunde, op de
fludeerkamer zamengefleld , en menfchen , die in de rereld wonen? Dit vatten wij niet refit. Bij velen misfchien ware de flelling welkom , dat men het in de maatfchappelijke betrekkingen des levens toch ook niet altijd
zoo naauw kan nemen met de voorfchriften der zedclijkheid; terwij1 onillandigheden en ligchaamsgeflel iteeds
grooten invloed op onze denkwijze , op ons docn en laten hebben. Den breederen weg gait het getnakkelijk
op: maar zij , die licht der were& en zout der aarde
behooren te zijn , moeten hunnen broederen en zusteren
needs het volmaakte voorhouden, ten einde ieder zich
opgewekt gevoele, om naar toenemende volmaking te
flreven, offchoon het toppunt zelve der volkomenheid
nooit bereikt w.orde. Wij vreezen voor alles , wet flechts
eenigermate den fchijn zoude kunnen hebben van vergoehjking des kwaads. Wij keuren enter niet alles a[,
wat bier voorkomt , maar meenen , dat de S'chrijver weleens te- luimig in zijne uitdrukking is, en ftellingen daaiheen werpt , waarop men gegronde aanmerkingen ken
maken. Ook heerscht bier en dear, ja velerwegen, een
toon , die zich kenmerkt door zekere onvoldaanheid en
ontevredenheid. Vooral in een werkje voor befchaafde
vrouwen hadden wij dit anders verlangd.
De volgende flukjes zijn, naar ons oordecl, geluniger
nitgevallen. Op bl. 39 en 40 kunnen wij weder des
Schrijvers redenering niet geheel goedkeuren. Het zij zoo,
dat niemand vcfofr zijnen tijd fierft; volgt hieruit , wat
SANDER. van verongelukten en zelfmoordenaars beweert, dat zij langer geleefd zouden hebben, indien zij

langer hadden kunnen leven — hetgeen nu , door bijkomende omflandigheden, onmogelijk word? Zoo kon derhalve ook JUDAS niet anders handelen , dan hij gehandeld heeft? Zelf erkent SAND dat het ons onmogelif,

is, de reeks des- voorafgaande oorzaken , die, to za-
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men genomen , dcze gevolgen hadden , na te gaan , en do
mate van vrijheid , dus van fchuld , die daarbij plaats
had, te bepalen ; dit ftemmen wij gaarne toe, maar meenen ons den mensch niet zoo lijdelijk te moeten voor&lien , dat b. v. neiging tot zelfmoord in de eerae beginfelen niet te wederftaan zijn zoude. Over de vrijheid
der menfchclijke daden kan veel geredeneerd en getwist
worden; maar behoort dit tot de ware wijsgeerte des
levens , of' veeleer tot die fielfelzucht , waartegen de
Schrijver zich verklaart ? Invloed van omItandigheden is
immers geene volftrekte noodzakelijkheid. Dat derhalve,
in dien zin, niemand v66r zijnen dood fterft, zouden
wij geenszins willen bewcren, op grond, dat de zanten-

flelling der menfche%k-aardfche natuar,, zoo wel als
die van elke andere, zich dan eerst oplost ,wanneer z !'" ,
in dien vont; , niet meer befiaan kan.
Tot de zonderlinge en gewaagde ftellingen behoort
verder , bl. 96 : Ook de gebreken der menfchen zip? ,

in het oog van eenen denkenden , verfiandigen geest ,
goed. Het zij zoo , dat ieder de beste uitlegger van zijne
eigene woorden is ; maar fchrijver 'of fpreker moet toch
daarvoor zorg dragen , dat men hem niet ligt kwalijk
verflaan kan. Ja , p it het kwaad zelve komt weleens
het goede voort ; wij houden het echter voor wenfchelijk , zoo min mogelijk gebreken te hebben , die op deze

wifze, in de hoedanighcid van kontrasten , ons tot meerder licht , tot reinere goedheid en waarheid opleiden. — Ook twijfelen wij zeer , of de meeste befchaafde
vrouwen in dat geheele wijsgeerig gefprek wel zoo veel
fmaak zullen hebben , als de Griekfche THEANO.
Hier en daar vonden wij belangrijke wenken in dit
werkje , b. v. bl. 13 : freest daarom nooit bevreesd

voor eenen leelijken of verfchrikkelijken boozers gecst ;
maar weest op awe hoede, wanneer hij verfchijnt in de
gedaante van eene fchoone vrouw , van eenen fchoonen
man, van eene goede fom, van eenen winstgevenden of hoogen post, en dergelijke. Doch tevens komen er gezegden
in voor, welke wij ongepast oordeelen , zoo als bl. 40 waar
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wordt gefproken van het zotte en afgrijfeltjke afbeeldfel
(geraamte), waardoor Christenen (?) den dood, aan
hunne natuur- en geloofsgenooten, verfchrikkelijk hebben
pogen voor te flellen. Ook zien wij niet, dat de latere
leer (van zinnelijke fmart, die men toch wel niet in letterlijken zin behoeft te nemen) zoo veel ongerijmder
is , dan de (volgens SANDER) eerstgeooemde, volgens

Welke den fchimmen Hoch Teed, noeb blijdfehap wedervoer. Was het dan mede ongerijind , wat j n z us fprak
van den worm , die niet flex ft, en van het vuzer, dat niet
uitgebluscht word: Aangaande de zaligheid drukt SANDER zich , bl. IOI insgelijks op eene wijze uit , die
voor ons gevoel geweldig iluitend is : Het hooglie zin-

nelijk ye rmaak kan flechts een oogenblik Buren; daarom
ziet men de volken, die de hemelzaligheid in zinnelijk
vermaak fie/den , de moeite aan , die zij hebben , om
de bellanddeelen dezer zaligheid bit elkander te vinden;
want vie lust onophoudelijk en tot in eeuwigheid
en forbet ? Wien kan het behagen ,onophoudelijk en tot in
eeuwigheid muzzyk te hooren , als (al) is zij nog zoo
mooi , en mede te zingen? Er zzyn dies eigenlzyk geene
voorflellingen van zinnelijke hemelzaligheid , die het
dulden kunnen van al te nabzy bezien te worden, zonder
het gevaar (van) den wench op te wekken, om er van
verfchoond te blzyven. Wij vatten wel, wat de Schrijver bedoelt , maar keuren toon en wijze van uitdrukking
ganfchelijk af.
De flij1, eindelijk , is op verre na niet zoo vloeijend
en gemakkelijk , als men in een werk voor befchaafde
vrouwen zoude hebben mogen verwachten. Zegt men
in goed Hollandsch, de menfchelzyke cede aanbouwen, en
eene heilige noodzakellikheid lief gewinnen ? Het laatfle
althans zal wel een Germanismus zijn.
Wij gelooven , dat PETRONELLA M O E N S gelijk
heeft, wanneer zij (Legaat aan mijne vrouwelijke Landgenooten) fcbrijft : „ Maar ook is bet herinneren van
vrouwelijke pligten , zoo wel als het ernflig nadenken

over belangrijke onderwerpen , welli.gt aan eene vrouwe-
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lijke Schrijffler ruim zoo goed toevertrouwd , als aan
den, meer tot afgetrokken denken geftemden , Schrijver ;
ook fchoon hij de veredeling van beide geflachten bedoelt.
De van alle geleerdheid verwijderde toon , waarop eene
zuster hare gedachten mededeelt , zal (hiermede vlelje ik
mij) door hare zusterlijke vriendinnen volkomen verftaan
worden , en over het algemeen met haar gevoel inftemmen."

Praktifehe lraarnerningen, betrekkelijk de toevallen,
oorzaken en behandeling van eenige tier gewigtiglie
ziekten van. het °ado-fie gedeelte des darmkanaals
van den aars , opgehelderd door talrijke Ziektegcfehiedenisfen, door JOHN HOWSHIP, Ifeelineester
te Londen , enz. Uit het Engelscli vertaald, naar
de derde uitgave , door J. DE BRAUW, Med. Doctor te lroerden. lraarbij gevoegd zip; de Alanmerkingen van den Hoogduitfchen Vertaler. re Goren-them , bit J. Noorduyn. In gr. 8vo. 493 Pd. f 4-20.

O

nder de redenen , welke den geleerden Vertaler vooral tot de uitgave van dit work in het Nederduitsch deden
befluiten , noemt hij in de eerfle plaats de praktifche eenvoudigheid , die er in heerscht , en die bijkans alle EngAlche praktifche werken op eene zoo gunflige wijze on
derIcheidt. Na de lectuur kan Recenfent zich op het punt
van eenvoudigheid wel met den Meer DE BRAUW vereenigen. Maar of die eenvoudigheid, welke Recenfent
glarne als het onderfcheidend kenmerk van Engelfche
praktifche werken wil doer gelden , dezelve gunflig on(1,2richeidt , is eene andere vraag. Een Engelschrnan ,
over een geneeskundig onderwerp fchrijvende, is gewoon
het te behandelen, alsof hij de eerfte na de fchepping
was , die er de pen over in handen non. Men vindt dus
niauwelijks eenig citaat, dan van tijdgenooten, en gewoonlijk den fchrijftrant van -icmand , die zich te binnen
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brengt , teat hij gezien , of van anderen over de flof,,
die hij behandelt , gehoord heeft. Zelden befpeurt men
eene nettc , geleidelijke orde in de voordragt, en in de
meeste gevallen zijn beide geest en vorm even empirisch.
De eenvoudigheid , derhalve , van de Engelfche praktifche fchrifren is eene empirifche eenvoudigheid , wie het
aan lien graad van befchaving ontbreekt, welke de ruwe
natuurgaaf tot eene deugd verheffen rnoet.
Dr. H O W S H I P gceft ons bier eene opgave van de
ziekten van den endeldarm , (ook van andere, van met haar
vermaagfchapte deelen.) zoo als zij door hem en weinige
anderen , vooral zijner bekenden , zijn . waargenomen. Hij
befcbrijlt derzelver toevallen , oorzaken , behandeling.
Echter niet volgens die geregelde methode , welke een
werk van praktifchen inhoud uit deszelfs aard vordert ,
om te beter geraadpleegd en te gemakkelijker betracht te
kunnen worden. Want niet zelden mengt hij toevallen
en uitkomiten en oorzaken ondereen ; zoodat bet moeijelijk is , den draad der redcnering te volgen. De therapeutifche behandeling is doorgaans even empirisch als het
overige. Vereeniging van tonica : corr. Peruv., cascarill. enz. met /alit; cathartica , fenn y en andere ; de
aanprijzing van tonica en rnartialia bij kramp , zondcr
bepaalde omfchrijving ; vrij hevige uitwendige middelen :
oplosfing van nitres argenti op zweren aan te wenden ,
waarvan zich dan ook de fchadelijke gevolgen in de ziektegevallen zelve vertoonen ; Welk een en ander Recenfent huiverig maakt, om het werkje onbepaald aan te
priizen. Van den anderen leant erkent hij vohnondig ,
vcel belangrijk praktisch er in te hebben aangetroffen ;
vooral met betrekking tot bet nut van boogies bij vernaauwing van den endeldarm , en tot de bepaalde aanwijzing van de operatie in verfchillende gevallen , vooral
van de afbinding. De ervaren Practicus (en voor dezen
toch alleen zijn dergelijke boeken beflemd) zal ook bier het
goede wcten op te zamelen , te behouden en toe te pasfen.
Een Register maakt bet gebruik gemakkelijk , en was in een
bock , op deze wijze gerchreven , ook eene onontbeer-

38o

HOWSHIP, PRAKTI$C1IE WAAUNEMINGEN.

lijke behoefte. Eindelijk is de vertaling niet vrij van
fpel- en taalfouten, waarvan er misfchien vele voor rekening van den drukker komen , 't geen bij de verw/idering van de drukpers altijd moeijelijker te vermijden valt,

R. A. NTENHIIIS, Schoolonderwijzer Pe Kloosterburen.
Natuurlijke Historic der Provincie Groningen. Ts
Groningen, bij J. Oomkens. 1829. In kJ. 8vo. X,
IV en 139 bl. f : 80.

D it fchoolboekje is eene bekroonde Verhandeling , ingekomen op eene prijsvraag der Commisfie van Onderwijs in de provincie Groningen. Hetzelve is in drie
Hoofddeelen verdeeld; het eerfte voert tot opfchrift: algemeene befchouwing van de natuurlijke gefieldheid der
provincie Groningen, in haren tegenwoordigentoefland ;
het tweede : nadcre befchouwing der provincie Groningen, ook met betrekking tot het bijzonder eigenaardiga
van dezelve ; het derde , eindelijk , hancielt over de voortbrengfelen der provincie uit de drie rijken der natttur.
Dat deze verdeeling gebrekkig is, behoeft naauwelijks
eenig betoog ; en vooral is het niet duidelijk , wat de
Schrijver in zijn tweede Hoofddeel eigenlijk behandelen
zal. Uit hetgeen hfj daarin werkelijk behandeld heeft ,
zien wij, dat dit Hoofddeel voegelijker tot opfchrift zoude voeren: vroegere gefieldheid der provincie Groningen, en veranderingen , in dezelv- e voorgevallen. In een
leerboek moet men duidelijke verdeelingen hebben, of de
verdeelingen zijn overtollig. Het derde Hoofddeel is bijzonder oppervlakkig in 45 bladzijden afgehandeld ; dit
gedeelte vereischte echter, naar ons oordeel , bijkans de
hoofdzaak van het boekje uit te maken.
Wanneer het werkje , dat wij voor ons hebben, alleen
eene natuurlijke aardbefchrijving van de provincie Groningen voor fchoolgebruik is , en geenszins eene natuur-

lijke gefchiedenis dier provincie , voldoet hetzelve vrij
wel aan het oogmerk. Duidelijkheid en gefchiktheid , om
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voor den kinderlijken leeftijd bevattelijk te fchrijven , zal
niemand aan den Heer VENHCIS ontzeggen , en zijne
Verhandeling bevat ook voor meer in jaren gevorderde
lezers, die met de provincic Groningen wenfchen bekend
te worden, bclangrijke en wetenswaardige zaken. De titel deed ons echter jets anders verwachten. Uit een ,
voor het werkje geplaatst , uittrekfel uit de Handelingen
der Commisfie vernemen wij , dat er op deze vraag nog
een ander antwoord is ingekomen , hetwelk mede bekroond is, en tot fchrijvers heeft de Heeren R. w E STERHOFF , M. Dr. te Warfnin , en G. ACKER
STRATINGII, Med. Cand. te Groningen. Dit fluk
was minder gefchikt voor fchoolboek door zijnen vorm
zoo wel, als door meerdere uitgebreidheid , doch tevens
vollediger.
Het is jammer, dat men van dit ftuk geen gebruik
gemaakt heeft , om het nu uitgegevene aan te vullen. Wij
willen wenfchen, dat ook deze meer uitgewerkte Verhandeling door den druk zal worden bekend gemaakt, en
zullen niet in gebreke blijven , wanneer zij ons toegezonden wordt , in dit Tijdfchrift daarvan verflag te geven.

Bijdragen tot een vergelijkend Overzigt van Nederlands Zeevaart en Handel; door Mr. j. A. D RIEL IN G Rader der Orde van den Nederlandfchen
Leeuw , Referendaris der eerfie klasfe bij den Raad
van State. In 's Gravenhage en te ilmflerdam , b!"1
de Gebroeders van Cleef. I8a9. In gr. 8vo. 325 Bt.

f
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n eenen tijd , waarin de klagten over het verval van
Zeevaart en Handel , als 't ware , aan de orde van den dag
zijn , kan er wel geene belangrijker vraag gedaan worden ,
dan deze : Welke is dan toch de eigenlijke toefland van
den Nederlandfchen Handel? Het is ontegenzeggelijk ,

dat, indien deze vraag naauwkeurig en voldoende konde
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beantwoord worden, wij alsdan den maatflaf zouden in
handen` hebben , om over de gegrondheid of ongegrondheid
dier klagten te oordeelen ; om de oorzaken van het verval,
daar,, waar het beftaat , aan te wijzen , en de middelen
op te fporen , die tot fruiting daarvan client -lig zijn kunnen. Uit dit oogpunt befchouwd , moot ons iederc bijdrage, waardoor wij tot eene meer juiste en grondige
kennis van onzen Handel worden opgeleid , ten hooglie
welkom zijn. Zoodanig eene bijdrage nu levert het aangekondigde gefchrift , waarvan het belangrijke , zoo wij
hopen , uit het volgende verflag onzen Lezeren in het oog
vallen zal.
De Meer DR LE LING geeft , bij wijze van InleiLting ,
te kennen, dat hij in den jare 1825 door den Boning aan
het hoofd geplaatst is „ van een Centraal Bureau , gevocgd bij de adminiftratie der ontvangflen , en beftemcl
tot bet doen opmaken van naauwkeurige oaten , zoo der
in- en uitgeklaarde fchepen , als der in- en uit- en doorgevoerde goederen en koopmanfchappen van ons Koningrijk , met inachtneming van alle zoodanige bijzonderbeden , als zouden kunnen ftrekken tot vermeerdering der
kennis van de Statistiek der Nederlandfche Zeevaart en
Koophandel." (Bl. Dit fielde hem op een flandpunt ,
„ waar alle hijzonderheden van Zeevaart en Koophandel,
op ofliciële opgaven berustende en dus uit echte bronnen geput , tot an geheel te zamenvloeijen , en van waar
derhalve alleen alle bewegingen , wijzigingen en veranderingen , zoo van Zeevaart als Koophandel , in derzelver
geheel kunnen worden overzien en nagegaan." (Bl. 3.)
Hierdoor in de beste gelegenheid gefleld tot bet bijeenverzamelen en rangfchikken van belangrijke daadzaken en
bouwiloffen , werd al ras zijne nieuwsgierigheid opgewekt , om onze Zeevaart en Handel te vergelijken met
die onzer naburen , voornamelijk Engeland : en aan dit
verlangen werd door de welwillendheid van een onzer
hooge Staatsambtenaren op eene verpligtende wijze voldaan. (BI. 4.) Als flotfom van dit alles geeft de Heer
DRIELING On g than, deze Bijdragen tot een vergelij-
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trend Overzigt van Nederlands Zeevaart en Koophandel
een work , waarin hij zich bepaald heeft tot het eenvoudig opgeven van daadzaken, zoo als hij die uit echte
befcheiden heeft bijeenverzarneld, zonder zich te veroorloven om eenige andere aanmerkingen daarbij tc voegen,
of gevolgtrekkingen daaruit of te leiden , dan die hem
voorkwamen uit de opgegevene cijfers van zelve voort te
vloeijen. (Bi. 5.)
De Schrijver heeft zijn work gefplitst in twee Hoof&
afdeelingen , waarvan de eerfte de Nederlandfche Zeewart , de andere den Nederlandfchen Handel tot onderwerp heeft.
Het eerfte gedeelte fplitst zich in twee Hoofdflukken :
I°. Allgemeen vergelijkend Overzigt der Zeevaart •vaa
het Koningrijk der Nederlanden. (B1. 1-22.)
In dit l-loofdlluk geeft de Schrijver oncieridleidene Tabellen , aan welker naauwkeurigheid , als op oilicice
ltukken berustende , geen redclijke twijfel zijn kan , cri
uit welke hij de vier volgende belangrijke ilellingen ontwikkelt :
a) Onze Zeevaart is federt 1824 fleeds vooruitgegaan.
b) De Zeevaart der Engellchm overtreft de onzc viermaim in fchepcn en vijfmalen in fcheepsruimte.
c) Ooze Scheepvaart verfehilt weinig in uitgebreidheid
met die van geheel Frankrijk.
d) De overige zeevarende volken van Europa moeten
in uitgebreidheid van Zeevaart voor ons vaderland
onderdocn.
II°. Befehouwing der Nederlandfche Zeevaart in hare

weer kzondere aangelegenheden. (131. 23-76.)
De Schrijver behandelt hier:
1°. De vaart met eigene en vreemde fchepen.
2°. De flerkte der Nederlandfche koopvaardijvloot.
30. Derzelver bemanning.
40. De fcheepsbouw.
50. De bijzondere vaart op verfchillende landen en rijken.
6°. Net aandeel der onderfcheidene havens van het Rijk
in deszelfs algemeene Zeevaart:
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Omtrent deze zes onderwerpen words eene reeks van
belangrijke daadzaken en uitkomflen geleverd. Bij den
grooten rijkdom van zaken , in dit Hoofdfluk vervat , bejammert Recenfent het , dat het befiek van een verflag
niet gedoogt, den Schrijver in de ontwikkeling van zoo
vele bijzonderheden te volgen.
Het tweede gedeelte , den Handel betreffende , is mede
in twee Hoofdflukken verdeeld. Het eerfte bevat eene

Schets van den toefland des Nederlandfchen Handels in
het algemeen. (B1. 77-2o4.) Dit Hoofclituk is bijzonder
belangrijk wegens de van bl. 81-18t daarin voorkomende

Opgave van de geldswaarde van alle de in- en uitgevoerde goederen over 1824 , 25 , 26 en 27. De zamenftelling hiervan moet den Schrijver ongeloofelijke moeite
gekost hebben; en al is het dan (gelijk hij zelf waarfchuwt
en ook uit den aard der zaak niet anders mogelijk is) dat
de herleiding dier voorwerpen tot geldswaarde alleen voor
eene approximatie kan gehouden worden , zoo is hij echter hierin met zoo veel zorg en omzigtigheid te werk gegaan , dat dezelve in ons oog voldoende is, om tot bafis
genomen te worden voor de beoordeeling van den toeftand des Nederlandfchen Handels.
De daarop volgende Recapitulatie dezer Tabel doet
zien , dat de algemeene Nederlandfche Handel eene uitgebreidheid heeft , die ieders verwachting zal overtreffen ; dat de invoer den uitvoer beflendig , en wel met
een gemiddeld jaarlijksch bedrag van meer dan 45 millioenen guldens , heeft te boven gegaan ; en eindelijk ,
dat in ons vaderland, gedurende de jaren 1824-1827,
aan good en zilver dooreengerekend , voor f 119 , 771
jaarlijks meer in- dan uitgevoerd is geworden. (Bl. 18x.)
Hieruit ontwikkelt de Schrijver deze drie gevolgtrekkingen :
a) De Nederlandfche Handel heeft federt 1824 belangrijke vorderingen gemaakt.
b) Hij that in eene gunflige evenredigheid tot dien
van Enge1and en Frankrijk.
c) Uit denzelven blijkt volkomen de algemeene welvaart
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van ons vaderland. (Deze conclufie dunkt ons
wat flout , en zal velen Handelaren , met een' zucht
of glimlach , bet hoofd doer fchudden.)
Het tweede Hoofdiluk voert tot opfchrift : Overwe-

ging van de bijzondere handelstakken of hoofdbellanddeelen van den Nederlandfchen Handel. (Bl. 204-23o.)
Hierin befchouwt de Schrijver achtervolgens :
a) De voortbrengfelen van den Nationalen Landbouw.
b) De voortbrengfelen van Visfcherij.
c) De onbewerkte metalen en delffloffen.
d) De bewerkte floffen van allerlei aard.
e) De koopwaren.
Ook hierin is het ontnogelijk , den Schrijver geregeld
te volgen , zonder hem als 't ware of te fchrijven.
Hoogstbelangrijke en bier en daar geheel onverwachte nitkomiten worden bier nit oflici6e ftukken ontwikkeld.
Zoo ziet men , om flechts dit Une op te noemen , inderdaad met de hoogfle verwondering , dat van 1824—
1827 ons Fabrijkwezen jaarlijks een' gemiddelden meerderen llitvoer van ruin f 284,000 heeft opgeleverd.
(B1. 225.)
Uit dit alles wordt , bl. 229 , door den Schrijver de
flotfom opgemaakt , dat de flat van de Nederlandfche
Zeevaart en Handel, over 't algemeen en in de gegevene
ftaatkundige en handelsomflandigheden van Europa , gunftig is , zoo wel ten opzigte van derzelver uitgebreidheid
en uitkomften , als ten aanzien der uitzigten voor de
toekomst.
Eindelijk levert de Schrijver , van bl. 232-335 , de
acht volgende Bijlagen
A. Staat van de fchepen , welke van 1814 tot en met
1827 de Sont zijn gepasfeerd.
B. Staat van de Schepen , die gedurende 1826 en 1827
in de onderfcheidene havens van het Koningrijk
der Nederlanden zijn binnengekomen en dezelve
zijn uitgezeild.
C. Staat van dendoorvoer gedurende de jaren 1824-1827.
D. Vergelijkingsflaat van den invoer der koopfteden
BOERBESCH. 1830. NO. 9.
CC
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Amflerdam , Rotterdam en Antwerpen , over de
jaren 1825 en 1826.
E. Voortbrengfelen van den Nationalen Landbouw.
F. Voortbrengfelen van de Visfcherij.
G. Onbewerkte metalen en deiffloffen.
H. Bewerkte ftofFen: a) van vlas , b) van allerici aard.
Recenfent heeft dit werk met de mecste belangftelling
gelezen. Hij, voor zich, kan zich doorgaans wel vereenigen met de rcdeneringen en gevolgtrekkingen van den
Schrijver. Hij gevoelt echter, dat anderen , uit hoofde
eener verfchillende wijze van zien, Merin welligt hemelsbreed van den Schrijver zullen kunnen verfchillen, ja
misfchien nit deze zelfde Tabellen geheel andere concluan zullen trekken. Zoo veel is echter zeker , dat
dit werk van den Meer DRIELING eenen vasten grondflag oplevert , om daarop gegronde redeneringen to kunnen bouwen. Er is nicts moeijelijker , dan bcfpiegelingen van thatshuishondkundigen aard: doch dezelve worden onmogelijk , of ontaarden in een' ijdclen woordentwist , zoolang men het niet omtrent de daadzaken eens
is. Deze daadzaken zijn hier door den Schrijver als 't
ware in officio, immers uit officiae flukken , aan 't licht
gebragt. Wij zijn dan nu in het bezit van eene Handelsgatistiek van het Koningrk der Nederlanden, Welke
nu reeds van groot belang is , en ongetwijfeld van nog
grooter belang zal worden , wanneer de Schrijver zijnen
arbeid ook over de volgende jaren voortzet; waartoe wij
hem, in het belang der welvaart van ons vaderland , aanmoediging, lust en gezondheid toewenfchen.
Ook het nitwendige van dit werk , met name druk en
correctie, verdienen alien lof.

Aanteekeningen op een Togtje door een gedeelte van
Duitsehland, in het jaar 1828 , door A. VAN DER
WILLIGEN. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 1829. In gr. 8vo. 463 Bl. f 4 -50.

I

n den voorleden jare, en alzoo niet lang na de terug-
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komst van onzen vaderlandfchen Reiziger,, werd dit zijn
boek in het licht gegeven , ter zelfcler perfe ge:Irukt ,
van waar ook zijne vroegere gefchriften uitgingen. Behalve de Gefchiedenis der vaderlandfche SchilderkuNst
door VAN EYNDEN en onzen VAN DER WILLIGEN, maken zij dus , vooral met betrekking tot die
kunst, een goed geheel van fmaakvolle en oordeelkundige
waarnemingen uit over het merkwaardige , dat onze Schrijver,, behalve in het Vaderland , in Frankrii'k , Italie en
Zwitferland , gelijk mede in een gedeelte van Duitschland en Engeland , voormaals had gezien , en nu befchouwen mogt in Sakfen en Pruisfen , bijzonder te
Dresden en in Ber4112. Wij haasteden ons, om verfiag
aan onze Lezers te doen van dezen arbeid ; doch vonden
ons verrast door eenige aanmerkingen en teregtwijzingen ,
opgenomen in den Konst- en Letterbode van dit jaar , zoo
wij vvê1 hebben No. 16. Laat bet ons alzoo vergund zijn ,
desbegeerigen liever derwaarts over te wijzen , dan dat wij
de verdenking op ons laden van na te fchrijven , wat
reeds gezegd , en althans onder het oog des Reizigers zal
gekomen zijn. Onze taak trouwens is veelmeer om de
geheele inrigting van het werk te leeren kennen , en dat,
met achterlating van min belangrijke misflagen of verzuimenisfen , te beoordeelen. De inhoud , naar de reisroute
door VAN DER WILLIGEN in zoo vele bijzondere
deelen gefplitst , ila dus aan het hoofd : Van Haarlem
naar Osnabrug. Van Osnabrug naar Brunswilk. Brunsw9.k. Van Brunswille naar Halle. Halle. Naumburg
en Weimar. Over Jena naar Leipzig. Leipzig. Van
Leipzig naar Dresden. Dresden. Dresdens kunst- en wetenfchappelijke Verzamelingen en Inrigtingen. Gemengde
Aanteekeningen wegens Dresden. Uitftapjes in de omftreken van Dresden. Van Dresden naar Berlijn. Berl9'n. Kunst- en wetenfchappelijke Inrigtingen te Berl!'jn.
Gemengde Aanteekeningen wegens Berlryn. Van Berlin
naar Hamburg. Hamburg , en terugreis naar Zmflerdam.
Terwijl de beoefening der Schilderkunst , benevens die
van andere wetenichappen en nuttige werkzaamheid , onC c 2
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der bet Aveldadig befluur van onzen Koning en bij herhaalde tentoonflellingen , thans bij uitnemendheid begunftigd wordt, laat zich de aangelegenheid te meer gevoelen
voor de onzen , orn , in deze en andere zijner Reizen ,
bij den Schrijver te lezen , hoedanig de 'hat dier kunst
elders zij , en welke meesterftukken in buitenlandfche
kabinetten bijzondere opmerking verdienen. Zijn arbeid
heeft alzoo to dozen op nicuw alle refit op onze aanprijzing bij Liefhebbers en Schilders ; en wel allermecst bij
de zoodanigen , die in de gelegenheid komen van cigene
waarnemingen met de zijne te mogen vergelijken. Eenen
trek ondertuslchen, die in het algemeen tot aanmoediging
dienen kan onzer vaderlandfche fchool, willen wij bier
inlasfchen : „ Herten ontmoette ik bier (in de galerij
van Dresden) eon' Engelschn2an, die eon kenner en
„ liefhebber fcheen te zijn , inzonderheid het work van
„ Nederlandfche Meesters hoogfchattende ; met genoegen
ontwaarde ik dan ook , dat , welke belangaelling de
„ historieaukken mogen inboezemen , gelijk vele ciaarop
„ billijk aanfpraak hebben , de eenvoudige , eigenaardig
), voorgeaelde tooneelen der Nederlandfche fchool , on„ der ieders bereik , een groot deel der befchouwers trok„ ken ; zoo als ik meermalen te Parip en elders had
waargenomen (3).” In welke noot de Schrijvergetuigt ,
„ dat de Nederlandfche Schilders niet aileen door ge„ heel het beichaafd Europa in achting zijn , maar,,
r. , (in diens Reize door Perzië, D.
„ volgcns DI o
„ I. bI. 235) zuiks reeds vroeg waren in Perzie."
Hoc onderhoudend nogtans en oordeelkundig VAN
DER WILLIGEN de zaken voorftelle , wij mogen bet
niet betwijfelcn, of die breede tritweiclingen over kabinetten en fchilderijen zijn voor een niet ingewijd publiek to
uitvoerig , orn deszelfs lceslust beftendig gaande te
Beter had hij misfchien , van den beginne , zijne
kunstbefchouwingen als brydragen tot de reeds aangehaalde
Gefchiedenis der vaderlandfche Sehilderkunst, of onder
anderen kenfchetfenden titel , der wereld medegedeeld.
Doch , eons begonnen zijnde van dit zijn hoofddoel in
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zijne Reizen te fpreken , mag men het onzen Landgenoot minder ten kwade duiden , indien hij op zijn flokpaardje wel eens wat ling vertoeft , of die fnaar, naar
den fmaak althans van minder geoefenden in de kunst ,
te dikwerf aanroert. Gelukkig daarentegen fchenkt hij
aan dezen op nieuw in dit boekdecl eene aangename vergoeding door de rijke verfcheidenheid van floffe , die hij
iroordraagt, en vanwaar hij niet zelden nuttige weaken
ontleent , om zoodanige inrigtingen , als hem bij onze
naburen goed fchenen, ter navolging aan te prijzen bij
zijne medeburgers. Meest gelukkig intusfchen 1laagt hij,
de warme Liefhebber der Schilderkunst , in zijne keuze
en teekenachtige befchrijving der voortreffelijke Natuurtooneelen , die hem op dezen fchoonen togt , met name
bij het doorkruifen der omareken van Dresden , nu door
hunne bevalligheid verrukten , dan weder door hunne verhevene grootheid of ongemeene verrasfing deden verbaasd
en opgetogen flaan. Die zachte aandoening gevoelt men ,
als ware het, met den Reiziger,, als men op een zijner
uitflapjes uit die bekoorlijk liggende flad hem vergezelt,
en , met hem „ dringende langs een final pad door het
„ bosch , de opening ziet van een ruim gewelf,, dat de
„ natuur hier in de rots vormde. Wij traden er in , (ver„ volgt hij) en eensklaps waren wij van uit de woestc
„ eenzaamheid in een vrij talrijk gezelfchap (*) ver„ plaatst ,” enz.
Over het geheel zijn de opmerkingen , waarmede ook
deze Reize doorvlochten is, bondig , oordeelkundig en
belangrijk. Nu en dan evenwel flieten wij op zwakkere
plaatfen , en op verhalen , meer gefchikt om in een' vrolijken kring te berde gebragt , dan wel door de drukpers
den koelen lezer voorgelegd te worden. Wij aithans zottden niets daarbij verloren achten , indien de Schrijver zijn
gefprek met eenen podagreuzen en zich weinig matigenden
Engelschman had achterwege gelaten, en ook bet tweeregelig versje , aan het einde ne6rgefehreven (bl. 281 —,283):
(*) Op het titelblad vindt men de afbeelding ,in een weluitgevoerd vignet.
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, De matigheid vooral , en daarbij mostaardzaad,
„ Is tegen 't podagra , naar 't fchijut, de beste raad."
Immers , zoo fang bet eerfte cleel van den raad, waarop
VAN DER WILLIGEN minder aandrong verzuimd
wordt , mag men zich van het recept , als van rnenig ander
middel , weinig goeds beloven tegen deze reeds van ouds
als ongeneeslijk vcrmaarde kwaal.
Met meer bevreemding evenwel zagen wij, kort daar na , (op bl. :284) de welbekende les van RIVIERE DU
FRESNY aan jaloerfche mannen , en eene , voorwaar
niet zeer gelukkige , vertaling van het Franfche versje,
in deze Reisbefchrijving weder opgenomen. Want andermaal hiervan te gewagen , nadat de Schrijver voor dien
raad vroeger alreeds in eene andere Reize (*) eene plaats
had ingeruimci , kon , zoo wij meenen , in deszelfs cangelegenheid geene verontfchuldiging vinden.
Eindelijk , daar elk zijne wijze heeft van denken en
zien , ook in zaken van de boogfte aangelegenheid , mowij er niet van af, onze Lezers , en met name den Meer
VAN DER WILLIGEN, met een woord te herinneren
aan het Plot van onze beoordeeling zijner /lanteckenin-

gen op een Togtje door een gedeelte van Engeland
De noot onder bl. 361 , en zijne baarblijkelijk goedkeurende aanhaling aldaar van hetgene in het Illagazip2 voor
Schilder- cn Toonkunst , 2de St. bl. 15 3 , voorkomt,
verfchaft er ons aanleicling toe. Men leest in dat Tijdfchrift , volgens zijne opgave: „ Ook het Kerkgazang
„ bij de Hervormden moet veredcld worcien , en niet
„ langer prijs gegeven (hoe kiesch gezegcl !) aan brave,
„ vrome , maar antimuzikale lceken , (bedoelt men bier„ mede de lidmaten der Kerk ?) die zeker eenen AU„ G U S T I N U S de tranen niet uit de oogen zouden
„ lokken.” Wij antwoorden flechts , dat zulke magtfpreuken bij ons niet geldig zijn ; en , al moest ook
(*) Zie 's mans ilanteekeningen op eene Reis van Pariis
naar Napels, D. II. bl. 58.
(f) Pad. Lett. voor 1827. D. 1. bl. 55.3 en 554.
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jaren achtereen deze of gene gevoelige Augustljner monnik, of dweeper,, met drooge oogen in Nederland ter
kerke nederzitten bij bet gezang der Hervormden , deszelfs hoofdbedoeling is en blijft bij der Protestanten
Eerdienst ilichting der Gemeente door hetgene zij ziet,
verflaat en gevoelt, maar gem zinnelijk vermaak en muzikale opgetogenbeid , die met de toonen wegfwelt en —
verdwijnt.
Doch nernen wij affcheid van den waardigen Reiziger,,
die, is hij anders voor onzen lof niet geheel onverfchillig , bet weinige , dat wij vermeenden in dit bock te
moeten afkeuren , dan ook geenszins ten kwade duiden zal.
Zijne gewoonte, om eenen Bladwijzer der voornaamfte
zaken achter zijne Reizen te voegen , ook bij deze gevolgd, draagt zeer onze goedkeuring weg.

SWAVING I S tienjarige militaire loopbaan. Door hem-

zelven befchreven. Met het Portret des zlutheurs.
Te Dordrecht , bit Blusfd en van Braam. 133o. In
gr. 8vo. XXIV en 3:8 bl. f 3 - 6o.

O

rder dezen titel ontvangen wij bier het vervolg op
SWAVING ' s Reizen en Lotgevallen, reeds in bet jaar
1 827 in het Licht verfchenen. De gretigheid , waarmede
dat werk in der tijd gelezen is, de toen reeds gedane aankondiging van deze Ticnjarige Militaire Loopbezan,
waarborgen deze voortzetting van des Schrijvers levensverhaal eene gunftige ontvangst bij ons lezend publiek.
Niettegenftaande s WAVING zich in dit gedeelte van zijne
gefchiedenis op een naderbij liggend grondgebied , in een
ons meer gemeenzaam tijdperk bevindt, en zijne Lotgevallen nu ook minder avontuurlijk zijn, handhaaft hij
ook hier ten voile zijnen roem , als aangenaam , onderhoudend Schrijver. In zijne Reizen en Lotgevallen had
de man zijnen levensloop verhaald tot op zijne terug-
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komst in het vaderland, in het begin van het jaaij 1813,
na alle zijne aanzienlijke Westindifche bezittingen te hebben verloren. In dezen radeloozen toefland vormt hij
het plan , om Garde d'Honneur in dienst van NAPOLEON te worden , en verkrijgt , na het te boven komen
van eenige zwarigheden, zijnen wensch. Als zoodanig
houdt S W A V I N G zich eenigen tijd in Frankrijk op ,
bezoekt Parils , houdt garnizoen te Tours en Tourenne,
vertrekt naar het leger in Duitschland deferteert in
Beijeren uit het Franfchc leger, komt in het vaderland
terug , wordt aangefteld als Officier in Nederlandfehe
dienst , en treedt weder in het huwelijk. Na het opmerkelijkf'te verhaald te hebben van hetgeen hij heeft ondervonden en bijgewoond op zijne verfchillende verblijfen garnizoensplaatfen , Breda , Venlo , Gent ,Lier,Door-

nik, Antwerpen , Anfiertlatn, Bergen in Henegouwen ,
Brugge, Nieuwpoort, eindigt -de Schrijver dit deel met
het verhaal zijner aanflelling als Eerfle Luitenant-Kwartiernmester bij de Artillerij- en Ingenicurfchool to Delft.
SWAVING bezit de gaaf , om , door zijne wijze van
voorffellen , ook aan datgene , wat in zichzelf niet veel
belangwekkends bezit, eene geur en kleur te geven ,
waardoor bet den lezer aangenaam ondcrhoudt. Evenivel wij genoten het genoegen der lezing niet onvermengd ,
daar zoo wel de gefchiedenis van SWAVING zelv', als
de wijzc , waarop hij haar verhaalt, ten blijk verftrekt,
hoe iedere leeftip clerzelver eigene ondeugden heeft , en
hoe ligt uit een bedorven jongeling een bedorven man
wordt wiens vroegere ondeugden flechts door andere
ondeugden worden afge-vvisfelci. Rijpere jaren, de kennismaking en einclelijk daarop gevolgd huwelijk met zijne
tegenwcordige echtgenoote doen den man wel minder
blootgefteld zijn aan de grove uitfpattingen der ontucht.
Maar is de mensch nu beter geworden ? AVij vreezen,
neen. Zonder te verbleeken of te blozen , maakt hij gewag van zijne tours de baton in zijnen administrativen
post, en van zijne onvoorziene etnolumenten als Kwartiermeester. De door hem geplcegdc vcrvalfching van
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een authentiek gefchrift verhaalt hij zoo, alsof de fchuld
van dit feit meer aan 's Konings decreer, hetwelk hij daar.
door wilde ontduiken, dan aan hemzelv' toe te fchrijven
ware. Zoo kan iedere dief zeggen: ben niet fchuldig;
maar wel de wet , die het ftelen verbiedt." Dat iemand in
sWAvIN G ' S omftandigheden tot misflappen vervalt, is, offchoon niet goed te keuren, echter menfchelijk. Maar dat
men, na de ftraf der geregtigheid ontkomen te zijn , uit zijnen veiligen fchuilhoek op eene ligtzinnige wijze die misftappen gaat verbreiden, zijne buitenfporigheden daarmede
verontfchuldigt , dat deze de verwezenlijking zijn van zijn in
het grootboek der predestinatie opgefcbreven levenslot ; dit geeft,
gelijk wij vreezen, ten aanzien van 's mans zedelijklieid,
weinig goeds te kennen. Meent sw A v IN G het in ernst, als
hij zich op de predestinatie beroept ? Wij weten het niet;
maar het eerfte zou noch zijn verftand noch zijne zedelijke beginfelen tot ecr verftrekken , en, war fpotcernij be.
treft, hebben de aanhangers eener weer liberale denkwijze
zulk eene hulp en dezen verdediger niet noodig. De nietsbeteekenende, jammerlijk mislukte verdediging van het tweegevecht , die hier voorkomt, is een overtuigend bewijs, dat
de Schrijver waarheid fpreekt, ais hij van zichzelven zegt,
dat de zedepredikatiën zoo win , als wijsgeerke betoogen,
in zijn vak vallen. De flotfom van alles is dan, dat, wanneer de lezer onder de aandacht houdt, dat s WAVING,
wegens het bedorvene van zijne zedelijke beginfelen, zoo
min een beoordeelaar is van perfonen eu daden, wiens oordeel men voor onfeilbaar kan houden, als een gefchikt voorbeeld van navolging, en dit boek aanmerkt, in zoo ver het
flechts verhaalt, als eene bijdrage tot vertneerdering van
zijne wereld. en menfchenkennis, deszelfs lezing, bij het
aangename van het onderhoud, hetwelk het verfchafc, ook
in meer dan ddn opzigt nuttig zijn Het portrer in
groot costuutn heeft veel van caricatuur, of liever van een
paskwil op den man, wien het verbeeldt.
Het Rijk en de Stad van Algiers, topographisch en historisch
gefchetst. Met eene algemeene Kaart van het Rijk en een'
Platten Grand van de Haven benevens den (de) omgreek.
Te Amflerdam, bij G. J. A Beijerinck. 183o. In gr. 8vo.
96 Bl. f I- C5.

D ic boekje fchynt uit het Fransch vertaaid te zijn. Dit
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ware trouwens uit den aard der zake op te maken , in zoo
verre inzonderheid de oogen van Frankrijk op het hier befchrevene laudfchap en Clad gevestigd zijn. Wij kunnen het
der opgewekte nieuwsgierigheid en belangflelling wel aanbevelen. Maar weinigen zullen zoo veel van her rocfnest weten en er zoo veel van vcoronderflellen , als zit bier vernemen. Eene bevoliting van 2,5oo : 000 , zegge: twee millioen
vijfmaal honderdduizcnci, wie had daaraan gedacht ? Len"
grootendeels zeer vruchtbaren grond zal ook ligt hij alleen er
zoeken, die weer , dat Afrika , deze zelfde Noordafrikaanfche
kust, eenmaal de koornfchuur van Rome was.
Ziehier den Inhoud: Ligging , uitgeflrektheid , grenzen. KliMaat. Natuurlijke gefleldheid des lands. Gefteldheid van den
grond. Voortbrengfelen. Landbouw. Dieren. Bevolking. Ver.
deeling. Voornaamae Steden (van 12000, 20000 tot 145000
inwoners , zoo als: De Stad Algiers.) Omftreken derzelve. De
Haven van Algiers. N.ijverbeid. De Koraalvisfcherij. Handel.
Openbare Inkornfien. Openbaar Onderwijs. Het Leger. De
Marine. De Regering. Gefchiedenis van Algiers. Welke
laatfle een derde van het geheel bevat, en inderdaad be.
langrijk en aangenaam om te lezen is.
Kaart en platte grond hadden op den rite! niet alzoo behooren vermeld te zijn, maar als eene kleine verrasfing , waarvan men geen ophef maakt , gewis meer behaagd.

Redevoering , over den Crest der Nederlandrche Letterkunde ,
vergeleken met die van andere Vothen. Ter aanyaarding van het
Iloogleeraarsambt in de Nederlandfche Taal- en Letterkunde
en Vaderlandfche Gefchiedenis aa72 de Doorluchtige Schole
der Stad ilinflerdam, op den 3oflen Nov. 1 g 29. Door N. G.
VAN KAMPEN. Te Ansfierdam , ter Stadsdrukkerij. z83o.
In gr. gto. 41 Bl.

I

n Redevoeringen, bij Welke benoemde Hoogleeraren bun
ambt gewoonlijk aanvaarden , ontvangt men zeer dikwijls de
eerfte openlijke proeve van hunne gefchiktheid tot het werk,
dat op hen wachr. Natuurlijk let men dan , bij derzelver beoordeeling, op alles , wat tot het te aanvaarden werk in meerdere of mindere betrekking flaat. Doch ten opzigte van VA N
KAMPEN is dit geheel enders. Deze heeft zich door zijne
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vele en alleruitmuntendfte gefchriften zoo gunftig bekend geznaakt , dat het ieder verwonderen inoet , dat hij niet eer
de gelegenheid geweest is , oin eene Inwijdingsredevoering
als Hoogleeraar te houden en nit te geven. Sic fate talerunt.
Beter laat , dan nooit. Met deze bevordering van den bekwamen man wenfchen wij minder hem , dan wet de Doorluchtig, e School van Amflerdam hartelijk geluk.
Om den Lezer aanftonds te doen gevoelen , wat hij bier
zoeken moet , en dan zeer voorcreffelijk vinden zal , zullen
wij het plan en den aanleg opgeven. „ Het zal mijne zorg
„ moeten zijn , om mijne Hoorders niet enkel bekend te ma„ ken met onze beste Schrijvers en derzelver gen,rochten ,
„ niet alleen met de gebeurtenisfen des Vaderlands , maar die
„ befehouwing. zoo veel mogelijk tot een geheel te bren, gen ;
niet alleen te toonen , wat Nederlanders gedacht,
„ gefchreven , gedaan hebben , maar sevens , zooveel moge.
„ lijk, hoe zij dit dachten , fchreven en deden. Ik zal tot
„ dat einde trachten , mijne Hoorders bekend te maken met
, den geest onzer Letterkunde , en dien onzer Gefchiedenis ,
• beide gewijzigd door ons volkskarakter.” (Bl. 5.) , De
„ eerfle eigenaardigheid , welke den Nederlander kenfchetst ,
„ en die zich , door alle tijdperken zijner Gefchiedenis been ,
„ bij hem werkzaam betoont , is Godsdienfligheid. Zij heerscht
• ruitnfchoots in onze Dichters en Prozafchrijvers." Aanhaling
van gepaste voorbeelden, welke duidelijk aanwijzen, dat van
de vroegfle tot de jot:0e tijden Godsdienst de grondtoon der
Nederlandfche po6zij geweest is. De Nederlandfche Godsdienfligheid worth vergeleken vooral met die in Spaanfche
pazij , ten voordeele der onze. Bl. 6-12. „ Len tweed('
• karaktertrek der Nederlanderen , die zich in zijne Letter.
„ kunde fpiegelt , is huifeliikheid." BI. 13. HooFT, v o NDEL, DE DECKER, SMITS, VAN HAREN, BELLAMY,

ftrekken tot voor.
beelden. De door Nederlanders zoo duur gekochte vrijheid
boeit hen ook aan het Vaderland, dat bun boven de heerlijkfle landen het dierbaathe niet flechts , maar het beste is.
Hunne vrijheids- en vaderlandslicfde kan zich met die van
andere volken meten. Bl. 13-24, Bedaarcheid , kahn onderzoek maakt onze pazij rael en praktisch. „ De wereld
, der Ideen laten wij aan onze oostelijke naburen over. Uit
• dit grondverfchil kan men vele ongunftige beoordeelin, gen van Duitfche gewrochten bij ons, die wij natuurlijk
NIEUWLAND, VAN ALPHEN, FEITH
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• uit ons flandpunt befchouwen, verklaren; terwijl aan den
„ anderen kant een Duitsch oordeelkundige V o N DE I. be„ rispte, omdat hij de sneer verborgene roerfels in het men„ fchelijk hart niet heeft opgefpoord en ontleed, en zich
„ met de moor in het oog vallende heeft vergenoegd.” BI.
2 4, 25. De fchaduwzijde onzer Letterkunde ontgaat zijner
aandacht niet. Gebrek aan zelfvertrouwen en zucht tot navalging van den vreendeling worden naar waarheid in ons y olkskarakter ten toon gefteld. Oorfprong dier zucht ter navolging vooral van Franfchen federt 1685, verderfelijk voor on.
ze oorfpronkelijkheid ook in de Letteren. „Onze Gefchiede„ nis behoeft waarlijk voor geene van alle landen te wijken,
„ maar overtreft ze ver in grootfche partijen, gefchikt om
„ den toed des y olks to verheffen en tot gezang aan to fpo„ rem,” De tegenwerping , dat onze lage , platte , eentoonige grond niet voor dichterlijke verheffing bij het gros der
Natie gefchikt is , vindt bl. 3o, 31 eene meesterlijke en treffende wederlegging. Den voortgang van die flaaffche zucht
tot navolging gaat V AN KAMPEN gezet na , en eindigt met
de blijde verzekering, dat de Natie Clans, na jaren van
„ ellende, de vreemde kluisters, ook in het gebied der Let„ teren, heeft begonnen of te fchudden.” Men gevoelt overal behoefte Dan oorfpronkelijke Nederlandfche gewrochten,
vooral in Amfterdam, het tooneel des rooms van zoo vele
Zulk eene ftad, in zulk eene betrekking
groote namen.
(als VOSSIDS, PR ANCIUS en anderen) to bewonen, is
• zekerlijk jets groots; jets , dat ook het koelbloedigfle hart
• moet verwarmen.” Djt brengt VAN KAMPEN tot de ge.
wone Aanfpiaken, waarmede deze Redevoering eindigt.
Uit deze korte fchets kan men genoeg zien , wat
KAMPEN bier heeft geleverd. En hiermede eindigen wij,
meenende van deze Redevoering genoeg gezegd te hebben„

Disfertatio Literaria de Deo PLATONIS, quam ..... pro
gradu Doctoratus, fummisque in Philofophia Theorotica et
humanioribus Literis honoribus ac privilegiis, in Academia
Lugduno - Batava rite et legitime confequendis , publico et
folemni examini fubmittit jOANNES T1DEMAN, Ainflelodamenfis, die XVIII januarii 183o. Amftelodami, ex officina typographies A. Zweefaardt. 18;,o. 8vo. pp, VI et 214.
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werd vervaardigd en openlijk aan de Leidfche Hoogefchool
verdedigd door den Heer J. TIDEMAN, Student aan het Seminarium der Remonflranten , die daarop met veel 1 of tot Doctor in de Letteren en befpiegefende Wijsbegeerte is bevorderd. Hij heeft zijn werk opgedragen aan zijnen aanflaanden
Schoonvader , den Heer MAURITS CORNELIS VAN HALL,
en aan den Hoogleeraar DE s AMORIE VAN DER HOEVEN,
Wien hij, even als aan zijne overige Leermeesters , de Hoogleeraren VAN LENNEP, MULLER en KOOPMANS, in de
Voorrede zijnen dank toebrengt op eene wiize , die zijn hart
vereert; terwiji hij ook der nagedachtenisfe van den edelen
v A N CAPPELLE het offer der crkentelijkheid wijdt.
Wij hadden gemeend , bij wijze van uitzondering, in clic
Maandwerk bijzondere melding te maken van deze merkwaardige Disfertatie , doch zagen van ons voornemen of na het
lezen van hec artikel , door den Amflerdamfchen Walfchen
Kerkleeraar COQUEREL daarover geplaatst in de Revue Protestante voor Maart I830 , overgenomen in Le National du
et 2 Avril , en voorat van het uitvoerig en naauwkeurig verflag , hetweik zijn ambtgenoot , de verdienfielijke H U 6 T
daarvan onlangs in bet Nieuv Christel?lk Maandfchrifk heeft
gegeven.
Dezer dagen evenwel kwam ons ter oore , dat men had
goedgevonden , in het Algemeen Letterlievend Maandfchrift
voor Junij 183o , eene vuilaardige recenfie van deze fehoone
Verhandeling op te nemen. Wij lezen bet fink, en wisten
Diet, of wij ons meer over de verregaande onkunde van dezen Recenfent moesten verbazen , dan wel bedroeven over
de laagheid en boosheid van zijn hart. Verontwaardiging deed
ons nu de pen opvatten , niet om de Disfercatie van den
Heer T IDEMAN aan te prijzen of te verdedigen ; zij behoeft
onze aanprijzing en verdediging niet, nadat niet flechts de
boven vermelde verdienfielijke Mannen , maar ook de Leidfche Profesfor BAKE, en de Utrechtfche Hoogleeraar v A N
H Eus DE, Vir Txxvoisscorrwro; ct in his judicandis 7roAnv
0,Xcas , gelijk wij van meer dan denen kant vernauvz ki
men , daaraan den hoogften lof hebben toegezwaaid. Maar
wij gevoelden ons genoopt , den minkundigen , die der oude
talen niet magtig is , en wien de bedoelde Recenfent zand
in de oogen tracht te firooten , uit enkele flaaltjes te doen
beoordeelen , uic wat onreine bron dit fchandelijk gefchrijf is
voortgevloeid.
Acht de ongenoemde beoordeelaar in het Algemeen Letter-
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lierend Maandfairift de Verhandeling van denHeerTtDEMAN
niet zoo fchocn en verdienftelijk , als bij deskundigen alge.
meen het geval fchijnt te zijn ? Verre van daar! „ Zij is
hem voorgekomen , zoo trefrelijk bearbeid te zijn, dat zij
met uitzondcring melding verdient." Maar er firaalt zooveel
belezenheid en grondige geleerdheid in dezelve door, dat hij
zich ter naanwernood kan voorftellen , bier het werk van cen
fluderend jongeling voor zich te hebben , en het dairvoor
houdt, dat de Leermeester hem wel de behulpzame hand
zal hebben geboden. Dat g u dit niet kunt voorflellen ,
arme fukkelaar! bevreemdt ons flier. Maar wat bewijst dit?
Lees den laatfien regel der recenfie , die de uwc voorafgaat, op bl. 196 bovenaan ! Gij y in& de oplosfing van dic,
voor u onverklaarbaar, verfchijnfel in de aidaar uitgedrukte
fpreuk: Haar dat de man is, is ook zij;2e kracht. — Maar wij
ftappen van deze befchuldiging af, die men altijd ban aangrijpen, wanneer men iemands verdienften wil verkleinen.
Wie den Heer TIDEM AN kent, of zijnc examioa, of ook
alleen de openlijke verdediging ziiner Disfertatie heeft bijgewoond , zal Been woord 'tot hare wederlegging behoeven.
De Recenfent fpreekt vervolgens , in het voorbijgaan , van
den dubbelzinnigen titel de Deo P J. A T ONIS. Wij nemen de
vrijheid in het voorbijgaan aan te merken, dat de Heer
TID g MAN dien titel zoo kunnen verdedigen met het voorbeeld van den Hoogduitfchen Prof. TIEDEMANN, wiens
Disfertatie de Deo Platonis hij zich beklaagt (in Praef. p. V)
niet te hebben kunnen vergelijken, ja met dat van CICER o
zelven , apud quern vELLEjus „ opificem aedificatoremque
Mandl Platonis Deum" dicit , gelijk TIDEMAN fchrijft op
bl. 84. Heeft de Recenfent de Disfertatie wel gelezen ?
Wij twijfelen daaraan te meer, als wij de opgave van den inbond vergelijken , waartoe de Recenfent vervolgens overgaar.
Daarin heerscht eene fchromelijke verwarring van begrippen , en
de Recenfent laat den Schrijver meermalen joist het tegendeel
zeggen van hetgeen hij beweerd heeft. Het lust ons niet,
in bijzonderheden te treden; want wij zouden bijkans regel
voor regel moeten weêrleggen. Een paar proeven mogen
volflaan. Volgens den Recenfent heeft de voor ons liggende
Verhandeling p L A T O'S denkbeelden omtrent de Godheid in
een zeer helder daglicht geplaatst , en nit dezelve is hem nu
ten voile gebleken, dat er, onder anderen , naar de leer van
PLATO, flechts an Heelal beflaat , door God volkomen ge-
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fchapen en verordend, tot zelf de flof als grondbcginfel. De
Heer TIDEMAN heeft integendeel overtuigend aangetoond,
op bl. 50-6L zijner Disfertatie, dat, naar het gevoelen van
dien Wijsgeer, de flof door God niet gefchapen, maar eeuwig is als Hij. De Recenfent fpreekt zich ook terftond tegen, als hij er op laat volgen: „ Er zijn (volgens de leer
van PLATO naraelijk, door TIDE MAN uit zijne fchriften
opgedolven) drie en EEUWIGE grondgoren, God , begrippen
(zoo vertaalt Recenfent de, door PLATO zoo vaak gebezigde, benaming : Ideen! !) en STOF. " Wat lager zegt de
Recenfent, dat hem almede uit daze Disfertarie ten voile
gebleken is leer van PLATO te zijn , dat God zelf is de
eenige Wereldziel. De Heer TIDEMAN heeft al wederom
juist het tegendeel aangetoond , en tegen het gevoelen van
TENNEMANN beweerd, (zie pag. 121) dat de hoogfle
God, Vader en Maker aller dingen bij PLATO ftellig onderfcheiden is van de ziel der wereld. Zoo de Recenfent het
Latijn niet regt verItond , hetgeen wij bijna moeten denken,
had hij het uit het verflag van den Heer H U e r kunnen leeren; Nieuw Christelijk Maandfchrift, D. IV, bl. 225.
Doch de man heeft de doorflaandile blijken gegeven, dat
hij van zaken fpreekt , waarvan hij niet fpreken moest , omdat hij ze niet verflaat. Men vergelijke ilechts de aanhaling
der zamenfpraken van PLATO, waar hij gewaagt van den
THEOGES (lees THEAGES), EPINOMIDES (elk, die
Grieksch verilaat, weer, dat de Dialogus heet EPINOM Is,
Fora vcluoic), HET HOER DER VETTEN (er zijn XII Boeken)! I
Hij fpreekt vervolgens van MARS I L I U s FIERNUS (lees
F IC I N U S) en van den geleerden V A N ASTEN, terwijl hij
den algemeen bekenden en beroemden AST bedoelt.
Eindelijk, — want wij willen niet bij alies 11ilflaan; belangrijker bezigheden roepen ons , — terwijl de Recenfent
het verdienftelijke van dit werk aan eau' ander' toefchrijft,
legs hij den Heere TIDEMAN den boogen regtfprekenden toon
te laste, die hem daarin zoo zeer gehinderd heeft, en die aan
elken jongeling, al is hij ook nog zoo geleerd, niet bet 112/101
voegt. Van dien hoogen regtfprekenden toon teekent hij enkele
ilaaltjes op. TIDEMAN zegt, op bladz. 8, me judice (naar
ISIJNE uitfpraak); op bladz. 3 5 , ut opinor (gelijk III beweer)!
Wat dunkt u, Lezer! die het Latijn verflaat, van de goede
trouw van dezen Recenfent ? Weet niet elk, dat men zich
ter naauwernood met meer befcheidenheid kan uitdrukken,
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en dat deze fpreekwijzen gelijkaaan met ons mijns achtens,
naar mijn inzien, naar mine meening. Maar deze zachce
uitdrukkingen worden zeker zeer verwaand en vermetel, als
men ze gelieft Le vertalen : naar muNE uitfPraak , gelijk ix
beweer.
Dan, reeds genoeg. Wat booze geest heeft zulk eene
kwaadaardige en lasterende recenfie in de pen gegeven ? Wij
willen het liefst niet onderzoeken. Maar waagt het de R ecenfent ons te antwoorden, hij kome met zijnen naam voor den
dag; wij zullen alsdan niet fchromen den onzen te openbaren,
en met hem in het ftrijdperk te creden. Wij wenfchen hem
inmiddels een helderder hoofd en een refiner harte toe. Den
Heere TIDEMAN herinneren wij de bekende dichtregels van
BURGER:

Wenn dick die Lasterzunge flicht ,
So lasz dir dies zum Troste fagen:
Die flechtflen Friichte find es nicht ,
Woran die Wespen nagen.
En den Redacteur van het Algemeen Letterlievend Maandfchrift geven wij den welmeenenden raad, zoo hij eenig belang ftelc in hec crediet van zijn Maandwerk , geene werken
meer ter beoordeeling toe te vertrouwen aan zulk een domkop en deugniet. Dixi.

Nieuwe Joodfche Brieven, of Tafereelen uit het Leven van
Jeans. Naar het Hoogduitsch van T H. SCHULER, door
G. VAN SENDEN. II Deelen. Te Groningen, by W.
van Boekeren. 1829. in gr. 8vo. Te zamen 628 bl. f 4 -So.
e Vertaler,, met dit work zeer ingenornen , is van geD
dachte , dat deze nieuwe zich van de bekende

Joodfche Brieven doorgaans zeer voordeelig onderfcheiden. In deze nieuwe
Brieven vindt men enkel bijbelfthe perfonen , de oorfpronke.
like berigten in de eigene taal der heilige verhalen. „ Slechts
„ enkele (Voorb. bl. IV) bijvoegfelen en aanmerkingen heefc
de Schrijver met eene fpaarzame hand daarin gevlochten ,
die hij noodig rekende deels om den lezer op hec regte
ftandpunt te brengen , deels om den indruk te fchetfen,
') deels eindelijk , om de dikwerf donkere plaatfen in de oor-
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konde op te helderen. Zij zijn het, die, in vereeniging
, met den vorm , Licht en leven over het geheel yenfpreiden."
Over bet werk van scHULER als zoodanig oordeelen wij
Hier. Deze fchreef voer Landgenooten. Daar,, bij de woe.
lende Jeziliten ook in Straa;sburg , is het misfchien nuttig
in joodfche Brieven , de Evangelier letteriijk met korte opheldering te plaatfen, opdat een gedeelLe van het verboden
Boek (de Babel) onder de oogen kome van hen , voor wie
een andere ritel van het boek alles zou bederven. Wij be•
oordeelen deze brieven voor den vaderlandfchen lezer, en
hebben dus met vAN SENDEN en diens arbeid , aan de vet.taling befleed, alleen te doen.
Vorm en orde zijn geheel behouden; hoewel op de laat.
fle bier en daar nog wel eenige aanmerkingen vallen kun, nen. Voor het overige heb ik mij niet flaafs aan s c n tr,
" L R gebonden; maar bier eens mindere, daar meerdere
vrijheid genomen, en dikwerf hem meer gevolgd, dan ver„ taald.”
„ Het oogmerk (bl. VI) , waarmede ik dit , en het gene
r. nog volgende deel aan het Christelijk publiek in de Nederlanden aanbied, is geen ander, dan om het Evangelic
duidelijker te maken voor hen, die het niet overal vet.Haan ; en hetzelve in een meer bevalligen vorm hun nader
te brengen, die door de lectuur van den dag van het da„ gelijksch leesboek hunner vrome voorvaderen afgetrokken
zijn.” — Of dit oogmerk zal worden bereikt , kan groote2,
lijks worden betwijfeld. Want uit de opfchriften, die men
even goed met anderen kan verwisfelen , ziet men, dat men
hier brieven vindt; terwijl de orde der zaken, in deze briey en behandeld , wel verre van harmonisch te zijn, door het
geheel verzwijgen der behandelde Evangelieplaatfen, minder
geregeld is, dan in de Evangelien zelve. Deze is de eenige
aanmerking , welke wij op de orde in deze brieven maken,
en welke overal zonder verdere aanwijzing zich duidelijk
voordoet, maar ook even duidelijk bewijst, dat zij, wien de
oorfpronkelijke Evangelien niet bevallen, in deze zoo veel
verwaterende brieven weinig bebagen zullen fcheppen.
Dit werk moet dus een werk van finank zijn. Als zoodanig zullen wij het beoordeelen, en daarom minder gezet de
voorflelling der gebeurtenisfen op zichzelve toetfen hoewel
anders ook hierop veel y ak aan te merken.
Dd
BOEKBESCH, 1830. NO. 9.
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VAN sENDEN telt onder de verdienfien, waardoor zich
deze van de vorige Joodfclm Brieven voordeelig onderfcheiden : 1". doer tin ehkel Nile/Me perfonen, tusfchen wie die
briefwisfeling plaats heeft. Het voordeelige hiervan zien wij
niet in. Daar de briefwisfeling verdicht is, kon immers zonder fchade voor dit werk, als werk van finaalt, de verdichting zijn voortgezet, ook met betrekking tot de perfonen ,
die deze brieven of fchreven of ontvingen. Evenwel valt
op dit zeggen van v A N sENDEN wel wat of to dingen.
E L I z A BETH b. v. is wel een bnbelsch perfoon; de moeder
des Doopers is algemeen bekend, maar ook 'mar hooge ouderdom (Lux. I: 7.) reeds vO6r de geboorte van haren zoon
joHAN NES. En tech laat s c HULER haar brieven ontvangen nog voile driejorlertis jaren na dezcn door LukAs zoo
opzettelijk gemelden ouderdom. Jibe D. bl. 3 3 , Ilde D. bl.
26o. Als men dus bijbelfche perfonen opneemt , dan moet
men ook hunnen leeflijd naar den Bij'oel op het oog, houden ,
of men heeft minder verciientle, dan bij bet gebruik van geheel verclichte perfonen. Daarenboven zou VAN SENDEN
naauwkeuriger zijn geweest, indien hij die bijbelfche perfonen niet als iets loffelijks op den voorgrondhad geplaatst.
Er zijn oolt bijbelfche names , zonder dab zij daarom nog bijbelfche perfonen zijn. ZEBEDEus komt flechts eens in de
Evangelien voor, en wel zeer lijdelijk, Marc. I: 20; maar
de vader van ANDREAS en PETRUS, van MATTIIEUS,
J A couos komt alleen bij name , en de broeder van TH 0MAS in het geheel niet voor. Doch wij befchouwen dit bijbelfche dier perfonen van weinig belang niet alleen, maar
zelfs nadeelig aan de zaak, welke v A N s ENDEN meent to
moeten prijzen. Daar die perfonen min of meer beltend zijn,
flaat bet nu ter onzer beoordeeling, dat vele aanteekeningen
in deze brieven ontijdig zijn aangebragt. B. v. SCHULER.
laat j OH A NNEs aan NutooEmus
Me D. bl. 52:
Wij kwamen in de nabijheid van Sichem of Sic/jar , d. i.
„ leugentlad, gelijk de meeste Joden (I. w. de meeste Joden)
,' deze plaats noemen, om haar to befchimpen." Zoo befchrijfc joHANNEs verder aan MARIA, bl. 25o, de aanlei ding tot het feest der Tempelvernieuwing, en fpreekt MARIA tot JOHANNES over het Loofkuttenfeest, alsof deze
er nog nook geweest was, bl. 209, 210. Het is wel zoo,
dat dit alles gefchiedt om den Lezer; maar bet flrekt dan
Loch ook tot bewijs , dat de worm van s cHuLER'S boek
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zoo fraai niet is als v A N SENDEN meent , en dat juist het
gebruik van bijbeifche natnen en perfonen dac gebrekkige in
den vorm naar zich fleept. Het ergile van alien is nog , dat
s cnuL ER op deze wijze aanteekeningen fchrijfc , welke de
ontvangers van die brieven veel beter hadden kunnen maken.
B. v. fide D. bl. r t : Een mensch , — gij gevoelc N I K o„ nEmus, de gehikkige keus van dit woord — een mensch
„ kwam van het hooger gelegen Jeruzalem of naar Jericho en
• verviel
gelijk op dezen weg , door woestenijen en wooden
„ gaande, en waarop zoo vele bergfpelonken eene fchuilplaats
„ aanbieden, Kiet zeldzaam gebeurt ,” — (nu , dac wist de
Jeruzalemmer NIKODEMUS ook , zonder dat jou ANNE s
hem dit behoefde te fchrijven)
onder flruikroovers , die
, hem beroofden en dermace rnishandelden , dat hij halfdood
, in zijn bloed liggen bleef. — Het gaval wilde , dat korc
daarna een Joadfche ? Pries cer "
u it AS heeft een zeker
Priester)
dienzelfden weg afkwam, die, gelijk gij weer,"
(dat is nu iets beter, maar waarom het dan nog gefchreven?)
, van de Priesters en Levieten , welke te Jericho wonen ,
alsmede van die , welke van Galilea naar Jeruzalem been
„ en terug reizen , bij voorkeur gekozen wordc , omdat zii
, den anders veel korteren weg door het gehate Samaria niec
„ willen betreden." — Op welke kaart ligt Sarnaria tuslchen
Jeruzalem en Jericho? VAN SENDEM met bet wel weten , dat s c H U LER hier een even goed aardrijkskundige
is, als hij wezen zou , die zeide, (en dit is nog niet eens
eene aardrijkskundige aanteekening maken) dac de kortfle weg
van Groningen naar Asfen over Meppel loopt. Even zonderbaar laac SCHULER den Hoofdman aan ?SLAT O s fchrijven : — „ den nabij gelegen westelijken heuvel , die, omdat
veel misdadigers daar ter dood gebragt warden , fchedel„ plaats, of -Golgotha, bij de Joden genaamd worth.” Hde D.
bi. 2 49. Dit wist dan et L ATUS niet , of was misfehien eerst
v66r weinige dagen in de Provincie gekomen ?
Meer voeren wij van deze foort niec aan. Het aangevoerde
zal wel voldoen , om iederen onpartijdige te doen zien , dat
juist het bijbelfche der perfonen bet gebrekkige der brieven
het meest doec uitkomen.
Doch VAN SENDEN heefc 2 0 . als voortreffelijkheid aangewezen , dat men de oorfpronkelijke berigten in de eigene taal
van de heilige verhalen zelve wedervindt. Maar dat dit juist
het gebrekkige in den vorm wederom duet uitkomen , is aan
Dd2
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zijn doorzigt ontfnapt. Om niet te uitvoerig te worden In
het aanwijzen van fouten, (eene verdrietelijke, maar noodige
taak , vooral bij vreemde voortbrengfels , boven verdienite op..
gehemeld) zullen wij alleen deze aanmerking mededeelen. De
EvangeliEn zijn voortbrengfels, nadat de dwaling bij de Apostelen had opgehouden omtrent het rijk van den Mesfias. De
taal der verhalen was dus de taal der brieffchrijvers niet, op
het tijdilip dat SCHULER hen Iaat fchrijven. Hierdoor ontftaat, in pints van eenheid en juistheid van denkbeelden,
groom verwarring, en deze heeft men aan den door VAN
SENDEN zoo hoog opgevijzelden vorm van dit boek te danken. Wie hiervan italen verlangt, zal ze, met behulp van
deze opmerking, gemakkelijk en op vele plaatfen vinden.
Nog deze opmerking deelen wij mede , en laten verder het
oordeel over deze zoogenaamde Joodfche Brieven aan bet
godsdienffig Publielt in de Nederlanden over; dat, namelijk,
bijna in elken brief het karakter der Gefchiedenis zoo wel,
als der perfonen, die met name genoemd worden, gefchonden
wordt. Dit worth ons nu zeer duidelijk kenbaar, omdat
scuuLER goedgevonden heeft , bijbelfche perfonen ten tooneele te voeren. 13. v. die geheele brief van JUDAS ISICARIOTH aan zijne Medediscipelen , IIde D. bl. 163-170,
loopt tegen het karakter van den verrader lijnregt in, en tegen de Gefchiedenis zelve niet minder. Eveneens is bet gefteld met den brief van PILATUS aan HERODES, bl. 18 7 —
195. „ 'Louth gij het wel gelooven, HER o DE s? Ik heb
den moed niet om onder het oog van mijne huisvrouw te
„ komen. Ik zit 'leder in de eenzaamheid, en Hit deze fchrijf
„ ik u dit berigt." BL 194. P IL ATus maakt in dies brief
wederom kennis met H ERODE s; en dan maar zoo aanflonds te fchrijven , dat hij voor zijn vrouwtje bang is , en
zoo in de eenzaamheid , op eels druk feest, zoo veel te fchrijven.... Ja, die PILATUS (fcilicet van SCHULER) is wel
goed! Is dat nu ook de PILAT US van de Evangelia ? Zoo
min als de brieffchrijver j unAs de wanhopige junAs bij
MATTHEUS iS.

Befchouwing van den toefland der Surinaarnfche Plantagieflaven , eene Oeconomisch.Geneeskundige Bijdrage tot verbe.
tering deszelven, door F. A. It U FIN, M. D., Ridder , enz.
Chirargijn en Chef Z. M. Troepen en Ilospitalen te Sari-
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flaxen, mitsgaders Studs Dr. en Phylicus aldarzr. Te dmflerdanz , bij C. G. Sulpke. 1828. In gr. 8vo. 138 Bl.
f 2 - 20.

Z

iehier de poging van eenen menfchenvriend , om een gedeelte van bet lijden onzer natuurgenooten te verzachten , en
een groot aantal onzer medemenfchen , die reeds zwaar ge.
noeg te torfchen hebben aan het juk der flavernij, waaronder zij gebukt gaan , ten minfte bijkomende ellende in 't vervolg te befparen. Het geldt hier het meerendeel der bevol.
king van onze eenige belangrijke , nog overgeblevene yolk.
planting in Amerika, — van Sur/flaxen. De affchaffing van
den flavenhandel moest , zou men zeggen, de planters door
hun eigen belang , hetwelk doorgaans de fterkfle drijfveer is ,
ook zonder raadgevingen van brave Geneesheeren, hebben
doen bedacht zijn op het behoud hunner flaven , die thans
niet (wettig althans) door anderen uit Afrika kunnen vervangen worden. Maar de item eener flordige en dwaze heb.
zucht, die intusfchen zichzelve benadeelt, of van gewoonte,
of van diepe verachting voor bet leven en de welvaart onzer
natuur. en ftamgenooten van eene andere kleur, of wel dit
alles te zamen , laat nog de jammerlijkfte misbruiken beflaan,
die voor den armen zwarten flaaf van de treurigfte gevolgen
zijn. Wij zullen nu niet van de opeenhooping in die Ravenfchepen, welke den Godtergendflen fmokkelhandel in menfchenlevens drijven , gewagen (een ongelukkig gevolg juist
van de menschlievende affchaffing van den flavenhandeI, waardoor men kleinere fchepen neemt , en de Negers meer voor
het oog verbergt): want die zielverkoopers zijn wel voor
Been medelijden en voor geene verbetering vatbaar; en bet
bier gezegde moet eigenlijk dienen , om de planters op de
beftaande misbruiken opmerkzaam te maken. Deze zijn groot
en talrijk. Voor het voedfel der ongelukkige Raven wordt niet
eens hehoorlijke zorg gedragen : de bananen , deze in die gewesten zoo overvloedige vrucht , die flechts geene zeelucht
verdragen kan, en die het geliefkoosde voedfel der Negers
is, verrotten op fommige plantaadjen , terwijI zij op andere
ontbreken; men doet intusfchen geene moeite om ze ge.
droogd te vervoeren, en daardoor de gedeeltelijke fchaarschheld, die voor den Neger hoogst drukkende is, te verhelpen. Aan de kweeking van den weldadigen broodboom , dat
hooftivoedfel der ZuidzeeUanders, en die ook te Surinamen
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uitflekend wel voortkomt, wordt niet gedacht. Sommige Negers bekomen in twee of drie jaren geen fluk , dat naar kleeding gelijkt. Hunne huiien zijn flecht en doorgaans ongezond ; de arbeid, aithans op fommige tijden, bovenmatig en
ondragelijk. Men verbeelde zich, dat zij eenige dagen volfirekt geene nachtrust genieten, maar onophoudelijk fuiker
moeten malen! Sommige gedeelten hunner taak , b. v. het
koffijflampen , het katoenkloppen en malen , is voor de gezondheid nadeelig , en het infleken van bet fuikerriet tusfchen de
rollen kan tot de deerlijkfle •gevolgen , het wegrukken van
een of beide armen, of zelfs verplettering door den fneldraaijenden molen, aanleiding geven. Men kan ook door de gladde (troop ligt uitglijden, voorover in den fuikerketel vallen,
en een' martelenden dood fterven. Deze en andere wezenlijke
rampen worden door zorg voor hun genoegen niet verzacht:
de tabak, hun geliefkoosd middel om hunne fmarten te ver.
geten , worth op fommige plantaadjen niet of ongeregeld nitgedeeld. — Vat de voortplanting der Negers betreft, iets
dat zoo onmiddellijk de belangen des planters betreft , ook
daaromtrent is hij veelal zorgdoos , en vergt gedurende
de zwangerfchap van de vrouw boventnatigen arbeid, of te
fnelle hervatting des werks na de bevalling. De ongeregelde
leefwijze veler Europeanen onttrekt ook de Negerinnen maar
al te dikwijls aan hare befterntning — het huwelijk met hare
lotgenooten — en bewerkt daardoor onevenredigheid der geflachten. Er is ook geene behoorlijke vroedkundige hulp op
de plantaadjen. Over 't algemeen ziet het er met Genees- en
Heelkunde jammerlijk uit, Chirurgijns zijn er, ja, doch veel
te weinig (tien voor de ganfche kolonie buiten de flad !) en
doorgaans min kundig; hunne fchaarschheid wordt door het
weinige, dat de Directeuren der plantaadjen weten, of door
de Dresnegers, (eene foort van Chirurgijnsjongens) zoo goed
als het gaan wil, verholpen. Men heeft dan nog zoogenaamde Drestnama's, Negerinnen , die voor kwakzalfflers fpelen.
De ziekenhuizen zijn allerellendigst ingerigt zulk een ziekenhuis moet eene ware hel zijn, door donkerheid, rook,
flank , benaauwdheid en vochtigheid. De geneesmiddelen zijn
doorgaans krachteloos of bedorven. De meeste plantaadjen
zijn met eenen Heelmeester in accoord ; dat is, zij nemen
er een voor eene vaste fom jaarlijks aan; doch hij woont
fomtijds zoo ver van de plantaadje , dat hij meestal te laat
komt , wanneer hij ontboden wordt (want dat de ziekten of
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toevallen , in Oust en West vaak zoo fpoedig docdelijk ,
naar zijne wekelijkfc1ie kornst niet wachten , fpreekt van
zelve). Somtijds heeft de Directeur der plantaadje reeds
den lijder (gebrekkig) geholpen ; de Heelmeester ziet dit ,
maar &zit het niet afkeuren , om met den invloed hebben.
den Directeur niet to broken , of deszelfs gunst voor de levering
van jenever niet te verliezen (want de Surinaanyfche Eskulapen zijn fomtijds ook grosfiers) , of zelfs verbloemt hij we:
door eene valfche opgave des Directeurs misdadige zorge
loosheid of onkunde , die een' armen zwarte het leven ge•
kost heeft. Somtijds gaat de onmenfchelijkheid diet Directeurs zoo verre , dat zij Negers , die over pijn in de fchouders klagen , of zwangere vrou wen , honderd ftokflagen op
den rug laten geven ! Loopen de kosten der genezing te
hoog, dan heeft men wel eens de onbefchaarndheid , om tot
den Heelmeester te zeggen : De Neger is lnij Z90 veel niet
waard ! — Heeft de verandering van klimaat aldaar alle menfchelijk gevoel uit de borst van den Nederlander verbannen?
Tegen alle deze overtredingen der menfchelijkheid nu flaat
de Heer KunN de noodige hulpmicidelen en verbeteringen
voor, die men in het bock zelve moot nalezen. Mogt hetzelve dienen , om de Hooge Regering , en bovenal den mensch.
lievenden Boning, oplettend te maken op deze fchreeuwende
misbruiken ! Men heeft de pogingen om de flavernij of te
fchaffen , niet zonder recien , wel eons overdreven , voorbarig en
zelfs wrced genoemd , daar de gevolgen daarvan (men denke
flechts aan Haiti) onovcrzienbaar zijn ; maar moeten dan
nu de kolonisten , de planters en hunne ondorgefchikten van
hunnen kant niet al het mogelijke doen , om de Negers als
menfchen , en niet als lastdieron , to behandelen ? Zou het tegendeel niet — zoo het geenen opfland veroorzaakte, waartoe
de thans verzwakte flavenmagt wel bezwaarlijk kracht en lust
gevoelt — de Negerbevolking , die nu reeds jaarlijks geregeld
afneemt , eindelijk doen uitfterven? Dan konden de Heeren
Directeurs zelve op het veld of in den fuikermolen aan het
werk gaan , om de flagtoffers hunner nalatigheid of onmenfchelijkheid .te vervangen ! — Doch genoeg over een onderwerp , waarover reeds zoo veel en zoo dikwerf gefchreven is , en waarointrent de Christelijke gezindte der glendetz
(Kwakers) zich zulke onfterfelijke verdienften heeft verworven , en nog zoo onvermoeid hare pogingen ter verbetering
aanwendt. Eere zij den braven en kundigen K u 11 N, die zoo
vele misbruiken in het hart heeft durven aantasten !
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Denemarken in Tafereelen, door A. ANDERSEN FELDBORG.
Uit het oorfpronkelijk Engelsch. Net Platen. 11 Deelen.
1k ben een vriend van mijn land en deszelfs vrienden.
1 vAN ft oE. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz.
In gr. 8vo. XLIV en 460 bl. f 5 - 6o.

Z

onderling fleekt het motto op den titel of bij de vermelding, dat dit werk door den Schrijver, een geboren Deen,
gefchreven is in het oorfpronkelijk Engelsch, en bij hetgeen
de Vertaler berigt , dat FELDBORG zijn vaderland „ gaarne
meer en meer verengelscht zag," en hier en daar den wensch
ten toon fpreidt, „ dat het eigenlijke Denemarken fleeds
naauwer met Engeland verbonden worde." Waardoor de Engelfchen zich zulk eene aanfpraak op de toegenegenheid der
Deenen verworven hebben, betuigen wij niet to weten. Wan.
neer wij denken aan het bombardement van Koppenhagen , en
het wegnemen der Deenfche vloot door de Engelfchen in 1807,
zouden wij des Schrijvers wensch naar zulk eene naauwe
verbindtenis voor zijn vaderland met Grootbrittanje bijna aan
dezelfde oorzaken toefchrijven, om welke fommige volken
den Duivel aanbidden. Het werk zelf is nog meer nationaal
Deensch, dan wij na de genoemde aankondiging konden vet..
wachten. Het eerfle in dit werk voorkomende fink handelt,
bij wijze van inleiding, over Thorvaldfen en de verdere Deen.

fche kunfienaars, die in en buiten hun land titans in levee
Nan. Aan fchilders, bouwmeesters , graveurs en beeldhou_
fivers valt bier eene eervolle melding te beurt. Vooral wordt
aan T II OR vALns EN hulde toegebragt , en de lezer vindt
aangaande dezen beroemden beeldhouwer bier verfcheidene
merkwaardige berigten. Vervolgens beginnen de zoogenaamde

Tafereelen; De Sent. Het Kasteel Kroonenburg. Hamlet's
Tuin, Omfireken van Elfeneur. Fredensborg. Frederiksborg.
Frederiksvaerk. Jaegerspriis. Oud Graf te Udleire. Frederiks.
fund. Slangerup. Blauflred. SollerOd en CEvera. Nye Male.
Brede. Sorgenfrie. Frederiksdal. Het Meer Bagsvaerd. Glentofte. Park van Jaegersborg. Charlottenlund. Evald's Heuvol.
Koppenhagen. Domkerk van Roeskilde. Het Kasteel Valliie.
Bouwvallen van Koning Valdemar's Kasteel b Vordinborg.
Herlufshalm. Eindelijk ontvangt men eene Historifche Schets
der Deenfche Letterkunde van 1588 tot op heden, benevens
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Bijvoegfeh en zlanmerkingen van den Yertaler. Wij willen
niet ontkennen, dat men in het werk veel merkwaardigs vindt
over Denetnarken , deszelfs belangrijkfte fteden, gebouwen ,
lustplaatfen en beroemde mannen. Vooral is hetgeen over
THORVALDSEN, HOLBERG en TORDENSKIOLD worth
medegedeeld de lezing 'overwaardig. Maar of hetgeen wij
bier ontvangen te regt met den naam 7'afereelen beftempeld
wordt, meenen wij te mogen betwijfelen. — In deze Nederduicfche uitgave zijn verfcheidene platen van het oorfpronkelijke werk weggelaten. Maar waartoe dan onder deze
Tafereelen ook de zoodanige in de vertaling opgenornen ,
die , zonder de bij dezelve behoorende platen , van geene
waarde zijn, en blijkbaar flechts tot geleide der afbeeldingen
hebben gediend ? De Vertaler , die voor het overige , zoo
wel in de vertaling zelve als in de bijgevoegde aanmerkingen , blijken geeft van kunde en 'neer dan gewone belezenheid, kondigt dit werk aan, als een leesboek , dat meerendeels vermaakshalve in handen zal genomen worden. Maar,
om aan deze beftemming te beantwoorden , zouden wij meenen, dat hetzelve in eenen anderen trans moest bewerkt zijn.
Waarom wij dan ook dit werk meer aanbevelen om de bij.
dragen, die de -beoefenaars der aardrijkskunde bier zullen
vinden tot verrijking van hunne kennis aangaande Denemar.
ken, dan wel om het onderhoudende der lezing.

ilanteekeningen gehouden op eene Reis om de Wereld ; met het
Fregat de Maria Reigersberg en de Korvet de Pollux, in de
jaren 1824 , 1825 en 1826. Met Platen. Door P. TROOST,
GZN., Eerflen Luitenant bij het Corps Mariniers van Z. M.
den Koning der Nederlanden. llle Stuk. Te Rotterdam ,
bij de Wed. J. Allart. 1829. In gr. 8vo. 226 Bl. Bij lntee.
kening f 3. 65.

D e reis , welke door den Schrijver mede werd gedaan, had
ten doel , den aardbol om te zeilen, de Nederlandfche vlag
te doen wapperen op plaatfen , waar zij federt meer dan eene
eeuw niet gezien was , en de belangen van den vaderlandfchen handel, en bijzonder die der van wege onzen Koning
opgerigte Handelmaatfchappij , zoo veel mogelijk in andere
werehlitreken te bevorderen. Na zijne terugkomst in het vaderland werd de Schrijver door vrienden en bekenden aange-
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fpoord , om zijne aanteekeningen, op deze reis gehouden,
mede te deelen ; en het is door de uitgave van het thans
aangekondigde werk, hetwelk in twee flukken volledig zal
zijn , dat hij aan deze aanfporing voldoet.
Eene reis rondom den aardbol , (wij verkiezen deze nitdrukking boven die eener reis onz de wereld) met het reeds
genoemde doel ondernomen , moet van zelf belangrijke zaken
en gebeurcenisfen aan de behandeling van den Schrijver aanbieden. De vaart naar de Kanarifcbe Eilanden en het verblijf op Tenerife levers wel niet veel nieuws op , maar laat
zich, zOO als de Schrijver verhaalt , met genoegen lezen.
Van meer belang is echter lietgeen aangaande de kust van
Cuing wordt berigt, waar de reizigers eenigen tijd op de
Nederiandfche bezitting St. George del 111ina vertoefden.
Over Montevideo, J7alparaifo , Lima en andere Zuidamerikaanfche plaatfen wordt al datgene vermeld, hetwelk de aandacht van den reiziger tot zich trok.
In dit eerfle auk wordt bet verhaal voortgezet tot op de
aankomst op Nukalliwa , een der Zuidzee6ilanden , waar zoo
wel de nog in den wilden natuurftaat verkeerende bevolking,
als de voortbrengfelen en gefteldheid van het eiland , aan den
Schrijver ruime flof oplevert ; gelijk wij dan ook van hetzelve en van het verblijf aldaar een uitvoerig verhaai vinden. Ofichoon zulk eene reis , befchreven door eenen Geleerde ex profesfo, misfchien voor de wetenfchappen meet
grondige refultaten zou verfchaft hebben, is bet nogtans voor
den gewonen lezer niet onaangenaam, zich bezig te houden
met het verhaal van eenen reiziger, die , eenvoudig voorgelicht door zijn gezond verfiand en weetgierigheid , zulke zaken opmerkt en belchrijft, die anders al dikwerf als bekend
worden vooronderfteld. Wanneer wij, dit bock aanmerken als
den arbeid van een enkel perfoon , dan kunnen wij niet na.
laten te wenfchen , dat ieder reiziger zulk een loffelijk _gebruik maakte van de gelegenheid , die zich hem aanbiedt,
om bijdragen op te zamelen tot verrijking van land- en volkenkunde. Daarenboven de vaderlandlievende gezindheid van
den Schrijver, het duidelijke van zijne voordragt , en zelfs
de fraaije ileendrukplaten , bevelen dit werk nog meer aan,
en zullen voorzeker deszelfs lezing veraangenamen.
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Zwitferfche Vertellingen, naar het Hoogduitsch van H.
Z sc IIOK K E. Te dmflerd yn , b J. C. van Kesteren. 1829.
In gr. Svo. 294 Bl. f 2 - 75.

O

mdat een Zwitfer het boek fchreef, en niet omdat de
inlioud op Zwitferland betrekking heeft, fchijnt de naam van
Zwitfer fiche Vertellingen gekozen te zijn. „ Zoo zij aan onze
landgenooten bevallen," zegt de Vertaler in het Voorberigt,
„ zal weidra een tweede bundel , niet minder belangrijk en
onderhoudend , dan deze , het licht zien." Dat de Vertellin.
gen onderhoudend zijn, erkent Rec. gaarne , doch vindt dezelve niet zoo bijzonder belangrilk. Lezers en lezeresfen,
die voornamelijk om zich te vermaken een bock in handen
nemen, zullen hetzelve met genoegen doorbladeren.
NIKOLAAS, of weer men wie rqeert? is de titel van het
eerfle fluk. Het behelst eene fchets van hofkabalen onder
de regering van LoDEWIJK XV, die zich door eene Madame
DE POMPADOUR liet beheerfchen. De leering komt hierop
neder dat kleine oorzaken groote gevolgen hebben, of
dat zij , die meenen te befturen , dikwerf door anderen beftnurd worden. Deze vertelling eindigt met de volgende woor.
den , De Koning kan niet alles weten; hij moet zich tot an.
deren wenden. Deze , de Ministers , de Kanfelier, de Directeurs-generaal , de Secretarisfen van Staat , weten even veel,
en beroepen zich op de Gouverneurs der Provincin. Deze
ontvangen inlichting weder van de Burgemeesters en ondergefchikte ambtenaari, die, op hunne beurt , het nog uit Iagere bronnen putten ; en , alles wel belchouwd , zijn het
arme fchrijvers , kleine dorpsdwingelanden , afgevaardigden
zonder kunde en dikwijls zonder goeden wil, die de bouwfloffen leveren, volgens welke men regeert." L-lelaas! — MARIETTE, of de gebrokene Vaas, heeft niet veel te beduiden. — JONATHAN FROCK, een zeer zonderling karakter,
heeft veel goeds , maar oak ftellingen , op welke men gegronde aanmerkingen ban maken. Waarom laat de Schrijver
hem , zonder wederlegging, met vuur fpreken over de Mahotnedaanfche Godsdienst , en van de deugden, welke men meer
under de volgelingen van den Profeet van Medina , dan onder
de Christenen aantreft ? Waartoe zulke magtfpreuken in een
bock, dat misfchien door onervarene jeugd meest gelezen zal
warden ? War voorts de zoogenaamde verlichte Jood daar
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redekavelt, over de verfchillende gezindten onder de Christenen , is ten deele overdreven , ten deele onwaar. In onze
dagen behoeft zich niemand van alle Kerkgenootfchappen of
te zonderen, uit hoofde van onverdraagzamen fektengeest.
Rec. meent hen te moeten wantrouwen , die zoo was willen
zijn, dat zij nergens verkiezen te behooren. En dan de
vraag, die bij herhaling voorkomt: „ Ging cuarszus in de
Roomfche , Luterfche of Hervormde kerk? indien cuRtsT us op aarde terugkwam , zou hij tot de Roomfche of Griek.
fche kerk behooren, Lutersch of een navolger van CA Lv
N us zijn ?" — deze klinkt vreemd en eenigzins oneerbiedig.
Daar is onderfcheid tusfchen verdraagzaamheid en onverfchilomtrent leerbegrippen. De Schrijver legt een' der
fprekers de woorden in den mond : Er flaat gefchreven: gij
zult hen aan hunne werken kennen ; Rec. daarentegen herinnert , dat er gefchreven fiaat: Het Evangelie is Gene kracht
Gods tot zaligheld voor ieder, die gelooft. — De oude Tante
zal , ja , misfchien doen lagchen , maar had liever niet geplaatst moeten worden; of zal het voorbeeld van Doctor F A L
leeren, dat men zich wel van leugen en bedrog mag bedienen , om zich te verrijken? — De Oudejaars-nacht zal den
leeslust wel opgewekt houden tot het einde toe. Prins juLrus, des avonds zich gemaskerd van bet bal op flraat begeven hebbende , ontmoet PHILIP, den nachtwacht, heeft
den inval, om met dien van kleeding te wisfelen , en wit
in zijne plaats de wacht een paar uren waarnemen.
L I P zal in de krocg zoo Lang wachten , maar wordt door
een ander masker op het bal gebragt. Daar voor Prins Jur, I U s gehouden , heeft hij zonderlinge ontmoetingen, en weet
meesterlijk den jongen Prins te fpelen. De wezenlijke Prins
brengt door zijne grappen de Clad in beweging , doch weet
eindelijk , in den hoogaen nood , voor zich en zijnen plaatsvervanger , eene gelukkige uitkomst te bewerken bij zijnen
vader.
Rec. zou aan de eerfle en laat(le Vertelling de voorkeur
geven. De vertaling is over het geheel vloeijend. Die de
bloemen nederlag (legde) is zeker eene drukfout. Het por.
tree van MAR IETTE verfiert het titelblad.
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Tafereelen nit het Rik der Waarheid en Verdichting. Te RotAllart. 1829. In gr. 8vo. 282 Bl.
terdam, bij de Wed.
f 2 50.
aarom dit boek wordt aangeboden, blijkt nit des Schrijvers eigene bekentenis: Zoo ter verbetering mijner tijdelijke
omliandigheden, als oefeningshalve , zien deze weinige bladen
het Licht. Bet is dus niet de gewone verontfchuidiging
dringend verzoek van vrienden. giat de Schrijver wilde leveren , duidt hij voorts aan met de volgende woorden :
faijke tafereelen , tot grontlgag hebbende een of ander beroemd
perfoon, of ;nerkwaardige gebeurtenis , uit de Gefchiedenis ont.
leend, en in een meet of nzin Romantisch gewaad gefloken.
Vijf verhalen komen hier voor, welke , ten deele althans, van
gefchiedkundigen inhoud zijn. Het eerfte , OLYMPIA getiteld , betreft een' geheimen minnehandel van LODEWIJK
XIV. Het tweede , AMELIA VAN LANCASTER, 'telt
EDUARD IV , Koning van Engeland, in gunftiger Licht , dan
hij anders bekend is. Het derde , WILLEM KAREL BLOYS
VAN TRESLONG en PAULINA PACHIECO, een verhaal
uic de zestiende eeuw,, op den ftrijd onzer voorvaderen tegen
het geweld van Spanje betrekking hebbende, zal bij den Ne.
derlander welligt de meeste belangltelling wekken. Het vierde , De Kroonprins, Don (Dom) PEDRO en GABRIELLE
o RE N laac , ten opzigre van waarfchijnlijkheid , bier
en daar wel jets te wenfchen over. Hetzelfde zou men kunnen zeggen van het laatite , De Hertogin D E LA V R I ELLIB.,
RE en de Ridder D t MONTE AUCON. Een geheim huwelijk
is het onderwerp.
Lezers en lezeresfen , die het romaneske beminnen , zulien
dit boek , gelijk zoo vele anderen , met genoegen lezeri.
Kunnen zij er niet veel nut nit trekker/ , daar komt echter
niets in voor, dat regtftreeks fchade zal aanbrengen ; ten zij
het misfchien gevaarlijk ware , te veel in eene denkbeeldige
wereld te zweven. De hoofdperfonen in deze verhalen zijn
alien dengdzaarn ; op reine iiefde komt alles neder,, en een
gewenscht huwelijk is telkens het gevolg. In de werkelijke
wereld loopen de dingen niet altijd zoo geheel naar den
wensch der gelieven. Taal en ftijl zijn tamelijk goed , enkele onnaauwkeurigheden uitgezonderd, b. v. bl. 42 hunne
(hare) harten , bl. 158 fmeedden (de), en het (den) zadel.

Drie Vertoogen over het Hooger Onderwijs ; door een' welmeemenden Opmerker. Te 's Gravenhage , bij A. Kloots. 1830.
In gr. 8vo. YI en 77 bl. f :- 9o.

D
eze Opmerker,, die het , volgens eigen zeggen , wet meent,
levert hier drie Vertoogen. I. Over de Inrigting der Gymna-
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fiën naar den geest van dozen tild , hi. 1-34. II. Niddelen,
ter bevordering van het doel der Hoogeleholen, bl. 35-56.
III. Middelen, ter bevordering van ncarlligheid op de Sederlandfche Hoogefcholen , bl. 57-77.
Deze Opmerker is de gezonde deelen met ftilzwiigen voorbijgegaan , om zich alleen met de zieke op te houden , Voorber. bl. IV. Dat is good en wel. 1\laar hij brengt oole he.:
gezonde onder de kuur, en wil bijna alles van zune plaats
zetten. Onze inrigtingen , die , ais menfchelijk werk , your
verbetering vatbaar blijven, zijn zoo kwaad niet , als men
fchreeuwt. Ooze jongelingfchap, welke de Altademie verlaat, kan, over het algemeen, met de buirenlandlche wel
monfteren. Dit bewijst wel niet , dat men nu bij het oude
moet blijven ; maar het zegt ous tuch ,dat wij niec wiles nieuw
moeten maker]. Ben Wondarts handelt wanneer hij, om
de zieke deelen to herftellen , het ganfche ligchaam aan zijne
kuur onderwerpt ; maar een Geneesmeester zou zeer zeker regenwerking ondervinden, wanneer hij om eenen zieke al de gezonden in hetzelfd,t huis aan denzelfden leefregel biuden
Wilde, tot dat alles gezond is. Deze Opmerker fchijric
ons toe , eer de Geneesmeester, dan de Wondarts to zijn.
Hieruit kan men nagenoeg zien , wet naar onze gedachten,
's mans Vertoogen kunnen of zullen uitwerken.
Proeve tegen de verbastering der Nederlandfche Taal, door
befchaafde Pv'ederlanders; benevens eenige Bijlagen; door
eenen Duitfchen Beminnaar der Nederlandfche Folkstaal. Te
Zutphen, bij W. C. Wansleven. 1829. In gr. 8vo. 56 Bl.
f : - 60.
ederom eene bijdrage tot teregtwijzing van een groot
gedeelte vat] onzen landward ten aanzten van deszelfs neiging, om , ook daar, waar onze moedertaal overvloedigen
rijkdom bezit, zich bij voorkeur van vreemde en vooral Franfch e woorden en fpreekwijzen to bedienen ; eene bijdrage,
die te meer opmerking verdient, omdat zij afkomftig is van
eenen Duitfchen beminnaar der Nederlandfche volkstaal. Sinds
zevenentwintig 'jaren woonde de Schrijver in Nederland , en
leerde deszelfs taal, karakter en inrigtingen van zulk eene
gunftige zijde kennen, dat hij Nederland als zijn tweede vaderland zegent, en vooral van ganfcher harte dee p in den
lof, welken men der rijke en befchaafde Nederlandfche taal
zoo ruimfchoots toezwaait. Des te meer jammert het den
Schrijver, dat zoo vele Nederlanders, inzonderheid van de
aanzienlijke en meest befchaafde ilanden, hunne eigene moedertaal deerlijk verbasteren, door hunne gefprekken en brieven te lacen overvloeijen van vreemde, inzoneerheid Fran..
fche inmengfels. Van zoodanig eene fpreek- en fchrijfwijze
geeft de Schrijver flaalrjes als het volgende: „ Ik zag met
een extraordinair genoegen , dat Uw Ed. op de groote reis
zeer weinig fatigues en desastres , maar des te meer agrinent
gehad heefc , en in goeden welfland geretourneerd is. Ook
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kan ik de groote blijdfchap van Uwen ouden Heer, over Uw
gelukkig arrivement , zeer wel penetreren." enz. Om bet befpottelijke van deze gewoonte Le duidelijker te doen gevoelen , vraagc de Schrijver, hoe wij Nederlanders er over zouden oordeelen indien Bens befchaafde Franfchen er eenen
zoogenaamden bon - ton in flelden om op gelijke wijze een
aantal Nederlandfche woorden in hunne taal te vlechten , bij
voorbeeld aldus : Quoiqu'etant encore jongue, je me ilatte
d'avoir asfez de vel Ilande pour me faire independant. Ce
n'est pour la grappe , mais de tout mon harte ," enz. Nadal
de Schrijver door deze en meer andere voorbeelden en redeneringen het ongerijincie van de door hem gegispte gewoonte,
om bij voorkeur bastaardwoorden te gebruiken heeft ten coon
gefteld, wekt hij ieder' NederIander op , om dadelijk mede te
werken tot derzelver aft-chaffing. Als de meest gefchikte middelen tot bereiking van dit doe! 'telt de Schrijver voor, dat
elk vriend der zuivere volkstaal de bastaardwoorden , zoo
veel mogelijk, vermijde; dat de jeugd zorgvuldig worde geoefend in het zuiver fpre.ken en fchrijven der vaderlandfche
taal; dat de onderfcheidene regibanken en betturen in kerk
en fla y door bun voorbeeld toonen prijs te ltellen op eene
zuivere volkstaal ; eene doelmatige verhandeling over de
fchoonheid en rijkdom der Nederlandfcbe taal, behelzende
eene opgave van vaderiandfche woorden, die, offchoon in
vergetelheid geraakt , waardig zijn hunne plaats te herne.
men , — van zulke uitheetnIche woorden, aan welke men
het burgerregt zoo molten merman, en eene bepaling van de
wijze , op welke zulke overgenomene woorden zouden behooren uitgefproken en gefchreven te worden; en eindelijk
eene regtitreekiche medewerking van letterkundige Genootfchappen en van onzen geeerbiedigden Boning zelven. De
billagen, vroeger
Schrijver betluit zijnen arbeid met
reeds geplaatst in het Mengelwerk ban
van de drnhenifche Courant , over Complimenten en Papa en /11anza , benevens het
flukje de Vadernaam , overgenomen uit de Gedie izten van
T 0 LLEN s. De Schrijver toonE niettegenflaande zijne
levendige belangtielling in den bloei van ooze mat , geen
vriend te zijn van overdrijving, en gnat fteeds met bezadigdheid te werk in het behandelen van zijn onderwerp. Voor
hen, die in deze zaak overtniging noodig hebben, en zich
willen laten overtuigen , gelooven wij, dat deze Proeve tot
overtuiging genoegzaam is ; terwijI zij tevens , door luimige
voordragt en geoorloofde fcherts , een aangenaam onderhoud
kan verfchaffen.
Spreuken van Salomo root de .Teugd. Door N. SWAR T. Ilde
Stukje. Te Delft, bij B. Broths. In kl. 8vo. i6o Bl.f

V

an het eerfte flukje hebben wij, met grond, eenegunflige
aankondiging in dit Tijdfchrift gedaan. Dit tweede ftulEje verdient geene mindere aanprijzing. De Spreuken, hierbehandeld,
geven wij in die orde op , welke door s w A RT in derzelver
ontwikkeling en toepasfing gevolgd is. Bij het nalezen van
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dezelve in den Bijbel zal de Lezer zich gemakkelijk overtuigen , dat de gedane keus zeer gepast is. H. XIII: 17 en 2o. —
vs. 19. — H. XIV: 8. — Vs. 12, 13, 15, 17, 20.—VS.21.-vs. 22. -- VS. 23. — VS. 24, 26, 27, 3 0 , 3 2 , 33. — H. XV:
I , 2, 4, 7. — VS. 6, 8 en 10. — VS. II. — VS. 12. VS,
19. -- vs. 21 en 24. — vs. 33, en H. XVI : 4 en 6. — vs. 7
en 13. — vs. 33.
De uitvoering van het voorgeflelde plan is, zoo als men
het van SWART verwacht. Niemand zal zich hierin te leur
gefteld vinden , zeifs na het lezen van den Salorno door VAN
DER PALM. De Jeugd van beiderlei kunne heeft in de beide
ftukjes eene goede handleiding , om veel kwaads to leeren
vermijden , veel goeds te volgen.
In onze fchatting is dit tweede ftukje vooral niet minder
dan het eerfte. De voorbeelden , ontleend uit den Bijbel , en
meest alle fehoon ontwikkeld , maken dit flukje meer algemcen
bruikbaar nog, dan het vorige , en bevorderen daarenboven
de lezing des geheelen Bijbels. De Heer s w ART horde ons
deze aanmerking ten goede. Voorbeelden uit de Vaderlandfche
Gefchiedenis zijn hoogst nuttig ; maar, zonder uitvoerige aanhaling, in de bijzonderheden doorgaans niet zoo bekend als
de Bijbelfche , van welke de bron voor alien, befchaafden en
minder befchaafden, sneer, dan de Vaderlandfche Gefchiedenis,
toegankelijk is.
Piae Memoriae Viri ciarisfimi c. F. VAN E C K, Theol. et
Lit. Belg. in illustri Daventrienfium Athenaeo Profesforis ,
defuncti die XI Martii 183o, dicavic H. WEVTINGH, Ph.
Th. Mag. Litt. Hum. Doctor, Gymnafii Campenfis Rector.
Campis , apud IP J. Tibout. I830. 8vo. pp. 8. f :-25.
"Ian de vereerende Nagedachtenis van c. FRANSEN VAN
E C K, enz. toegewijd door H. WEYTINGH, enz. Kampen,
I. Tibout. f 25.
bij

M

et zoo veel genoegen , als het onderwerp toelaat , hebben wij deze verzen van den bekwamen w EYTINGH, vooral
het Latijnfche , gelezen. Hetzelve is ons los en gemakkelijk, natnurlijk en gevoclig voorgekomen. Er is wel iets
flepends in, door de lange volzinnen en den uitvoerigen aanhef
vooral. daar het alles goed te huis koint , en de latinitelt , in kleur en geur,, ons is voorgekomen niet berispelijk te
wezen , verbiijden wij ons inderdaad , dat de hoogverdienftelijke
VAN ECK, onder anderen , in dezen zijnen meer dan veertigjarigen vriend zuik een waardig lof- en lijkzangergevonden heeft.
Ook de Hollandfche navolging, van den man zelven , is zoo
goed , als men dergelijk iets wenfchen en wachten mag.
Althans de vrienden des overledenen zullen het, bij gebrek
aan toegang tot het oorfpronkelijke , met genoegen lezen.
Moge de geest en gedachtenis des afgeftorvenen, zoo waardiglijk vereerd , ook na zijnen dood nog veel geestelijken zegen en genot verfpreiden!
No. VII. Boekbefch. hi. 313, reg. 7 , lees : Taalgekerde.
— VIII. ---- bl. 367, laatfte reg. lees : didicere.

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen , door w. A. VAN HENGEL. Hide Deel.
Te AmIlerdam , bay J. van der Hey en Zoon. In gr.
8vo. VIII , 356 Bl. f 3 - 6o.

H

etgeen vroeger tot lof van 's mans Leerredenen baezegd is , kunnen wij als berg-maid ook voor dit Deel den
Lezer herinneren. Het karakter dier opftellen van den
Profesfor is reeds genoeg en gunflig bekend. Hierin ligt
Gene der redenen , waarom wij nu eerst van dezelve gewagen. Hetgeen door ons Vaderlandfche Letteroef. voor
1827. No. 7. bl. 265-269, over den tweeden bundel
gezegd is , kon reeds bij voorraad ook dit Deel aanbevelen. Wie de twee eerfte Deelen bezat , had reeds aan
zijn' eigen wensch voldaan , om ook dit Deel te bezitten , v6Ordat nog eenige aankondiging van hetzelve gefchied was.
De onderwerpen zijn niet minder belangrijk , dan in de
voorgaande Deelen , en even goed en voortreffelijk behandeld. De bekeering van Paulus als een buitenge-

woon werk van Gods genade , ook ten onzen nutte daarge/leld. Naar i Cor. XV: io. II. De vrol(lke vooruitzigten , Welke de Heer aan zsYne vereerders opent , ter1111 Hi/ aan derzelver nieuwsgierigheid weigert te voldoen. Hand. I: 6-8. III. De hooge waarde van het
Evangelie,blijkbaar in het verhoor van Paulus,b(jFestus en Agrippa. Hand. XXVI: 24-32. IV. Jezus
Christus , als het ware licht der wereld. Jo. I: 9 . V. Het
in gedaehtenis houden van 's Heilands opwekking uit den
dood. a Timoth. II: 8. VI. De laatfie last van Christus aan zinc leerlingen tot algen2eene verkondiging van
het Evangelic. Marc. XVI: 15. VII. Befchouwing van
den mensch, als het grootfle toonbeeld van Gods heerlijkheld. Pfalm VIII. VIII. 's Menfchen godsdienflig gevoel 129' de befchouwing der Natuvr. Pfalm XIX: 1-7.
BOEKBESCH. I830. NO. IO.
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IX. 's Menfchen godsdienilig gevoel bfy het gehoor van

Gods woord in den Bijbel. Pfalm XIX: 8-15. X. David , als een navolgenswaardig voorbeeld voor den Christen onder het genot van Gods zegeningen. Pfalm XXIII.
XI. 's Menfchen regtmatige zorg voor de belangen van
zijnen geest. Luc. X: 38-4 2 . XII. De Christelijke liefde. i Cor. XIII. Deze Leerrede is een fchoon model
voor Bigeloefeningen. „ De voorgelezen woorden (bl.
„ 286.) bevatten buiten alle tegenfpraak eene der fchoon„ fie plaatfen van het Nieuwe Testament. 'SVie uwer,,
„ M. I-I. I voelt geen verlangen , zoo wel om deze woor,
„ den regt te verflaan , als om derzelver overdenking ten
„ nutte re maken voor zijn hart en zijnen wandel ? Doch
„ hoe zal ik de uitgebreide taak , welke ik op mij ge„ nomen heb , behoorlijk afdoen ? Ik zie er geen ander
„ middel toe, dan dat ik mij van alle uitweiding ont„ houde , en den Apostel op den voet volge. Vergunt
„ mij dus uwe aandacht, als ik u, naar aanleiding van
„ den tekst, de Christelijke liefde, vooreerst in derzel„ ver noodwendigheid , ten tweede in derzelver hoedanig„ heid , ten derde in derzelver onvergankelijkheid voor„ ftelle.” Eenvoudiger, kon dit hoofdfluk niet worden
behandeld. De verdeeling ligt geheel in den tekst. De
ontwikkeling is ook van dien aard , dat men telkens hoort ,
wat P A U L vs zegt , en dat men niet , gelijk vele Bijbeloefenaars deze groote fout niet fchijnen te kunnen ontwijken , den Uitlegger over de taal des Apostels boort
fpreken en handelen. Dezen noodigen wenk geven wij
aan zulke Bijbeloefenaars , die hun werk meenen gemakkelijk te moeten afdoen, zoo als dan ook hunne Bijbeloefeningen meestal ligt en digt werk zijn. XIII. Gedach-

tenisviering van de ons door God bewezene weldadigheid.
Pfalm CXVI: a. Een model voor goede ortdejaarspre.
ken. XIV. 's Heilands last aan de ilpostelen, om met
de prediking van het Evangelic to Jeruzalern to beginnen. Luc. XXIV: 47b.
Deze Leerredenen verdienen de gefladige navraag , wel-

LEERREDENEN.

419

ice reeds voor de vroegere Deelen eenen herdruk heeft
noodzakelijk gemaakt. Verdere aanprijzing behoeft dit
werk van VA N HENGEL niet.

Disfertatio Theologica inauguralis , de Paulli , ad Presbyteros Ephefiacos , oratione valedictoria. (Jett. App.
C. XX. Sect. 18 feqq.) quam pro — — — publico et
folenni examini fIlbIllittit CAROL US LUCIUS PETRUS ME TELERKAMP, epagoIrasfenaar ,HolTrajecti ad Rhen. ex officina Paddcnburgii
et Soc. 1829. Forma. 8va. Pagg. VIII et 183.
landus.

D

eze Doctorate Disfertatie zal , even als die van II u
DECOPER hoewel niet breedvoerig , door ons vermeld
worden. Het onderwerp , de Affcheidsrede van Paulus
aan de Ouderlingen te Efeze, Hand. XX: 18 volgg. , is
voor zullc eene Verhandeling zeer gerchikt.
Den hoofdinhoud zullen wij opgeven , te gelijk met eene
enkele aanmerking , tot welke wij aanleiding bekomen.
De Inleiding handelt , bl. 1-7 , over Efeze, den toeItand der Gem eente aldaar , enz. Daarop verdeelt zich deze
Verhandeling zeer gemakkelijk. Eerfle deel , oordeel- en
uitlegkundige behandeling dezer Redevoering van Paulus,
bl. 8-116. Het tweede deel befchouwt deze , als wezenlijk van Paulus afkomflig , en zeer voortreffelijk , bl.
116-180.
Het eerfle deel heeft wederom twee onderdeelen ; fectio
prior, Critica annotatio pag. 8-44- Na aftrek der
bladzijden 13-41, befteed aan het oordeelkundig onderzoek over vs. 28 , blijft er weinige ruimte voor de andere lezingen over , welke ook op zichzelve van geen
gewigt zijn. Des te belangrijker is de lezing in dat vers ,
welke de uitvoerigheid ten voile verdient , door M ETELERKAMP aan haar befteed. Met eenigen weérzin lezen wij pag. 24 , 25 Sed Buis non perfpicit , fum,, mum Critic= (GRIES B.) , disputandi ardore abrep, turn, iniquius hic judicasfe." Wij zien dit niet door,
Ee2
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en om dit te willen zien , moet men geen brillen aannemen , die , hoe gretig ook aangeboden, alles fcbeef voorftellen. Of zulke brillen met of zonder opzet fcheef
geflepen zijn, achten wij niet der moeite waardig aan te
wijzen. GRIESBAC H, hoe weinig hij als Exegeet verdient gevolgd te worden, zal in de Kritiek met p A u L us
en G A B L E R gezag behouden bij hen , die niet partium fludio aut disputandi ardore abrepti funt. Wij
zijn niet in het geloof, dat de govone lezing de echte is ;
omdat al de plaatfen , geene uitgezonderd , welke op de
Ariaanfche gevoelens zelfs van verre betrekking hebben ,
in de Handfchriften en bij de Kerkvaders uit de zoogenoemde regtzinnige Kerk verknoeid zijn , men vergeve
ons dit woord! Want piac fraudes zijn ook fraudes.
Het PIAE bewijst flechts, dat men dezulken niet vertrouwen moet, die zoo fpreken. En deze zijn het, die ons
al die fraaije (fi Dis placet) verbeteringen gegeven hebben. Hieruit zou een kritifche regel ontflaan , die
veilig te volgen is , en alles beter zou voorflellen , dan
de brillen , door quaff regtzinnigen geflepen. Met deze
aanmerking wijzen wij den Doctor eene fout aan, die hij
niet zelf begaan , maar van anderen onbedachtzaam overgenomen heeft. Voor het overige toont dit geheele onderzoek , dat de Doctor, zonder bril , zelf beter zou
gezien hebben.

Sectio altera , Exegetica annotatio , pag. 45-116. De
Schrijver volgt Paulus in zijne Redevoering op den voet,
en geeft overal de noodige opheldering, met welke men
meestal tevreden is. Dit ftuk toont , dat ME T E L E Rx A M P, bij genoegzame kennis aan anderer gevoelens,
juiste keuze doet , en zijn aangenomen of eigen gevoelen
voldingend weet te flaven. Voor Bijbelfche uitlegkunde
is het van gewigt , dat bier Dictaten van R U H NK EN1 u s worden medegedeeld. Deze zijn den Schrijver door Prof. n O U nt A N verflrekt , en hierdoor Icon
M E T E L E R K A M P vertrouwen bij den Lezer grooten
dank te zullen behalen. Wat van R UHNKENIUS komt ,
is altijd dien grooten naam waardig. Met andere Profes-
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foren, die hunne Dictates; voor Studenten , niet voor
het Publiek in de pen geven , moet men anders , dan met
RUHNKENIUS, handelen. Hier hebben wij verpligting aan Boum A N zoo wel, als aan METELERKAMp.
Meer zeggen wij van deze fectio niet. De gegevene verklaringen moeten wij aan anderen ter toetling overlaten.
Ons ontbreekt tot derzelver opzettelijke en eenigzins uitvoerige behandeling in de Letteroefeningen ruimte.
Ook het tweede deel heeft twee onderdeelen. Sectio
prior, de orationis origins vere Paullina. „Dat Griek„ fche en Romeinfche Gefchiedfchrijvers hun , wier le„ yen en daden zij verhaalden , niet zelden redevoeringen
„ hebben in den mond gelegd , welke zij dus niet gehou„ den hebben, is algemeen bekend. Daarom hebben fom„ migen der latere Godgeleerden hetzelfde beweerd, aan„ gaande de Schrijvers van het N. V. , die redevoeringen
„ van Jezus of Apostelen vermelden.” Uit deze woorden des Schrijvers ziet men , tegen welk gevoelen M ET E L ER KAM P in deze fectio zich verzet. Hij doet dit
op zulk eene wijze, dat na eenige algemeene aanmerkingen, pag. 119-126 , eerst eenige woorden en fpreekwipen in deze Redevoering en in de Brieven van Paulus
vergclijkt pag. 127-149 , en ten tweede de zaken, die
zoo wel in deze Redevoering , als in de Brieven van Paulus behandeld worden , pag. 150-164.

Sectio altera, de orationis praestantia atque, ex ea
elucescente, Paulli indole. Met de eigene woorden des
Schrijvers zullen wij, zoo kort mogelijk , den inhoud
dezer J'ectio opgeven. „ Paullus , hac oratione habend1,
„ diverfis fimul functus est *Us , quorum aliis fatis„ facere vellet , et vero egregie fatisfecerit , fine aliorum
„ neglectu.” Scilicet. „Paullus et dilectisfimum fibi coe„ turn cura.vit , nec tamen iter Hierofolymitanum distu„ lit.” Pag. 165-168. „ Ex ipfius orationis argumento
„ elucescit , quam promptus ac paratus Apostolus esfet
„ ad ea omnia, quamvis difficilia , peragenda , quibus
f
• aciendis
Deo Christoque obfequium praettare posfet.”
Pag. 168 req. „ Sed etiam tenerrimo erga coetum Ephe-
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f• iacum fuisfe Paullum amore, hujus oratio luculentis„ Time testatur.” Pag. 17o feq. „ Sed talem etiam hic
Virum loquentem audimus , qui approbantis confcientiae testimonio fretus , vitae fuae anteactae honesto
„ cum candore recordetur,, aliosque, ut ejusdem recor„ dentur, invitare non dubitat.” Pag. 172. " Summa
„ tamen ipfius modestia in oratione cernitur." Pag. 173.
Inprimis fpectanda hic est : in Paullo dicente magni„ tudo animi." Pag. 174 feq. „ Invicta congantia."
Pag. 175. „ Magna fapientia." Pag. 177. „ Eloquen„ tia.” Pag. 178. Dit alles wordt uit de Redevoering
zelve aangetoond, op eene allezins bevredigende wijze.
Dit ons verilag aangaande deze Verhandeling zal, behoudens onze kritifche aanmerking over vs. 28 , den
Lezer genoegzaam overtuigen , dat ME TEL ERKAMP,
op dezen voet voortgaande, Doctor in de Godgeleerdheid
zal zijn , niet enkel heeten.

Zamengel der Christelijke Zedekunde, door Dr. F R A N S
VOLKMAR REINHARD, enz • Naar de laatfic ,
vermeerderde en verbeterde Hoogduttfche Uitgaaf.
IVde en l7de Deel. Te Deventer en Franeker ,
A. J. van den Sigtenhorst en G. Ypma. 1829. In gr.
8vo. Te zamen 1029 bl. f 8 -. Bif Inteek. f 6 -:

O

ns houdende aan hetgeen wij tot lof van dit voortreffelijk werk vroeger hebben gezegd , (Vaderl. Letter°cf. 1828. bl. 616-618. en 183o. bl. 7,
voldoen wij
aan onze belofte , om de verfchijnende Deelen zoo fpoedig aan te kondigen , als wij daartoe in de gelegenheid
zullen worden gefteld. Volgens aankondigingen in de
Couranten, {bat de Inteekening nog altijd open voor
volgende Deelen. Eene fpoedige aankondiging , bij welke
de uitmuntende uitvoering telkens vermeld wordt , is misfchien nuttig , om nog Inteekenaars te winnen , die aan
alles gemakkelijk bemerken kunnen, dat een werk, nit
zulk eene hand als van MOLHUYSEN en in zulke han-
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den als van de Uitgevers , eens op vasten prijs gefleld,
weinig het verwachten , dat het eenmaal tot verminderden prijs zal worden uitgegeven. Het werk van RE I NHARD zal wel altijd klasfiek blijven. Zulke werken ,
als dit Zedekundig Zainenflel is , worden door geene
nieuwtjes van den dag verdrongen.
Met het vijfde Deel dezer vertaling is van de oorfpronkelijke Moral het derde Deel , volgens de vierde
uitgaaf van 1307 , geheel afgcleverd. De Heer MOLHUYSEN beeft minder in het vierde dan in het vilfde
Deel bier en daar aanteekeningen medegedeeld , meestal
dienende om gefchriften aan te wijzen , die uitgekomen
zijn, federt REINHARD dit gedeelte van zijn werk bearbeid en uitgegeven beeft. Zulke aanteekeningen vet.langt men weer; want de door REINHARD aangehaalde
fchriften , voor zoo verre zij niet klasfiek zijn , geraken
zoo ligt buiten omloop. Aankomelingen verlangen aanwijzing van hetgeen voor hen verkrijgbaar is. Wij zeggen dit niet zoo zeer tot berisping, maar om nI o L H u VS E N uit te lokken tot het waken van vele dergelijke aanteekeningen, als vooral in het vijfde Deel te vinden zijn.
Tot onze blijdfchap lazen wij onlangs , dat MOLHUYSEN tot 13ibliothecaris van de boekerij te Deventer
is aangefleld. Hierinede wenfchen wij hem geluk. En
indien bij , die zijne vertaling zekerlijk niet als een opus
operaturn befchouwt , hierdoor zich in that gevoelt ,
om de noodige aanwijzingen te doen bij §§ 479-5oo ,
dan zal deze zijne aanflelling voor velen nuttig zijn , en
zijne geheel afgewerkte vertaling een voordeel hebben
boven het oorfpronkelijke van REINHARD, die door
den dood verhinderd werd, dit gedeelte van zijn werk
of te doen. In de verte laten wij flechts zien , waarop
wij hopen. Verzoeken durven wij niet. Het is toch
moeijelijker,, bij eens anders werk het noodige aan te
teekenen, al heeft men befchikking over de uitmuntendfte boekerij, dan bij eigen werk de gebruikte bronnen
voor het groottle gedeelte zelf te noemen. MOLHUY-
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S E N geve , wat hij kan , en het Nederiandfche werk zal
hierdoor bij het oorfpronkelijke iets , zoo niet veel ,
vooruit hebben.

Leesboek over de Bijbelfohe Gefchiedenisfen, vooralvoor
meestgeoefenden ; door ISAdC P R I N S, Predikant te
.zimfierdam. Illde Stuk. Behelzende , behalve de Gefchiedenisfen des N. V., ook een beknopt Overzigt
van de voornaarnfle Gebeurtenisfen in de Christelijke
Berk. 7'e Amlierdam, Brave. 1829. In gr.
8vo. XXXIII en 364 bl. f - 50.

M

et dit Deel is het voortrefFelijke Leesboek afgewerkt,
dat de Eerw. P RINs over de Bijbelfche Gefchiedenisfen
wilde in bet licht geven. Met het afwerken van die
taak wenfchen wij den Schrijver,, maar nog meer bet
Publiek geluk , dat nu eene uitmuntende handleiding bezit , om zich van de voortreffelijkheid en Goddelijkheid
des bijbelfchen Christendoms telkens vaster te overtuigen. \Vie met het onderwerp , dat in dit derde Stuk
afgehandeld wordt , maar eenigzins bekend is , zal ligtelijk befeffen , hoe moeijelijk het is, zoo vele zaken , zoo
beknopt en volledig , als hier geichiedt , te ontwikkelen ,
al fchijnt die taak , nu zij door PRINS is afgewerkt,
zoo vele moeijelijkheid niet te bezitten. Geen woord te
veel of te weinig te bezigen , is groote kunst; maar dit
zoo gemakkelijk en eenvoudig te doen , dat alleen kenners bet merken , is eene nuttige kunst ook voor anderen , die in hun hoofd geene beletfelen hebben , om die
kunst te volgen.
Dit Stuk wordt in zes Lesfen afgehandeld, XIV—XIX.
XIV. De Gefchiedenis van Johannes den Dooper en van
de eerfle levensjaren van .jezus, hi. 1-41. XV. De
Gefehiedenis van de leer en het leven van .lezus , hi.
41-93. XVI. De Gefchiedenis van het lijden, den
dood en de begrafenis van Jezus , bl. 94-153.
XVil. Dc Gel*chiedenis van de op/landing cn ben2elvaart
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van Jezus, en van de eerfle prediking der Apostelen,
bl. 154-196. XVIII. Gefchiedenis van de verdere uit-

breiding van het Christendom, vooral door Petrus
en Paulus, bl. 196-284. XIX. Gefchiedenis van de
lotgevallen der andere Apostelen en Leeraars , en van
het Christendom in volgende tilden , bl. 284-364. De
Inhoud, bij dit Stuk ook over de twee vorige opgegeven , maakt, door aanwijzing van de bladzijden , dit
werk niet enkel tot een Leesboek , maar ook voor meest
geoefende Leerlingen en kundige Leermeesters tot een
handboek, hetwelk met vrucht door die alien kan en mag
geraadpleegd worden. De laatfte afdeeling vooral , waarin het voornaamfte uit de lierkelike Gefchiedenis aan
Nederlanders wordt medegedeeld , mag dienen tot voorbeeld van beknopte fchrijfwijze en zakelijke voordragt.
Na herhaalde lezing ook van dit Stuk konden wij niet
anders , dan vroegere beoordeelaars bij te vallen , die dit
geheele werk ruimfchoots hebben aanbevolen. Aanmerkingen hadden wij wel; maar deze deelen wij niet mede,
omdat ons bijzonder gevoelen niet het gevoelen van anderen altijd is of wezen kan.
Gelukkig elke Gemeente , waar Bijbelsch onderwijs op
den voorgrond flaat. De dogmatiek , helaas! veelal fabrikaat van menfchen met heete hoofden en koude harten , heeft twist geflookt en gaande gehouden. Want
die menschjes , die aan den Bijbel niet genoeg hadden
voor zichzelven, wilden anderen dwingen, om met hunne
puikgedachten geheel voldaan te zijn. Een enkele achterblijver fleekt nog wel de trumpet , maar niemand volgt ,
daar zij de laatften zijn , met eenige weinigen , die op
het groote geluid enkel zamenicholen. Proficiat Door
den Bijbel alleen vereenigt zich de Protestant , van wat
naam ook , onderling, en Gods woord , dm: in de waarheid leidt , zal ook eindelijk den Pausgezinde, trots alle
Jezuiten , ook met Pater ROOTHAAN aan het hoofd ,
dwingen , veel onuitgeftald te laten, dat als uitgediende
waar geene navraag wekt. Bijbeliche katechizatii3n en
bijbelfche preken geiden meer,, dan de geheele kraam van
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dogmatifchen waan en onzin. Ook dit geeft aan het onderhavige werk een gewigt, dat het voor de vrienden
der waarheid nimmer kan verliezen.

Proeve van ICarakterfchetfen van eenige in den Njbel
voorkomende perfonen, voor jonge lieden. Door A. B.
VAN BIEERT EN, geb. SCHILPEROORT.
Deel. Te Breda, bij Broefe en Comp. 1829. In Syn.
XII en 22S bl. f I - 6o.

D,Schrijfiter is gunftig bekend door vroegere gefchriften. Ook dit, vertrouwen wij, zal door de belchaafde
jeugd met genoegen ontvangen worden. Grootvader o sC A R fpreekt met zijne kleinkinderen over eenige bijbelfche perfonen. Dit gefchiedt telkens in tegenwoordigheid
der naoeder,, die nu en dan hare bedenkingen en aanmerkingen er bijvoegt. De gefprekken loopen over ADAM
en EVA, KA IN en ABEL, NOACH, SARA en HAGAR, IZAAK en REBEKKA, JAKOB en EZAU,
MOZES, AARON en MIRJAM. Wij hebben het boeksken , dat onder den zedigen titel van Proeve wordt aangeboden , over het geheel met genoegen gelezen. Karakters te fchetfen , is zeker moeijelijk. Wij zouden het
werkje liever genoemd hebben : Gefprekken over eenige ,
enz. Vader OSCAR erkent , bl. 9, met NIEMEIJER
bijna te kunnen zeggen : „ De eerfte mensch heeft nog
geen eigenlijk , bepaald karakter." Hij meent echter , bl.
28 , eene overdrevene zucht en neiging tot zinnelijkheid
in het eerfle menfchenpaar te zien. Omtrent de verleiding van EVA wordt tweederlei meening geopperd, en
de zaak zelve onbeflist gelaten. Dit keuren wij goed ,
en kunnen het boek vooral aanprijzen om de heilzame
lesfen en wenken, telkens bij voorkomende gelegenheid
den kinderen gegeven. Het verwonderde ons echter ,
hier bl. 33 van een meisje de aanmerking te lezen , dat
aan EVA de zwaarfle firaf werd opgelegd, maar dat zij
aan WILLEM het waarom niet kon zeggen, doch dat
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moeder haar wel zou beglyipen. In een gefchrift voor
kinderen hadden wij dit , en wat er op volgt , liever
niet gelezen. Van dien aard komt er rnede in de gefchiedenis van ABRAHAM en JAKOB voor.
Op enkele uitweidingen en bijzonderheden zou bier en
daar nog al eenige aanmerking te maken zijn. Weet de:
Schrijffter,, hoe fpoedig het zich in KAIN openbaarde,,

dat de mensch niet meer zoo rein en onfchuldig was, als
toen hzi tilt de hand Z2.1t2S Scheppers kwam ? Op kleinigheden willen wij echter niet hechten , en liever het volgende , als proeve , ter aanbeveling affchrijven: „ Ook
„ voor ons flaat zoo menigmaal de ure der verzoeking.
Ook wij wankelen , firuikelen en vallen zoo menigmaal;
„ en toch , ook ons fchonk God krachten , om ftaande
„ te blijven , zijne geboden te bewaren en de verzoeking
„ te wederflaan. Mogt deze herinnering van den eerften
„ val onzer voorouders ons flechts bedachtzaamheid lee„ ren , om geen gevaar gering te achten , om tegen iedere
„ kwade begeerlijkheid vroeg en ernftig te ftrijden , om
„ fteeds oplettend te zijn op de Item van God , hoe die
,, door natuur,, Bijbel , ouders en opvoeders tot ons
„ fpreekt , en bij iedere verzoeking ten kwade ernftig en
„ geloovig te bidden: o Vader! leid ons niet in verzoe„ king ; maar zijn wij er in, zoo verlos ons van den
„ boozen , die ons tot bet booze verleiden wil.”
Papier en druk zijn goed. Bij het plaatfen der fcheidteekenen had meer naauwkeurigheid in acht genomen
kunnen worden.

Handleiding tot de Materies Medica, of Leer der kennis en krachten der Geneesmiddelen; door H. J. v AN
HOUTE, Med. Doct. Verbeterd en met nieuwe Recepten vermeerderd door H. J. SCHOUTEN, praktizerend Geneesheer te ilmflerdam. Te bij
L. van Es. 1828. In gr. 8vo. VI en 222 bi. f 2 -

Onder de Handboeken over

de Materies Medica in
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onze taal is dat van den Hoogleeraar YPEY, in 1811 to

2Imflerdam bij W. VAN V L IET uitgekomen , onzes
erachtens , het meest praktisch bruikbaar. Wij weten
niet, of hetzelve reeds is uitverkocht (in welk geval wij
eene nieuwe oplage zouden verlangen), maar het komt
ons voor, dat hetzelve aan alle de vereischten van een
goed Handboek voldoet , althans door geene betere tot
heden toe vervangen is. Het boven aangekondigde zouden wij , om verfchillende redenen , aan dat van Prof.
Y P E Y achterRellen. Want vooreerst heeft de laatile ,
na in eene gepaste Inleiding of Voorrede over de orde
en verdeeling der Geneesmiddelen gehandeld to hebben,
v66r elke klasfe , van welke gehandeld wordt, de algemeene aanwijzingen en tegenaanwijzingen voorafgezonden ; vervolgens heeft hij ook van de vervalfchingen gewag gemaakt , en eindelijk tevens van de bereidingen en
zamengellelde middelen , zoo als die in de, toen gebruikelijke , Bataaffche Apotheek , later door de, naar ons
oordeel , in waarde mindere Belgifche vervangen, gevonden werden; welk alles in deze Materies Medica grootendeels is achterwege gelaten.
Bij de Ipecacuanha misten wij de vermelding van derzelver zamentrekkend vermogen; bij de Digitalis derzelver invloed op den polsilag.
Op fommige plaatfen is het bovengenoemd Handboek
van YPEY woordelijk uitgefchreven. Men vergelijke b. v.
hetgeen aldaar voorkomt over den vluggen olieachtigen
geest (fpir. falls volatilis oleofus , of den fpir. aromat.
ammoniac. Pharm. Bat.) bladz. 177 met bladz. 44. en
volg. van deze Handleiding. Wanneer men de anthelmintica en emmenagoga in beide gefchriften vergelijkt, zal
men almede eene zonderlinge overeenkomst aantreffen,
zoo zelfs , dat men het vermoeden niet van zich weren
kan, dat de Schrijver der Handleiding, die wij thans heoordeelen, het Handboek van YPEY gedurig voor zich
gehad geexcerpeerd , en daaruit hoofdzakelijk zijn bock
vervaardigd heeft ; een vermoeden , dat bij het voortle-
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zen en vergelijken tot morele convictie overgaat. Dit
nafchrijven is in de boekenfabrijk eene veel meer gewone
zaak , dan men wel denken zou , gelijk men zich daarvan
bij de minfte lectuur overtuigen kan. Daar nu dit excerpt
of deze navolging van YPEvbij bet oorfpronkelijke in vele
opzigten achterflaat , zoo blijven wij volharden bij ons eerst
geuit gevoelen , dat het Handboek van den meergemelden
Hoogleeraar meerdere aanprijzing verdient. Immers , hoewel diepgaande en geleerde werken voor eerstbeginnenden geheel ongefchikt zouden zijn, zoo kan men toch
ook wel de wetenfchappen al te fchraal en oppervlakkig
voordragen , en iemand , die zich met zulk eene oppervlakkige kennis , als deze Handleiding bevat , vergenoegen wilde , zouden wij ronduit verkiaren , dat tot de uitoefening der Geneeskunde noch in fleden , noch op het
land (zoo men voor de landlieden eene mindere foort van
kunstoefenaars genoegzaam acht , hetwelk geenszins onze
=ening is) genoegzaam is toegerust.
Achter het werkje zijn eenige geneeskundige voorfchriften geplaatst , die, behalve het algemeen nadeelige
en verkeerde van zoodanige voorfchriften , daarenboven
in 't geheel niet navolgenswaardig zijn. Om nu niet te
fpreken van het menigvuldig gebruik van den Spar. aromat. zelfs in verkoelende laxeermiddelen en andere prikkels , van de Toms vreemde zamenvoegingen , van de zeer
ongeluke dolls , willen wij voor deskundigen alleen de
drie volgende recepten affchrijven :
Loopftillende middelen. Tegen het bord.

R, Aq. menth. pip. tvi.
Magnes. alb. 311.
4. aromat. 3m.
Laud. liq. Syd. gtt. xvi.
Syr. pap. alb.
M. D.
S. Alle 3 of 1 uur een lepelvol.
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Tegen den faburralen loop.

R,

Fcenic. gym
Extr. Tarax. gp.
Magnes. alb.
Pulv. C. Cinnam. as 31.
Tinct. Rhei aq.
Cyr. Cichor. cum Rheo
Laud. liq. Syd. gtt. x.
M. D.

S. Alle uur een lepel.
Zinkingachtige loop of diarrhee.

R, Solut. Saleb. gxii.
P. C. Cinnam. 31.
— rad. Colomb. gr. tv.
Spir. aromat. sr.
Syr. pap. alb. i.
Laud. lig. Syd. BP.
M. D.
S. Alle uur een klein kopje.
Sapienti fat.

Gefehiedenis van de Herflelling van Griekenland , door
F. C. H. L. POUQUEVILLE. hide en Me
Deel. 's Gravenhage, &if' J. Immerzeel , Jun. In gr.
8vo. Te zamen XII en 694 bl. f 6-:

De

eethe twee Deelen van dit werk hebben wij vroeger beoordeeld. (.4etteroeff. iSs8. No. 13. bl. 556-563.)
Wij vinden niet de minfte reden , om ons ongunitig oordeel over het werk , in 't algemeen befchouwd , terug te
nemen. Integendeel , na deze twee Deelen weder met
moeite doorgeworfield te zijn , vinden wij er nog meer
winderigs , hoogdravends , onnatuurlijks en pedante vet.tooning van geleerdheid in den flijl, meer hartstogtelijks
en daardoor min geloofswaardigs in de voorilelling der
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gebeurtenisfen , meer blijken van diepe onkunde en fomtijds , ja veelal , onzin in de vertaling. Het boek zou
bijna tot een Model kunnen dienen , hoe men de Gefchiedenis NIET moat fchriven. Wij zouden den eenvoudigen ,
platten kronijktoon nog bijna den voorrang geven boven
zulk een gefchrijf, waar elk oogenblik, of het te pas
komt of niet, HOMERUS, HERODOTUS , PINDAICUS , en welke Ouden niet al meer , worden aangehaald ; waar men ergens , bij het gezegde , dat de rede
een voorregt is, door God den mensch gefchonken , CICERO ten bewijze aanhaalt , even alsof zulks nog bewijzen noodig had (IVde D. bl. 265); waar men beweert , dat de Trojanen , Grieken (oude en nieuwe) en

Hebreeuwen ender den onafgebroken' invloed der Godheid geplaatst (IVde D. bl. 261) ; waar een Turk ,
ALI 'S zoon , in eene zeer opgefchikte redevoering , van

den Vrede, medgezel van de fchoone Venus en de Gralien, fpreekt (IIIde D. bl. r ro) ; waar men , om eenvoudig te zeggen : de Sultan fpaarde A L I om deszelfs ouderdom en fpoedig verwachten dood , hoewel hij deel had
in den dood van zijn' voorganger SELIM, het volgende leest : de blikfem bleef ftil liggen naast den Croon ,
dien A L 1- Pacha mct het grootmoedige bleed van s EL I M III geverwd had (Tilde D. bl. 7); waar het dichterlijke (en was bet dan nog maar echt dichterlijk !) den
Gefchiediliji elk oogenblik vervalscht , en zeer aan de
zuivere waarheid van het verhaalde doet twijfelen.
b. v. de befchrijving van MARCO nozzAars, Hide
D. hl. o6-1o8. 179, i8o , die ons aan 110 ME It us,
of liever aan ANNA C O M N E N A, herinnert.) En hierbij kornt eene blijkbare partijdigheid , die in de Turken
niets goeds , die in hen flechts duivelen , en in de Grieken niet dan heiligen of martelaars ziet. Het zij verre
van ons , dat wij onverfchilligheid in den Gefchiedfchrijver zouden verlangen ; dat wij zouden vergen , dat hij bij
bet verhaal van een tooneel , gelijk als van G p, E GOOR
VII te Canosfa , of van KONRADIJN Op het hoffchavot, of van een' St. Bartels-naclit , of een' A L E X A N-
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DER VI, niet warm zou worden : wij behooren van
harte tot dezulken , die de Grieken in hunnen heiligen
f1rijd voor Vaderland en vrijheid tegen woeste Barbaren
hebben toegejuicht ; maar z66 onfchuldig waren zij toch
niet , en de Turken toch over 't algemeen niet z66 flecht ,
als bier wordt voorgefleld. Dat b. v. de Turken de
Grieken maar zoo aan 't fpitgeftoken en gebraden hebben,
wil er bij ons niet in , evenmin als dat de wreedaardig vermoorde Grieken onder het flerven voor hunne beulen zouden
gebeden hebben. Ronduit gefproken , wij gelooven zulks
niet. Daartoe wordt eene mate van deugd vereischt ,
welke wij in de toenmalige hooggaande verbittering der
beide volken (ook uit godsdienflige gronden) voor onwaarfchijnlijk , en voor niet meer dan eene redekunftige figuur van den Schrijver houden , gelijk hij er zoo
vele heeft. Wie zal kunnen gelooven, dat er in 1820
zes-en-twintig Pacha's tegen Griekenland zijn opgetrokken ? \Vat zou dat voor een leper geweest zijn ? Geheel
Europeesch Tur4i heeft zoo vele .Pachaliks niet. Tegen
fommige perfonen fchijnt de Schrijver ook bijzonder ingenomen to zijn, en befchouwt hunne daden en gezindheden in het zwartfle licht ; b. v. Prins ALEXANDER
YPSILANTI, wiens inval in Wallachije en nederlaag
geheel anders , dan bij andere , zeer wel onderrigte perfonen , b. v. den Reiziger W A L S H , wordt voorgefteld , zoodat men hem alleen , en niet de lafhartige
lachijers , als vlugteling en verrader der zijnen befchouwt.
(IVde D. bl. 217-222.) Bijna als volmaakte menfchen
daarentegen flelt hij den Patriarch GREGORIUS en den
Aartsbisfchop GERMANUS voor. (IVde D. bl. 2o,
21.) Door al die woordenpraal , alle die hartstogtelijke
uitboezemingen en weidfche toefpelingen , gelijk b. v.
op de geheiligde lente der Ouden , of de Colonifatie ,
die de tegenwoordige Grieken niet meer kan dienen , (bl.
187 des IVolen Deels) zijn de gebeurtenisfen der jaren
182o en 1821 en wel dit laatfle nog niet ten halve, tot
twee tamelijke boekdeelen aangegroeid. Men had al het
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zakelijke nogtans gemakkelijk in 66n Deel kunnen bevatten , zonder dat de voordragt daarom droog of al te beknopt had behoeven te worden.
Maar wij verbeelden ons , dat alle deze gebreken den
Lezer in het Fransch minder in 't oog zullen loopen. Die
taal leent zich nog al tot eene bloemrijke, eenigzins opgefchikte voordragt ; men let dan zoo naauw niet op juistheid , indien het flechts fraai , d. fchitterend en puntig
gezegd wordt. Wij Hollanders hebben daarvoor te veel
eenvoudig en, zoo men wil , prozaisch gezond verfland.
Wij kunnen dien valCchen pronk en opfchilc niet lijden.
Maar, wanneer nu iemand , die volftrekt niets van
oude Gefchiedenis noch Aardrijkskunde weet, die Tyr
voor Tyrus, Corcyrus voor Corcyra, Cyzica voor Cyzictip zet; die niet eens den Oostenrilkfchen Opmerker
(ffsterreichirchen Beobachter) kent, maar daarvoor, alsof
bet een Fransch papier ware, altijd l'Obiervateur 4utrichien zet, — wanneer zulk een onkundige , die noch
Fransch noch Hollandsch verflaat , de vertaling op zich
neemt, wat zal er dan van den bloemrijken, overfierlijken
ftij1 van POUQUEVILLE in onze taal worden ? Gewis
een gedrogtelijk voortbrengfel , hetwelk men niet zonder
moeite doorworflelt , daar men elk oogenblik op zinftorende fouten of verwrongene en onverllaanbare volzinnen ftuit. Van zoo iemand moet men verwachten , dat
hij het Patriarchaat van Konflantinopel vertalen zal door
„ den aartsvaderlijken troon van CON flantinopel."
Wij hadden reeds eene lange lijst van gezwollene en
gekunftelde, met de deftigheid en waarheidsliefde des Gefchiedfchrijvers onbeflaanbare uitdrukkingen of zinfneden
des Auteurs , en van befpottelijke misvattingen of blijken
van diepe onkunde des Vertalers opgeteekend; dock twijfelen zeer , of wij onze Lezers daarmede wel dienst
zouden doen. Het zal ook niet noodig zijn. In de voorgaande zoo wel als in deze beoordeeling hebben zij daarvan reeds ftaaltjes genoeg gezien ; en hem, die nog twijfelen mogt , verzoeken wij flechts , de vier Deelen , zoo
als wij hebben moeten doen , door te lezen , om zich
BOEKEESCH. 1830. NO. 10.
Ff
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daarvan , bijna op elke blacizijde , te overtuigen. Wij
zullen dan flechts kortelijk den inho uci dozer beide Bockde elen vermelden.
Het derde Deel begint met de wapening der Porte tegen
AL 1-Pacha, uit hoofde van eenen moorddadigen aanflag
binnen Konflantinopel zelve tegen zijnen voormaligen
dienaar PACHO-Bey. Daarop volgen de kuiperijcn van zekeren ANAGNOSTES, in fchijn tegen ALI, maar
inderdaad om de Grieken tot opfland aan te zetten ;
de verfchrikkelijke verwoestingen , door de Turkfche legers in Griekenland aangeregt ; de uitvoerige en zonderlinge fchiIdering van een Turksch leger ; het indringen
van hetzelve van onderfcheidene zijden in Epirus ; de
overgave der beide zonen van ALI, die ook door alle
zijne onderdanen , en zelfs door hen , waarop hij meest
vertrouwde, (gelijk door OMER DRIONES) wordt verlaten , en zich in twee Berke kasteelen bij of op het
weer van Janina verfchanst, terwiji hij die hoofclItad
zelf met de grootfte wreedheid verwoest ; de komst van
den Meer fluco POUQUEVILLE, een' bloedverwant
des Schrijvers te Patras , waar deze all6an de Gricken
befchermt, die door alle de andere Confuls verlaten of
verraden worden. Hierop volgt het Bondgenootfchap
van ALI met de vroeger' zoo hevig door hem vervolgde
Soulioten, die thans onder DIARCO /30ZZARIS weder
wonderen van dapperheid verrigten ; de geheime zendingen van A IL om ook de andere Grieken in de wapenen te brengen ; de gevechten bij Janina, en de overwinning van PACH , of ism Aft-Pacha , op
ALI, ten gevolge van een' onderfchepten brief. — In
het vierde Deel begint eindelijk de groote worftelltrijd
met de Gricken , die , eensdeels door de Hetaerie, of
het geheim Bondgenootfchap (*) ter bevrijding, en door den
inval van Y P S I L A N T I aangezet, anderdeels door de knevelarijen en wreedheden der Turkfche beve/hebbers tot wan(*) De .fnedige Vertaler noemt clic, alsof het eene perfoon
was, attiid Heterie.
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hoop gebragt, v6Or den gerchikten tijd , eerst in Morca ,
daarna ook op de Eilanden opflaan. Hier is echter een
blijkbare misflag. Op bl. 174 des vierden Deels lezen
wij, dat de Sultan op den 28 April 1821 de algemeene
ontwapening der Gricken gelasf. Uit vrees hiervoor betluiten de eilanders van Hydra, waar zich kapitalisten van
veertig millioenen bevinden , (ncemt uw ' hoed af, Ampre/winers I) en die vierduizend ftukken gefchut en
nicer dan zestigdnizend geweren hebben , tot den opEland (lVde D. bl. 180-186), en ondertusfchen doct
reeds de vlootvoogd T 0 DI BA S IS (zie bl. 224) op denzelfden 28 April , waarop dit befluit te Konflantinopel
wordt uitgevaardigd, den eed aan de Admiraliteit van
het vrirerklaarde Hydra ! Eene drukfout is het niet,
blijkens de voorafgaande en volgende dagteekeningen.
Tusfchenbeiden wordt de treurige alloop van den Moldavisch - Wallach! fchen opfland , dock , zoo als gezegcl
is, op eene geheel andere wijze, dan bij andere Schrijvers , verhaald. De treurtooneelen te Konflantinopet op
Paaschdag IO2/ worden bier met eene warmte verhaald,
die men zou toejuichen , indien overdrijving niet overal de ware kracht van den flijI benadeelde. Vervolgens
ontvangen wij (en dit behoort tot de belangrijkae gedeelten des werks) bijzonderheden nopens het begin van
den opfland in de onderfcheidene gewesten van GriekenI and , zoo als in Morea onder den krijgshaftigen Aartsbislchop GERMANUS, in Beotie onder den moedigen
DIAKOS, die naderhand door de Turken wreedaardig ter
flood werd gebragt, in -Ells onder den Aartsbisfchop
PROCOPIUS (PROCOPES; onze man vertaalt PR 0c o P U s), van EtolM en Akarnania, van Pliocis door den
bekenden ODYSSEUS, van Attika , van den Pindus, van
Maina door PETRUS INIAUROMICHAL/S, van de
Cykladifehe en andere eilanden.
zien met fmart , dat
de opfland reeds in den beginne door Engeland werd
tegengewerkt ; zoodat dc Engelfche Conful G It E E N te
Patras de Turken naar Morea riep , eene Engelfche
vloot , althans de bedreiging met dezelve , die de ell? f 2
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landers uit de golf van Korinthe verdreef, en de Britfche Regering zelfs onverfchillig den moord van bewoners
van bet eiland Zante, een der lOniMe eilanden , aanzag , omdat Turken de moordenaars waren. Maar het
was ook Engelands oudite en getrouwfte Bondgenoot !
Dit was toen de ftaatkunde van CASTLEREAGH; het
is nu weder die van zijnen vriend WELLINGTON, den
knibbelaar aan de grenzen van Griekenland , en den bewerker der flavernij van Kreta, Samos en Akarnanii.—
Het Deel eindigt met het beleg van Monetnbalia , of Napoli di Malvefia , door de Mainoten.
Op dezen voet voortgaande, kan het werk nog al
eenige Deelen beflaan.

Schetfen der Turkfche Zeden in de XIX Eeuw; behelzende
voorvallen uit het dagelijksch en huifelijk leven, godsdienflige gebruiken , openbare plegtigheden en flaatkundige denkbeelden der Mahomedanen. Door GREGOIRE PALAI oLOGUE, Konflantinopolitaan van geboorte. Uit het Fransch.
Met eene Plaat. Te Augerdam, bij G. J. A. Beijerinck.
1829. In gr. 8vo. X11, 340 Bl. f 3 - 40.

D

e laatfle , hevige en belangrijke oorlog tusfchen twee
zelden zeer vriendfchappelijke naburen , het magtige Rusland
en het uitgebreide Turkije , vestigde wederom de ganfche
aandacht op het laatstgenoemde rijk. Vele vrienden van befchaving en Christendom hoopten , dat nu eindelijk Europa,
het fchoonfte gedeelte van dit werelddeel, van de Oosterfche
en onchristelijke barbaren zoude verlost en gezuiverd worden; terwij1 anderen echter dezen oorlog met angftige verlegenheid aanfchouwden, als vreezende oit denzelven een twistvuur van jaloerschheid tusfchen de voornaamfle Mogendheden der Christenheid te zullen zien ontbranden , en enkelen,
door de floutheid van MAHMUD daartoe te meer aangefpoord , de deugden der Turken, boven die der Grieken vooral , luide en hoog opvijzelden. In zulk eenen tijd moest
ieder gefchrift over een yolk, dat door de vroegere gefchiedenis zulk een groot , fchoon verfchrikkelijk belang voor de
Westerfche nation heeft verkregen , en door het geheel ver-
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fchillende van zijne Godsdienst fteeds behouden, een yolk,
waarvan men zoo veel fprak , manr inderdaad zoo weinig
naauwkeurigs en zekers bleek te weten, noodwendig welkom
zijn. Maar bezwaarlijk verdiende edn bock dit meer,, dan
het onderhavige , niet door een' geleerde op zijne kamer,,
Hier door een' reiziger,, na weinige vlugtige dagen verb/Us,
niet door een' grensbewoner , nu en dan eens met Turkel; in aanraking gebragt, maar door een' man gefchreven, in de hoofdflad zelve opgevoed en jaren lang gevestigd , in her middelpunt des rijks, bij aanzienlijke betrekkingen , in fleat gefteld , de flaatkunde , het huifelijke /even , het onvermengde
Turkendom, in zijne fcherpfle affcheiding van het Christendom, gade te flaan. Het is waar, de Heer PAL AIOLOGUE
is een Griek , en in zoo verre een vijand van de Turken ,
wien eigen geleden onregt , zoo wel als dat van zijne natie
en geflacbt, de fchaduwzijde van bet tafereel meest heeft
kunnen doen kiezen, of de onderfcheidene groepen en deelen
deszelven met te fierke kleuren doen teekenen. Wij wilden
niemand bebben afgemaand, om zich te dezen voor fchade
te wachten. Doch deze behoedzaamheid zal den rijkdom der
ftoffe niet wegnenaen , noch beletten, dat men de algemeene
bonding en kleur van het volkskarakter naar waarheid leere
kennen. Zij zal ons niet beletten , dat wij het voorregt van
Christenen te zijn, en de verlevendigde hoop, om van deze
pesraardige naburen eenmaal verlost te worden, des te fterker gevoelen.
En deze belangrijke flof is door den Schrijver nog uitlok.
kender gemaakt door de fchilderachtige , levendige voorftelling , in zamenfpraken tusfchen allerlei menfchen, die elkander Yonne gewoonten, bedaelingen en bedrijven, op eene
vrij ongezochte wijze, alzoo verhalen , dat wij elks doen ,
als 't ware, befpieden, elks gehehnen afluisteren , en bijna
aanfchouwers worden van hetgeen ten hove of in de provincien, op de ftraat of in het binnenite der huizen voorvalt;
terwiji echter door achteraangevoegde aanteekeningen , welke
van bladz. 267 tot 34.0 loopen , gezorgd is voor het regt
verftaan niet alleen, maar ook voor het bewijs der flangevoerde zaken door voorbeelden uit de gefchiedenis en ondervinding.
Gaarne wilden wij onzen Auteur volgen , om den Lezer
het werk aanfchouwelijk te doen kennen. Doch , dit is in
een kort beftek niet gemakkelijk te doen. Het volgende uit
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de tweede zamenfpraak is zeker wel van algemeen belang
voor alle braven. En zoo de vrouwen nog eenigen invloed
op Turkon-vrienden hebben, moge dit flrekken, mu haar dien
invloed des te krachtiger te doen aanwenden.
" ZALIDAH. (tot hare ilavinnen.) Geef ons pijpen, kon„ tituren en koflij. (tot E s
Welnu, hoe gaat het u ,
„ mijne waarde Esal? 1k heb u in langen tijd niet gezien.
„ Hoe vele vrouwen heeft uw man nog over? Men heeft
„ mij gezegd, dat hij eene van u had weggezonden.
Hij heeft zich van de oudite ontdaan; wij zijn
„ Es
„ nu nog flechts met ons drieen.
” Z ALID A H. En gij bewoont nog alien hetzelfde huis?
" ESIVIL Hetzelfde, Cadin minAn.
„ Z A LID A H. Zie, dit zal ik nimmer leeren begrijpen:
drie vrouwen aan denen man toebehoorende , die onder
„ ddn dak !even!
„ E s Pin/. In den beginne had ik geduchte aanvallen van
• minnenijd ; maar men gewent aan zijnen toefland, en van
„ tijd tot tijd leerde ik er mij vrij wel in fchikken.
„ EMINL Misfchien fpreekt E s NI L< aldus , omdat zij op
„ het oogenblik de begunftigde is.
Ik bad die eer, maar zij was niet van langen
„ duur.
Een kind ,dat hem eene andere zijner vrouwen
"
fchonk, zal genoegzaam geweest zijn om de gezindheden
• des mans te veranderen, durf ik wedden.
zegt de waarheid. Sedert dien rampzaligen
• Es
dag worden alle gunilen en weldaden aan mijne gelukkige
m e dedingiler gefchonken. Mijn toeftand is die van eene
„ flavin geworden. Er gaat dikwijls eene maand voorbij,
zonder dat ik mijn' zoogenaamden echrgenoot rag zien.
Als fomtijds de luim hem 's nachts in mijn vertrek brengt,
ontrukt. hij zich des morgens met een afgetrokken geiaat
aan mijne armen , zonder mij een woord toe te fpreken.
„ Z A LID An. Hoe! iiet gij hem dan zelfs niet op de
uren van den maaltijd? Eet gij dan niet met hem?
Eten met onzen meester! Toen ik de begun• Es
„ iligde was, aten alle andere vrouwen met .mij. Maar zoo
„ is het niet met haar, die mij opgevolgd is: bet hatelijk
fchepfel 'wil ons zelfs niet zien. Zij zendt ons onze pore
• tier v-an hare cafe! , als waren wij honden.
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Dat is een beklagenswaardig Leven , inder„ ZALIDA
„ dead; maar gij hebt immers ook een kind gelled.
„ Es as d. ja , maar ongelukkig was het een meisje: mijne
„ mededingfler is van een' jongen bevallen.
• ZALIDA Indien de derde , even als gij verlatene ,
„ vrouw ook van een' jongen beviel, \vac zou er dan ge„ beuren?
Waarfchijnlijk zou zli dan op hare beurt de be„ Es
, gnnfligde zijn.
• ZALIDA IT, Dan is uw toefland nog niet wanhopig;
het coeval ken u zoo wel als hear dien gewenschten zoon
• chenken
f
, en daardoor geraakt gij dan natuurlijk we6r in gunsr.
„ E s M g. Deze hoop is het , die mij nog eenigen troosc
„ verfchaft.
„ KHADIDG
Mijne rampen zijn erger dan de uwe.
• Mijn man heefc, wel is wear, flechts aan mij alleen den
„ fchoonen naam van wettige vrouw gegeven , dien gij met
, vele anderen deelen moet; maar het monfler, welk een
moeijelijk te dragen last heeft hij er van gemaakt I Lunt
„ gij her. gelooven , hij verlaat mij voor eene Abysfinifche ,
„ die een koopman de dwaasheid gehad heefc aan hem te
„ verkoopen? Ik moet mij aan de verdrietigne zorgen van
„ het huishouden wijden; en, wanneer hij op het elude van
den dag te huis komt , weigeren mijne armen mij hunne
dienst. De fchoone flavin ondertusfchen , uitgearekt op
eene fofa , vergast zich aan fcherbeth, en kent geene an..
dere bezigheid dan rooken, zich de wenkbraauwen zwarc
„ te maken of zich het hear te dunnen. Iederen avond opens
ro zich hare kamer voor mijn' trouwelooze , wien het gedurende eene ganfche doodelijke mend niet ingevallen is,
„ den weg near de mijne in te Haan.
„ ZALIDA11. Ik zou den ellendige met eigene handen
„ verworgen.
Gij fpreekt aldus, wiji de Hemel u wel aan
Ent I N
eenen goeden ful van een man heeft willen verbinden (in,
„ dien er ten minfte inderdaad zulken beftaan). Verheug u ,
dat gij niet weet , wet een fleCht echtgenoot is.
Niet alleen durf ik aan den mijnen hoe” KI1ADIDG
„ genaamd geen verwijt don over zijn gedrag , maar ik ben
„ zelfs verpligt zijne bijzic als eene zuster te behandelen, ca
dikwijls zelfs ale eene meesteres. Ale i lc eenig gemor nit ,
” eenige ontevredenheid coon, word ik dadelijk met de ui-
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" tette ftrengheid gekastijd. Het altoosdurend verwijt , waar, mede mijn man mij overlaadt, is, dat ik geene kinderen
„ heb. Is het mijne fchuld , groote God! dat zij alle gen ftorven zijn ?
E m I rt A. Uw toefland is een paradijs, bij den mijnen
„ vergeleken. Mijn man heeft geene andere vrouw genomen
„ dan mij , hij houdt geene bijzit; maar, helaas! hij heeft....
" ik mag het niet noeinen....
hij •is u ontrouw , voor een'
„ E s M L 1k begrijp u
„ jongen oglan , met eerie zachte huid en bevallige hon.
„ ding.... Hoe vele ongelukkige vrouweu zuchten onder
„ zulk eerie misdadige trouweloosheid!
• Em
De oglan, dien hij mij tot mededingfler doer
„ firekken , is oud en leelijk, en de hartstogt van mijn' man
„ voor dezen walgelijken mensch is reeds ongeveer twintig
jaren oud. Ik zou u een' eeuwigdurenden afkeer voor
, het ganfche manne!ijk geflacht inboezemen, indien ik u
• verhaalde , -.vat er omgaat in dit huis, waarin een helfche
geest mij geworpen heeft. Befpaar mij het verhaal van
fchandelijkheden,
Wier herinnering alleen mij afgrijzen ver,9
• wekt.
„ ZALIDAH, Wie dwingt u dit alles te lijden? Vertrek
uit een huis , waar men u met zoo veel verachting overff
„ laadt.
„ EMINA. Helaas I waarheen zal ik vlugten? Gelukkig
de vrouw, die bloedverwanten heeft, en bij hen eene
kan zoeken , om bare dagen in vrede te eindi• chuilplaats
f
„ gen! Ik heb geene familie.
• Z A L IDAII. Scheid u van uwen man , en trouw een'
„ ander !
„ E m IN A. En wie verzekerr mij , dat die andere beter
• zal zijn?
• E s mA. Die den regen ontylagt , ontmoet vaak den bagel.
„ KHADIDG32. Schoone redeneringen! Men zou, u hoo• rende, denken, dat eerie Turkfche vrouw , zoodra zij wil,
• zich van haren man kan laten fcheiden.
Waarom niet? als gij zijne trouwelooshe• •
den en verzuimen jegens u , benevens de kwellingen, waar• mede hij u overlaadt, flechts kunt bewijzen.
En hoe dit te bewijzen? Als men zich
„ KHADIDG
aan den Mehkieme vertoont , ftelt men zich bloot aan de
Y1
van den regter en zijne beambten , en men
f
• potternijen
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• krijgt geen regt. Ik weet niet hoe dit toegaat, maar de
• wetten fpreken itnmer ten voordeele der mannen. Indien
„ de zaak mogelijk ware geweest, had ik mijnen man reeds
• voorlang verlaten. Ik zou liever in een vreemd huis wo„ nen, dan den naam zijner vrouw dragen ; maar als ik hem
„ bid om de gunst, verre van hem te mogen gaan, om mijn
, brood met werken te verdienen, antwoordt hij mij , kwaadaardig lagchende: Neen! gij zult te huis blijven; ilt wil,
„ dat gij getuige zijt mijner Iiefde voor een ander, en mijner
„ verachting voor u.
E IU I N
De mijne fpreekt op een' anderen won; hij
„ wendt voor, dat ik noodzakelijk ben om zijne oglans to
„ bedienen. Moet ik niet hunne kleederen verflellen, hunne
• hemden wasfchen en voor hen koken?
De mijne heeft zich laten overhalen mij de
„ Es
" fcheiding toe te flaan; maar hij vordert, daarentegen , voor
deze gunst eene zoo aanmerkelijke fomme gelds, dat ik er
„ aan wanhoop, die ooit te vinden. Wél haar, die de eenige
• vrouw to huis is!
„ ICHADIDG. Ik zeg nog liever: w61 haar , die nook
• gehuwd is geweest!
„ EshiL Ja , om na haren dood de poorten van het
„ djennet (paradijs) voor zich gefloten te zien. Dan is het
nog beter zich te onderwerpen en eenige jaren in deze
• wereld to /ijden, dan goedwillig affland to doen van de
zaligheid, die ons in het eeuwige leven wacht.
Men kan huwen eenigen tijd vO6r men fterft,
„ EMI N
en
men
verkrijgt
dezelfde regten op de komst in het para»
„ dijs, alsof men zijne vrijheid federt den ouderdom van
twaalf jaren door den echt zag gekluisterd.
" K HAD I D G Onze toeftand is dan bijkans alleen dra" ge/ijk , als men een' echtgenoot heeft van de armfle klasfe.
" Hoe weinig een man flechts bezit, dadelijk wil hij zich
• met 66ne vrouw niet vergenoegen. Ms hij haar geenemede, dingflers geeft van haren hand, door andere huwelijken;
• als hij geene flavinnen koopt, of geene oglans te huis on„ derhoudt , zoo kunt gij nogtans verzekerd zijn, dat hij
” buitens huis de eene of andere bijzit heeft. Het is zoo de
• gewoonte, en hij zal we/ zorgen dit niet na te laten.
Jammerlijk lot! Het huwelijksgeluk mag zich
„ Em IN
• aan ons niet vertoonen, dan begeleid van ellende en moei„ jelijke werkzaamheden.
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„ ZA LIDA H. (tot hare flavinnen.) Vertrekt ; gij kunt te„ rugkomen als ik in de handen klap. (cot hare vriendin, nen.) 1k zou ongelijk hebben mij te beklagen : mijn ge, maal heeft geene andere vrouw genomen dan mij. Wanneer
hij eene zijner flavinnen met toegenegenheid befchouwt ,
betaal ik hem dadelijk met dezelfde munt , en ik laat mijn
„ oog op den eenen of anderen fchoonen huisbediende vallen.
„ Vergeefs plaatst hij een' gefnedene aan de deur van mijn
„ vertrek : eene vrouw , die befloten heeft zich te wreken
„ vindt daartoe altijd middel.
• Es
Maar,, behalve de middelen , die uw huis daar„ toe oplevert , hebt gij , meen ik , buitens huis nog eenen
„ minnaar.
„ ZALIDAH. Slechts federt eenige dagen.
• Es
Het is een Frank ?
„ ZALPAH. Een ongeloovige ! affchuwelijk ! Dat de
Profeet er mij voor beware : ik verfoei hen als mijne zonden ! Het is een jonge en zeer hupfche caliondji (ma97
„ troos), die mij dagelijks komc bezoeken in het gewaad van
.11 eene modekraamfter. Hij heefc in deze kleeding zoo vele
bevalligheid , dat iedereen zich tot nog toe omtrent zijne
kunne bedrogen heeft.
PP
En uw gemaal , wat zegt hij er van ?
EMIN
11t vrees, dat hij argwaan begint te koesteZALIDAH.
,,
ren. Maar,, als mijn minnaar in de kamer komt , zorgc hij
zijne fchoeifels uit te doen , en zijne vrouwen-pantoffels ,
PP
voor de deur neclergezet , moeten den minnenijdige tot
wanhoop brengen : zij ontzeggen hem den ingang,
PP
De dief, die ziclz niet laat verrasfen, gaat
K IIAD
” door voor den eerlijkflen man.”

Cefchiedenis der Leidfche Hoogefchood, van hare oprigting in
den fare 1575 tot bet jaar 1825 , door MATTIIIJS S1EGENBEEK. Met Portretten. Ifle Deel. Te Leiden, bij
S. en J. Luchtmans. 1829. In gr. Bro. XII, 448 bl.
Inteek. f 4 -122.
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le bier een boek , dat
wel inzonderheid aan de
fchool , van harre welkom
denis cerZelve , van hare
3aar t0'25. De Schrijvcr is

oorwaar aan alle Nederlanders, en
kweekelingen der Leidfche Hoogeza1 Het behelst de Gefchieoprigting in den inn! 1575 tot her
Proli2for
K, behead

0.

S 1 EG E N B E E

GESCI-IIEDENIS , ENZ.

443

door zijne geleerdheid , waarheldsliefde, gematigde denktvijs
en goedcn en de man, welke zoo vele uitmuntende
hoedanigheden in zich vereenigt, was tevens in de gelegenheid, om uit de beste bronnen te pucten , die anders niet
voor alien toegankelijk zijn. Niet alleen de Handelingen van
den Akademifchen Senaat , tot welke de Hoogleeraar, als Lid
van denzelven, nattunlijk den toegang had , maar ook het
Archief van Ifeeren Curatoren der Akademie, tot wellts onderzoek den geachten Schrijver volkomene vrijheid verleend
was , heel: de bouwftoffen tot dit werk geleverd. Het thans
aangekondigde eerfle bock bevat de Gefchiedenis zelve; het
tweede bock zal beflaan uit bijlagen tot opheldering , aanvulling en bewijs. Het eerfte bock is verfierd met de portretten van Mr. G. A. V AN 110 0 GE V E E N, Secretaris van
Leiden , die een der drie Gemagtigden door de Staten van
Holland was , tot bezorging , dat het befluit, ter oprigting
der Hoogefchool binnen Leiden , behoorlijk wierd uirgevoerd;
mitsgaders van Mr. r„ VAN SANTEN, een beroemd Latijnsch Dichter , Regtsgeleerde en Letterkundige , in leven
Bezorger der Hoogefchool , waaraan hij ten jare 1793 door
den dood ontrukt werd, Het tweede bock, uit bijiagen beflaande , zal met de portretten van twee vermaarde Hoogleeraren prijken. Dit eerfte bock is zeer evenredig in hoofdftukken verdeeld van nagenoeg even veel bladzijden; terwijI
elk hoofdfluk de lotgevallen der Hoogefchool, gedurende een
vijftigtal jaren , aanwijst, als : hoofdft. I, van 1575 tot
1625, bl. 3 tot 133; hoofda. If , van 1625 tot 1675 , bl.
134 tot 224 }loofa. van 1675 tot 1725 , bl. 225 tot
263; hoofdfl. IV, van 1725 tot 1775, bl. 264 tot 304;
hoofdft. V, van 1775 tot 1825, bl. 305 tot 448. Bovendien
geeft de Heer SIEGENBEEK aan 't eind van elk der twee
eerfte honderdjaren van de Akademie een kort overzigt van
den toeitand der Hoogefchool gedurende die eeuw, en zoo
ook bij de vermelding van de herftelling der Akademie overeenkomftig de nog beftaande Wet op het Hooger Onderwijs
van den jare 1815; een overzigt van den toeftand der Hoogefchool, te rekenen federt 7775 tot gezegd jaar ars', waarop alsclan de vermelding van het na dien nog voorgevallene,
inzonderheid van het laatfte jubelfeest in 1825, ten befluite
ftrekt.
De volgende aanmerkingen maakte zich Recenfent onder
her lezen.
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M. SIEGENBEEK

Bl. ro8 words de Nationale Synode te Dordrecht de algemeene Kerkvergadering te Dordrecht genoemd. Dit is eene
onnaauwkeurigheid: want den geleerden Schrijver is het zeer
wel bekend , dat de Remonftranten of eene Synode in elke
Provincie afzonderlijk , wanneer zij toch wel bij deze of gene
Provinciale Synode de meerderheid zouden hebben gehad , of
eene algenzeene Kerkvergadering der Hervormden wenschten ,
wanneer een aantal buitenlanders den Remonitranten welligt
zou zijn toegevallen; doch de Contraremonftranten wilden
zoo min het een als het ander, maar hielden aan op eene
Nationale Synode , dewijl zij daarop van de meerderheid zeker waren. Zij kregen dan ook hunnen wensch , eene Nationale Synode, en in dezelve, na een geestelijk fpiegelgevecht met de gedaagde Remonftranten , eene gemakkelijke
overwinning.
Bl. 228 lezen wij, dat Curatoren vOOr het einde van 1675
een befluit namen , rakende eenige [in het oog van vele Gereformeerde Predikanten] gevaarlijke ftellingen in de Godgeleerdheid en Wijsbegeerte , ten getale van drieentivintig, welker openbare verdediging zij verboden wilden hebben ; en
verder , dat de Raadpenfionaris F A G E L , op zijne aanmerkingen, een drietal dier ftellingen uit het ontwerp deed ligten. Bl. 229 ftaat er , dat bet naar behooren werd bekend
gemaakt , hoe er eenentivintig ftellingen vier meer in het openbaar mogten verdedigd worden. Maar 21 en 3 maakt 24 , of
wel 3 van de 23 laat flechts 20 overblijven. Er fchuilt dus
bier eene Lout.
„ Voorts flelde hij (C a ft ISTIAAN
BL 252 vinden wij
„ HUYGENS) de Akademie nog in het bezit eener verzame, ling, tot opfchrift hebbende : Literae Doctor= of Erudi„ torum, mitsgaders van de Franfche Brieven van Monfieur
,, LEIBNITZ en den Marquis DE L' HOSPITAEL, met zij• ne antwoorden op dezelve.” Om met het laatfte te beginnen , moet DE L' HOSPITAEL niet wezen DE CHOP
TA L? — En dan, die Monfieur LEIBNITZ: waarom niet
, van den Heer LEIBNITZ; " of wel , met behoud van den
Franfchen titel voluit: „ mitsgaders van de Lettres Francaifes
de Monfieur LEIBNITZ et du Marquis DE L'HÔPITAI.:2”
Bl. 3o6 ftaat bij ongeluk fullende voor zullende. Wij meenen ook nog andere , doch ligt verbeterbare drukfeilen hier
en daar gevonden te hebben.
Bl. 426 bevat onder anderen dezen volzin
„ Het voor-
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geftelde incusfchen behoort bij de Nederlandfche beoefe„ naars en onderwijzers der wetenfchappen even weinig mootf deloosheid en verflagenheid voort to brengen, als het in
vaderlandfche kooplieden en fabrijkanten zone zijn af te
• keuren, indien zij , de hoop op herleving der vroegere luis„ terrijke welvaart vervlogen ziende , hunnen jiver lieten
” verflappen, en zich aan traagheid en werkeloosheid over„ gaven.” Met af te keuren in goed te keuren te veranderen ,
zou de meening beter zijn uitgedruitt : want on ftaat er, dat
zekere verkeerde handelwijs in vaderlandfche kooplieden en
fabrikanten even weinig is af te keuren, bij gevolg in 't geheel niet is af te keuren; het moest wezen even weinig, d. i.
niet, is goed te keuren. Gelijk er nu ftaat, zijn er twee ontkenningen, et duo negativa affirmant.
Het laat zich echter gemakkelijk begrijpen, hoe men in
eon werk, dat zoo veel zaken behelst , en waarbij zoo veel
vie/ te raadplegen, een' enkelen keer onachtzaam op de nitdrukking wordt. Over het geheel zijn de gemakkelijke
en gelukkige zamenfchakeling van vaak zeer wijd verfchillende, of ook wel eens te veel met elkander overeenkomende
gebeurtenisfen , te bewonderen.
Wat beleven wij toch gelukkige tijden, dacht Recenfenc
meermalen, als hij las , nu eens van de Remonftrantfche,
dan weder van de Cartefiaanfche , eindelijk van de Patriottifche twisten !— Geene heerschzuchtige en dweepende Predikanten beroeren weer Staat en Kerk. Voor zoo ver dergelijke wezens nog bier of daar willen woelen, worden zij be.
teugeld. De volkomenite en altijd redelijke vrijheid van godsdienttige en wijsgeerige geloofsbegrippen is alien gewaarborgd. Eene duidelijke Grondwet heeft de bron der vroegere oneenigheden gedempt ; en in het Noordelijic deel
van ons Vaderland is rust en vrede, welvaart en genoegen.
Mogten de Zuidelijke gewesten zich insgelijks van den dwang
hunner Geestelijkheid losrukken: ook zij zouden fpoedig in
betzelfde geluk kunnen deelen.
Vol verlangen naar het zoo belangrijk tweede deel, .waar
wij onder anderen de lijst van gevaarlijke , d. i. van Cartefianisme verdachte, ftellingen zullen aantreffen, welker openbare verdediging in de vorige eeuw niet werd toegelaten,
befluit Recenfent zijne beoordeeling met den wensch, dat
dit werk van den Hoogleeraar SIEGENBEEK weldra in niet
date boekverzameling moge ontbreken. Papier , druk en uit.
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voering zijn uitmuntend. Trouwens, men kan van de nitgevers s. en J. LUCHTMANS niec anders verwachten. Ook
de portretten fchijnen geiukkig to zijn uitgevallen : over het
welgelijkende echter kan Recenfent niec oordeelen ; maar
hieromtrent gelooft hij , tot tegenbewijs , het besce.

Jaarboek van en voor de Provincie Groningen , ten gebruike
dier seven , Welke de Gefchiedenis dezer Provincie
svenfchen over te zien. Door NIKOLAAS WESTENDOKP,
Ridder der Orde van den Nederlandfchen Leemv , Litt.
Hum. Doctor et Phil. illagister, Predikant te Losdorp,
gaande van den vroeglien
enz. enz. Ilet eerlle
tot 1273. Te Groningen, NJ* J. Oomkens. 1329. In gr. 8;,0.
05.
VIII, 37o bl. f

et is een aangenaam verfchijnfel onzer dagen, dat de
H
lust tot beoefening der Vaderlandfche Gefchiedenisfen , en
de algemeene belangftelling in dezelve, nicer en nicer toeneemc. De hooge befcherming, aan dit yak van wetenfchap
door onzen geeerbiedigden Koning verleend, heefc zeker niec
weinig toegebragt , om onze vaderlandfche Geleerden met
nieuwen ijver de hand te doen flaan aan de bewerking van
deze en gene gedeelten onzer Gefchiedenis ; maar de gretigheid, waaraiede hun arbeid ontvangen worth, toont duide!ijk
aan, dat ook bij de Natie de belangaeliing in de lotgevallen
harer Voorvaderen ontwaakt is en weer en nicer aigemeen
worts. Ten bewijze hiervan verfitekt onder anderen de Inteekeningslijsc, geplaatst aan het hoofd van het aangekondigd werk, aan 't welk, offchoon flechts de Gefchiedenis
eener enkele Provinciz: betreffende, echcer eene zoo ruime
deelneming is te beurt gevallen, dat wij niec twijfelen, of
zij heefc de verwachting van Schrijver en Uitgever overtroffen,
Hiertoe heeft gewis niet weinig bijgedragen de naam van
den Schrijver, die zich federt lang, als grondig beoefenaar
onzer Gefchiedenis en vooral als Oudheidkundige, eenen
door niemand becwisten roem heefc verworven. Recenfent
nam dan ook met hooggefpannen verwachting dit werk in de
hand; en, zoo deze bij de lezing van hetzelve niet in alien
opzigte bevredigd is, gevoeit hij echcer te veel de groote en
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eigeraardige nioeijelijklieden, aan dezen arbeid verknocht, dan
dat hij daarom de veelvuldige verdienflen van dic werk zoude
kunnen voorbijzien.
Wanneer men het Profpectus van dit werk met dit eerfte
Scuk vergeliikr., ontwaart men reeds dadelijk, dat er bier meer
gegeven wordt, dan beloofd is. Het oorfpronkelijk plan
fchijnt alleen geweest te zijn, eene verbeterde en vermeerderde uitgave van de Kronfik van Groningen en de Onmelanden , Groningen 5743, 8 0 ., te leveren ; en , offchoon het
denkbeeld van vermeerdering geheel onbepaald is, heeft men
echcer welligt Hier verwachr, dat deze vermeerdering van dien
aard zoude zijn, dat zij het oorfpronkelijk boekdeel tot een
werk van verfcheidene boekdeelen zoude doen uitdijen. Het
ea gle Sulk toch , 't welk wij thans aankondigen, begins
met de vroegfie tijden en gaac f/echts tot den jare ?e73. In.
dien de Schrijver op eene zoo groote fchaal voortgaat, is bet
moeijelijk te raden, hoe vele boekdeelen hij noodig hebben
zal, eer zijn arbeid ten einde is. Wij voor ons ontvangen
dit meerdere in dank, om het belangrijke, 't welk er ons door
worth medegedeeld , en, zoo wij hopen , nog verder zal medegedeeld worden.
Een werk als het onderhavige, een Jaarboek, Kronijk of
Gefchiedenis eener Provincie, is uit deszelfs aard voor geen
doorloopend verflag vatbaar. Wij zullen dus, om onze Le.
zers eenigermate met hetzelve bekend te maken , ons bepa.
len tot de algemeene vermelding van het volgende: De Heer
AVESTEN n ORP heeft de ftraks genoemde Groninger Kronijk
ten grondilag genomen , maar geheel en al omgewerkt, en wel
zoodanig , dat althans dit eerfte Scuk bijna als geheel van
hemzelven atkomflig kan worden aangemerkt. Hij begins met
de vroegfte tijden, en yin& zich dus dadelijk op het gebied
der Sage, fabel , overlevering, of hoe men dezelve noemen
wil. Kortelijk de verfchillende voiksvertellingen omtrent den
oorfprong der Vriezen vermeld hebbende, komt hij al ras aan
het moeijelijke en federt twee Eeuwen met hevigheid ge.
voerde gefchilpunt, over de geloofwaardigheid der Vriefche Kronijk van OCK0 VAN SCARL, VLYTARP, ANDREAS c o
I us enz. Hieromtrent doer hij op bl. 21 de volgende
•
geloofsbelijdenis: „ De Vriefche Jaarboeken beginnen de
„ lijst der Vriefche Koningen en Vorften reeds van v6Or den
• tijd van 's Heilands geboorte af. Alhoewel wij ons geens„ zins met zekerheid kunnen veriaten op de berigten dezer
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verzamelaars ten aanzien dier opvolgingen , nogtans deelen
wij gansch niet in de twijfelzucht van EMMIUS en van
anderen, welke hem gevolgd zijn. Vooreerst zijn er geene
redenen , om zoo ten eene inale de geloofwaardigheid van
CAPPIDUS STAURIENSIS, geleefd omtrent 92o, van
„ occo scAR LEN S I s, welke began te fchrijven in 903 en
„ zulks vervolgde tot 970, van JOHANNES VLIETER), PIUS, Schrijver van den Potestaat J. H. MARTENA en
„ der gemeene Landsregteren , die oc c o's Kronijk grooten• deels nit het H. S. vertaalde en hier en daar vermeerderde
• (1370), van M. ALVINUS (1400), van ANDREAS CDR,' NELIUS (bij ons in H. S.) overleden te Harlingen in 1589,
,, van CORN. KEMPIUS (1588), van VORPERUS THABORITA, SUFFRIDUS PETRI, MART. HAMCONIUS
s 1 _24, , van BERN. GERBR. FURMERIUS (1613) en
25( 6 .1
van meer anderen te verwerpen. Trouwens de Vriezen
• hadden weleer hunne harden en bardenzangen: zoo hoorde
" nog de Bisfchop LUDGER eenen Vriefchen Bard de daden
• der vroegere tijden bezingen. ANDREAS CORNELIUS is
ook in mijn oog een achtingwaardig Schrijver," enz. Dien
22
ten gevolge heefc hij geene zwarighcid gemaakt, om hetgeen
in deze Kronijken vermeld wordt, zoo verre de onwaarheid
daarvan niet in het oog y ak, over te nemen , nu eens met
tie bijvoeging: fommige Kronijken verhalen, dan weder blootelijk en dus in fleilige bewoordingen. Het gebrek aan genoegzame plaatfelijke berigten noodzaakt hem , om vele tijdvakken met meer algemeene gebeurtenisfen in het Oostfrankifche
of Duitfche Rijk , v,Taartoe de Provincie Groningen behoorde,
aan te vullen. (Zie bl. 132.) Tusfchenbeiden deelt hij zeer
veel mede , omtrenz de Gotisdienst, zeden en gewoonten ,
inwendig beftuur , wetten , handel , geldswaarde enz. bij de
Vriezen en andere volken, en zoo komt hij eindelijk tot de
meer zekere tijden, waarin hij een nuttig gebruik maakt van
de Kronijken van EMO, MENCO, PETRUS THABORITA
en anderen, en zoo doende dic eerile Stuk met den jare
1273 befluit.
Naar het oordeel van Rec. kunnen op de wijze , waarop
de geleerde Schrijver dit jaarboek bearbeid heeft , drie gewigtige aanmerkingen gemaakt worden. De eerfle betreft den
flip. Het oorfpronkelijke voert den naam van Kronijk. De
Schrijver heeft den beteren naam Jaarboek gekozen , en zegt
in zijn Profpectus te regt: Niet alle Jaarhoeken toch zijn
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even brokketig, gereheurd, naakt en tekrompen teitgevat,
len. Rec. keurt ook voor Stedelijke of Provinciate Ge.
fchiedenisfen den vorm van jaarboeken of Kronijken goede
In deze toch beilaat gene doorloopende Gefchiedenis: er be.
fiaat geene geregelde aaneenrchakeling van oorzaken en ge•
volgen, gelijk dit bij de algemeene Gefchiedenis van een
Rijk of Land het geval is. En een Schrijver, die dus eene
doorloopende Gefchiedenis eener Stad of Provincie Wilde le.
veren, zoude genoodzaakt zijn te kunaelen, om zamenhang
tusfchen opvolgende gebeurtenisfen te brengen, waar zij niet
aanwezig is. Maar, gelijk Rec. dus in 't algemeen voor
een werk als het onderhavige den kronijkvorm goedkeurt , 19
echter ook daarin een goede en vooral een eenparige flijl een
hoofdvereischte. Dit nn wordt, naar zijn oordeel, bier gemist. Men vindt hier van .allerlei ftiji door elkander.
eens vindt men den historifchen fliji , dan weder den vorni
eener oudheidkundige verhandeling; fommige plaatfen don,
ons aan gemeenzame brieven denken (b. v. op bl 144 en
t45 de naamlijst van onderfcheidene kerken en torens, met
de opgave bij elke, of er veel of weinig duff een aan ge.
vonden wordt); dan weder vindt men vragen voorgeileld ,
berekeningen voorgedragen • en veelvuldige uitweidingen gemaakt, die, hoe nuttig en belangrijk op zichzelve, echter
het noodzakelijk gevolg hebben, dat men ongevoelig meer
eerie oudheidkundige verhandeling dan eene Gefchiedenis meent
te lezen. Onzes inziens zou het werk veel gewonnen heb.
ben , indien de Schrijver achter ieder Tijdvak een rustpunt
genomen had, en daar , gelijk n177,1E in zijne Gefchiedenis
van Engeland doer, bij wijze van Aanhangfel, een algemeen
ovèrzigt over de voorgaande Eeuw,, ten aanzien van de
Godsdienst, regering, wetten, zeden, wetenfchappen, enz.
gegeven had, en dan voor het overige van zijn gefchiedverhaal zich op eenen eenvoudig deftigen en eenparigen fliji
had toegelegd, waarvan, naar ons oordeel, de Plaanifehe Kronijkfchrijver M E v z R. us een uitmuntend voorheeld oplevert.
Onze tweede aanmerking betreft de vermenging van Sage
en Gefchiedenis. Rec., hoezeer voor als nog vermeenende
dat de Schrijver te hooge waarde toekent aan de Kronijken
van oc x o en dergelijke , is bet echter volkomen met hem
eens, dat men dezelve nog niet genoeg bearbeid heeft, en
gelooft gaame, dat eene gezette opfporing der bronnen,
waaruit deze Schrijvers kunnen geput hebben , in an woord
Gg
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eene kritirche behandeling derzelve, fommige opgaven als
daadzaken zoude doen kennen, die men nu voor fabelen
houdt. Maar — men brenge deze fabelen, Sagen, of dichterlijke overleveringen, niet in de Gefchiedenis, veldr zij genoegzaam bearbeid zijn. Laat een Oudheidkundige als w E sTENDOR p, in eene breedvoerige verhandeling , uit die Sagen
eenige vaste gefchiedkundige punten opdelven, dan zal zijn
arbeid een nieuw licht voor de Gefchiedenis doen opgaan,
en met dankbaarheid zal een volgend Gefchiedfchrijver er
zijn werk mede verrijken. Doch zoo lang dit niet is gefchied, zoo lang deze Sagen nog onbewerkt zijn, zoo fang
de gefchiedkundige grondflag derzelve nog niet blootgelegd
en duidelijk aangewezen is, z66 lang houde men de gefchiedkundige waarheid onvermengd, of men geeft den doodileek aan alle historirche kritiek.
De derde en laatfte aanmerking hangs met de vorige naauw
te zamen. De Schrijver heeft wel bier en daar, maar echter
doorgaans zijne bronnen niet opgegeven. Wij weten het, fommigen zijn van oordeel, dat alle deze citatia niet te pas
komen, en dat men den Historiefchrijver op zijn woord geIooven moer. Van dit gevoelen is Recenfent echter niet,
en hij durfc hetzelve evenmin aan WESTENDORP coerchrijven. Doch, zoo het immer fleck kan houden, is het toch
alleen dan, wanneer men of als gelijktijdig Schrijver de Gefchiedenis befchrijft, of, oudere tijden behandelende , eene
meer algemeen bekende, aan Been twijfel onderhevige, en
door gelijktijdige Schrijvers welbevestigde Gefchiedenis geeft.
Maar, zoo ergens het naauwkeurig aanhalen der bronnen
volthekt noodzakelijk is , was het bier, waar de Schrijver
zich bij elken voetfiap tusfchen de Fabel en Gefchiedenis
geplaatst ziet, en waar het dos voor den lezer van het
hoogfle belang is , om te weten, of hetgeen hij leest uit de
Sage, dan wel uit de echte Gefchiedenis ontleend is. Slechts
den bewijs uit vele. Wij lezen op bl. 26: „ In 433 lief
„ de Koning R I CHOLD, Welke in de verfiering van Vries„ land vermaak fchepte, een zeer fchoon lusthuis bouwen
, in het bosch Fluife, eene mijl noordwaarts van Staveren
• gelegen, werwaarts hij zich met zijnen hoffloet dikwijls
• begaf.” fliervan worth geene bron aangehaald, en dat
WESTENDORP dit toch als z,eker opgeeft, blijkt daaruit,
dat hij er tusfchen twee haakjes de volgende conclufie nit
trekt: („ Er beftond derhalve bier eenmaal een Paleis , in-
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dien men al RICHOLD de flichting daarvan wil ontzeg„ gen.") Nu is het dan toch wel van belang, om te we.
ten, op Wiens gezag dit hier zoo ilellig gezegd wordt: of dit
ontleend is uit eenen Schrijver van erkend gezag over of uit
dit tijdperk, dan wel uit OCKO VAN SCARL Of ANDREAS
CORNELIUS, wier berigten ten minfte twijfelachtig , immers
nog bij velen questieus zijn. Doch wij gaan verder, om aan
te toonen, dat eene citatie hier hoognoodig was. Rec. houdt
het er voor, dat het aangehaalde ontleend is uit o c K o, of,
't geen op hetzelfde nederkomt, uit ANDREA S c OR N EL I US , bl. 31 der uitgave van 1742. Daar nu leest men het
volgende:
Anno 419 bouwde RICH OLT de Koning bin.
„ nen Stavoren een zeer kostelijk Paleis, daarin hij alle de
Heeren en Hertogen, die vdOr zijnen rijd in Friesland
„ geregeert hadden, (beginnende omtrent 30o jaren vdOr de
„ geboorte CHRISTI, van den eerflen bewoner FRISO af)
„ heeft zetten en fchilderen laten , met ook de datum wan.
„ neer, en hoe Lange zij geregeert hadden; bet was een
„ zeer kostelijk werk , dat van een ijder zeer gelaudeert en
„ geprezen wierde, zoo dat er ook menig kwam om het„ zelve te bezien, vermits den grocten roap die daarvan
„ ging, onder welke cARoLvs PULCHER, de jonge Her„ tog van Braband I) met veel Edelen (van zijnen vader
„ daar gezonden) ook mede kwam ,” enz. — Anno 435
liet RI C HOL Dos het land zeer verbeteren en met meni32
„ geriei gebouwen verfieren, dede ook in 't bosch Fluifo
(meest een mijl weegs in 't Noordoost van Stavoren op)
22
ff een zeer fchoon lusthuis zetten , daar hij met zijn Hofgezin en Edelen hem dikwijls kwam vermaken.” Nu is een
van beiden zeker: of WESTEND o R P heeft het berigt van
OCK o naar verkiezing gefplitst, en, het eene als fabel verwerpende, het andere vooi flellige waarheid aangenomen; of
hij heeft andere bronnen (die niet gemakkelijk te gisfen zijn)
voor zich gehad, die hem grond gaven om alleen bet laatfle
voor waar te houden: en in dit geval vraagt men met reden,
waarom deze bron niet aangewezen ?
Rec., die bij de lezing van dit werk o CK o VAN s CARL
naast zich gehad heeft, zoude dit met nog meer voorbeelden
kunnen aandringen, zoo het beftek dit gedoogde , of zoo hij
dit eene flaal niet voor genoegzaam hield, om aan te toonen, dat eene naauwkeurige aanhaling der bronnen juist in
dit werk noodzakelijk was.
Gg2
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Deze zijn de aigemeene aanmerkingen , welke bij Rec. onder het lezen van dit overigens verclienftelijk en geleerd werk
opkwarnen. De volgende becreffen flechts eenige weinige
plaatfen.
e8. „ eene vertelling door onze Jaarboekfchriivers op„ bewaard.” Waartoe deze Germanismus , die ook hier op
sneer plaatfen voorkomt 2 Is het Nederlandfche bewaard niet
duidelijk genoeg?
Ald. , AR TUB Of ARTUR werd door de Duitfc,liers en
• Priezen overvallen en gedood, en zijn lijk vervolgens op
„ een eiland (welk ?) begraven. In Britannia is deze fchoone
• Sage vollediger bewaard." Rec. gelooft niet, dat uit deze
Sage veel voor onze Gefchiedenis te halen is. Het eiland
toch, naar 't welk de Schrijver vraagt, moat, zoo ergens ,
in Britanniel gezocht worden , en we/ te Glastonbury, een
viek in het Graaffchap Sommerfet. Dit Glastonbury ligt roodom in rivieren en als op een eiland. (Tegenw. Ilaat van Grootbritt. ade D. bl. 116.) Aldaar zoude eene looden plaat gevonden ziin met het opfchrift: Ric facet fepultus Rex inclytus Arturius in infula Deze inftila Avalonia
words onder anderen door BAXTER (Glosf. antiq. Brit. p.
28) voor her tegenwoordige Glastonbury gehouden ; doch hij
fchijnt aan dezen geheelen vond te twijfelen , en fchriifc denzeiven toe aan Monnikenbedrog. Rec. herinnert zich , veel
daaromtrent gevonden te hebben in het werk van den jezuit
MALERANCQ, (de Morinis, III Vol. 4w.) waar eene a G.
beelding van de looden plaat voorkomt.
Bl. 32. Over de Sage (of fabel) van AURUNDULIUS, Ezzelinus of Ezelsoor, hanclelende , vraagt de Schrijver : „ Waarom
• toch werden de Sagen van zulk eenen geeerden Koning
, zoo verachtelijk behandeld r' Wij wenfchen van harten, dat
de geleerde Schrijver deze Sage eens opzettelijk behardele ;
tot nog toe verklaren wij in gemoede , Beene historifche waarheld of fporen daarvan te kunnen vinden in dit verhaal omtrent den Burchgrave LENT en zijne affiammelingen , 'c welk
in onze Kronijken aldus opgegeven worth: „ Defe LEm
„ hadde een huysvrouwe ende was een Reufinne , daer hij
• een loon bij wan , geheeten nIEBALT, ende wert namxls
„ Coninck van rrieslant. Defe Coninck DIBB ALT hadde
• oock een Reufinne tot eenen wive , daer hij eenen loon bij
hadde, en was genoemt L E 1)1: en defe Heer LED.' dede bou„ wen eene fortreffe , code dede die na hem beeten There
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• LEMS Ilede: etide dit is nu de ftede van ILterlem. Hij
„ had een foon glienoemt AURINDULIUS, en was Co„ ninck van Vrieslant , dewelcke de leecke luyden noemen
Efeloor, omdat hij fo lange ooren hadde gelijck eenen
Efel. Defe Coninck A U RIND uLtvs hadde oock eene
Reufinne tot eenen wijve ," enz. Dnsverre de groote
Hallandfche en andere Kronijken. Waarlijk , het is niet onbe.
langrijk te vernemen, welke waarheden er al in deze fchoone (?) Sage verholen liggen.
Bl. 40. De Schrijver verhaalt de gefchiedenis van RADBOUD, die, op het punt ftaande om door w L FR Am gedoopt to worden, weigerde den doop te ontvangen, wij1 hij
bij zijne Voorvaderen zijn Wilde. Hij voegt er bij , dat de
wederlegging van KLUIT (die in zijne Hist. Cris'. Excurf. 1
track aan te toonen, dat WULFRAM in 719 RADBOUD
niet heeft kunnen doopen) hem geenszins gegrond voorkomt.
„ Immers ," zegt hij,
aihoewel wur.E. R Am den bisfchops.
„ muter nederlegde en zich in 700 naar het klooster Fonta, nelle begaf, waar hij in 720 overleed , zoo kan hij daarom
„ zeer wel eene zoodanige zending van tijd tot tijd hebben
aangenomen." Doch K L U IT maakt het hoogst waarfchijnlijk , dat WULFRAM reeds in 693 overleden was: in alien
gevalle toont hij aan , dat zijn lijk reeds in 70 4 uit eene
kerk , waar het eenige jaren had gerusc, naar eene andere is
vervard; en is dit zoo, dan kan hij althans in 719 RAD.
BoUD niet hebben wiilen doopen. K L u IT toont verder aan,
dat er een gefchiedkundige grond voor de zaak aanwezig is ,
en dat zij tot 728 •moet gehragt worden, wanneer de zaak,
gelijk zij verhaald words, tusfchen eenige geloofspredikers (niet
WULFRAM) met den Hertog Ricti O L D (niet RADBOuD)
is voorgevallen. Het verwonderde ons eenigzins, dat de
Schrijver K L u IT, voor wien het hem zeker niet aan hoog.
achting ontbreken zal , bier als met eene pennettreek wegzendt. Die KLUIT tegenfpreken wil , kan niet beter doen,
dan het voorbeeld te volgen , 't welk WESTENDORP zeif
daarvan gegeven heeft in zijne uitmuntende Verhandeling
over de grensfcheidingen van Zeeland in de Middeleeuwen ,
waarin hij , naar het oordeel van Recenfent , het gevoelen
van KLUIT, dat Hedenzee het Swin of de Haven van Sluis
is, grondig en zegevierend heeft wederlegd.
Bl. 167. PERK DEN IX, Graaf van Holland. Dit zal
eene drukfout zijn. Er worth gefproken van de jaren 1125--
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1128. Men leze : DIRE, den IXden Graaf van Holland (ce
weten DIRE DEN. VI).
Dan, dit zijn kleinigheden. Is er onder de ftraks geopperde bedenkingen flechts edne , waarmede de kundige
Schrijver inflemt , zal het ons aangenaam zijn, indien de volgende Stukken daardoor eenige meerdere volkomenheid erlangen. Het werk is te rijk aan inhoud , het geefc een te helder overzigc over de zeden en gewoonten onzer Voorvaderen , hec getuigt te zeer van de veelomvattende geleerdheid
des Schrijvers, dan dat eenige ligt te verhelpen gebreken van
flijI en vorm het zouden oncfieren. Wij wenfchen den Schrijver den noodigen lust en ijver toe, om zijne niet gemakkelijke taak verder voort te zetten , en zien het vervolg mec
verlangen ce gemoet.
De uitvoering van dit werk is fraai en verdient alien lof.

Zedelijke en Godsdienflige Yertoogen , door F. nozxsTE.A,
Leeraar bij de Doopsgezinden to Harlingen. lIde Stukje. Te
ilrnhetn, be C. A. Thieme. 1829. In gr. 8vo. 147 Bl.

f

so.

Te

lang heeft dit boeksken op onze tafel vercoefd. Hetzelve is een vervolg op een foortgelijk bundeltje , onder denzelfden titel door den Eerw. HoEttsT RA uitgegeven in
1827. Wij hebben er toen ons gevoelen over gezegd , en
den klaren , opgeruimden en onderhoudenden fchrijftrant des
welgeachten Leeraars geprezen (*) , dien wij op nieuw aantreffen in de IV eerfle Vertoogen van zijne hand, bier voorkomende. Dezelve loopen over de voortgaande zedelijke ver.

betering der wereld , — de Spaarzaantheid als eene Yolksdeugd
befehouwd , — de achttiende Juni j — en over de Christeljke
held. Hoe vele lezenswaardige en nuttige herinneringen en
wenken wij bier aantroffen , daar blijft nogtans in een en ander dier Yertoogen, vooral over de meest aangelegene onderwerpen wet lets te verlangen overig , dat men naauwkeuri.
ger bearbeid en uiteengezet wenfchen zoude. Wei heeft
de Schrijver zelf dit ingezien en erkend in zijn norberigt voor
bet vroegere Stukje ; maar, is dit wel tneer dan eene verontfchuldiging ten halve voor bet Publiek bij de uitgave? Hoe dit zij , in
dien zin geviel ons vooral het drietal laatfle Verhandelingen
Zie Vad. Lett. vow 1828. bl. 546 env.
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waarin het Karakter van jEz us tegen de befchuldiging van
dweeperij mannelijk verdedigd , en met vollen nadruk gehandhaafd wordt. Aan de pen van HOERSTRA ' s overledenen
Vriend , den Schrijver der fchoone Verhandeling over de voor.
trefekkheid der Christelijke Zedekunde (*) , zijn wij dit toevoegfel verfchuldigd , nagenoeg een derde uitmakende van dit
Stukje. Men is in een ander geacht Maandwerk (de Godgeleerde Bijdragen voor 1829. D. III. St. 5. bl. 748) ons voorgekomen met een breedvoerig verilag en beoorcieeling , waarmede wij ons wel kunnen vereenigen. Wij bekorten des het
onze , wijzen derwaarts over, en betuigen alleen ten flotte
den Eerw. HOEKSTRA onzen dank , zoo voor het voortzetten van zijn eigen werk , als voor het opnemen daarin van de
Verhandelingen zijns afgeflorvenen Vriends , vroeger door ons
bij name gedacht.
(*) Uitgegeven te Harlingen bij
v. D. Pr. A A Ts 0825,
en aangeprez en in de rad. Lett. voor 1826. bl. 409 env.

De Galeigaaf, of dertienjarig lijden van een' Protestant. Naar
de Hoogduitfche bewerking van F. GIRARDET. Te
dam , bff C. L. Schleijer. 1829. In gr. 8vo. VI en 324
bl. f 3 - 3o.

M

et voile ruimte kan Rec. dit boek aanprijzen. Het is
eene belangrijke bijdrage tot de gefchiedenis der Roomfche
heerschzucht en vervolging om het geloof. In eene korte
fchets yin& men eerst vermeld , wat de herroeping van het
Edict van Nantes voorafging. Sluwe Jezuiten wisten den
zwakken LOD E W IJ K XIV naar hunnen wil te leiden en
tot het onderdrukken der Protestanten te bewegen , niette_
genflaande hij bij zijne troonbeklimming plegtiglijk het tegendeel
beloofd had. Men weer nit de Kerkelijke Gefchiedenis, hoe
destijds in Frankrijk dragonders uitgezonden werden , om den
priesteren en hunnen zendelingen behulpzame hand in het zoogenaamde bekeeringswerk te bieden. Die wreedaards ontfcheurden aan moeders hare zuigelingen — bonden haar , geheele dagen lang, tegenover hare kinderen vast , en lieten deze zonder
voedfel liggen. Zou Naar het moederhart bij het gezigt en
jammerlyk gekerm dezer hulpelooze rchepfels nu viet breken ,
en Widen zij hen mkt voor hare oogen zien verfmachten, zoo
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bleef haar gene andere keus over, dan to onderteekenen —
dat zij de leeraellingen van het Pausdom aannamen. Vele
duizenden Protestanten wisten door de vlugt zich te redden.
Poch weldra waren daartegen ook firenge maatregelen genoMen. Den perfoon , wiens lotgevallen hier verhaald worden ,
gelukte het, veilig de grenzen te naderen. Hij was destijds
een jongeling van zest:en jaren. Reeds had hij voet op Nederlandfchen bodetn gezet, maar floeg, uit onkunde, een'
verkeerden weg in , ea gert:akte in handen der bitterfte vijanden. IIij bleef enter ge:rouw aan zijne be.lijdenis , en verduurde met ver y; onderlijke flandvascigheid de verfchrikkelijktte mishandelingen , tot dat eIndelijic hem en velen zijner
Iotgenooten , door tusfchenkomst van Engeland, de vrijheid
werd gefehonken.
Het book is met veet gematigdheid en in echt godsdienai.
gen gee:r gefchreven. Men kan het niet lezen zonder innigen
weemoed. En dat monfier der onverdraagzaamheid zoude in
onzen tijd her hoofd wel weder willen opfteken! — Protestauten! least uwen Bijbel , en draagt zofge, dat uwe kinderen deszelfs inhoud vroeg leeren kennen. Bijbelkennis en
ware godsvrucht maakren den zestier;jarigen jongeling befland
zoo wel tegen de listige aanzoekeu der jezuiten , als tegen
bet nameloos lijden in de akeligae Iterkers en op de galeijen,
alwaar zij nog erger behandeld werden dan de Turken, welke door de Oestenrijkers aan de Franfs.. P2en verkocht waren!
Is het te verwonderen , dat in zocclan;g land en onder zoodanige menfchen , welke Christenen, en welbij uitfluiting van
alle anderen Christenen wilden heeten, het ongeloof in lateren
tijd dien opgang maakte ? De Turkfche galeiflaven betoonden
aan de ongelukkige Protestanten veel deelneming, en noernden hen Breeders in God. Gewillig en gaarne namen die Tur.,
ken de gevaarlijke taak op zich , om golden, nit Amaerdam
ten behoove van verdrukte geloofsgenooten overgemaakt, op
de onderfcheidene galeijen aan de bedoelde perfonen in ftilto
ter hand te flellen. Zij deden dir geheel belangeloos , offchoon zij wisten , welke wreede Itraf zij te wachten hadden,
in geval van ontdekking. , En deze menfchen ," zegt de
Schrijver, „ noemt men Barbaren en Ongeloovigen! — Nooit
heb ik ktachtiger het ongerijmde ingezien van de ons door
onze bekeeringsapostelen gedurig voorgepreekte leer, dat men
alleen in de Karholieke kerk zalig kon worden , en er buiten
deze geen geluk , geen toekomende heilllaat veer de men.
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fchen to vinden was, dan wanneer ik deze Turken, met echt
Christelijke gezindheden in het hart, in mijne gedachten met
gene vervolgzieke priesters en zendelingen vergeleek. Waarlijk , men behoort eon vrij Berk geloof te hebben , om bij
eene zoodanige vergelijking nog te weifelen , met Welke van
beiden men liever ddnen weg zou willen bewandelen , en in
eene toelcomende wereid hetzelfde lot ondergaan." Deze loffpraak der Turken in andere opzigten daargelaten ; als men
zoodanige dingen leest, en de veelvuldige gruwelen der hierarchie van Rome zich herinnert, wordt het begrijpelijk, dat
onze voorvaderen , in dagen van vervolging , weleens konden
zeggen: Lieber Turksch, dan Paapsth.

Koenradijn en Frederik , Treurfpel. Uit het Fransch van L I ADrh RES. Door unr:Dn.rx KUYPER, GERRITSZ. Te
ihnfierdans, bij M. Westerman en C. van Hulsc. 1829. In
kl. t!vo. 81 .PI. f :

K

OEIVRADur:, wettig Koning van Napels en Sicilie,
zoon des Duitfchen Keizers uit het Huis van Oostenrilk , en
zijn bloedverwant FREDERIK waren door innige vriendfchap
aan elkander verbonden geweest. Door Paufelijken banvloek
was ICOENRADIJN van den troon beroofd geworden, en
FREDERIK, onder den naam van ROGIER, nam dienst in
het Leger van KAREL VAN ANJOU, in Palestina. Hij-zelf
verbreidde aldaar de tijding, dat FREDERIK, die na KOEN..
RADIJN regt had op den troon van Napels, overleden was,
en zulks alleen om zijn Leven te beveiligen. Nadat hij vernomen had , dat IC OENRADIJN door MAINFROI, toen ter
tijd Voogd of Ruwaard der beide Sicillen, was omgebragt,
verheugde hij zich over de kens van den Pans, die 11 A RE L
VAN ANJOU tot Koning benoemde. Immers FREDERIK,
of K o G LEK, gelijk hij zich noemde, had geen uitzigt op
den troon voor zichzelven meer, en den trouweloozen
IN.-F
K or zou alzoo het gezag worden ontweldigd. Onder zij.
nen aangenomenen naam hielp hij dan ook KAREL in de
heerfchappij bevestigen: doch hoe groot was zijne verba.
zing, toen K o EN n. AD rj N het gevaar bleek ontfnapt te zijn ,
en met een Leger op Napels aanrukte I KAREL wilde het
Rijksbefluur niet baton varen. R octER betninde diens
dochtet c O ra s? ANc E, die uit liefde tot hem Vorflelijke
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huwelijken affloeg, onder anderen dat met den Kastieljaan[then Prins PHILIPPUs. Hoe moeijelijk was hier nu de
tweeftrijd tusfchen vriendfchap en liefde, pligt en neiging!
KAREL bood aan ROGIER de hand zijner geliefde CONSTANCE, ZOO hij hem tegen K 0 ENRADIJN verdedigde;
maar deze was de wettige Koning en de boezemvriend van
den voor ROGIER zich uitgevenden FREDERIK; KAREL
daarentegen was een overweldiger , maar de vader van CONSTANCE. De tranen der laatfte verleidden ROGIER, vooral toes hij vernam, dat zijn medeminnaar PHILIPP/IS met
eene vloot en een landingsleger KAREL was ter hulpe gefneld,
en deze alzoo CONSTANCE zoude verkrijgen tot loon van
zijnen bijfiand. Eer PHILIPPus met de zijnen nog toe kan
fchieten , beflist ROGIER de overwinning ten voordeele van
KAREL. Onder de krijgsgevangenen bevindt zich KOENRADUN, als gemeen foldaat gekleed. ROGIER bezoekt die
krijgsgevangenen , en de vrienden herkennen elkander. FREDERIK befluit, zijne liefde en zijn geluk op te offeren aan
vriendfchap en pligt , verwerft het levensbehoud der gevangenen, en meent xoENRA Wien hij waande niet ontdekt te zijn, krachtens eene algemeene vergunning, fcheep
te doen gaan; maar D'A mnots E, een Ridder aan het Huis
gehecht, neemt It OENRADIJN, op last van
van ANJOU
KAREL, die der zake kundiL was geworden, gevangen.
Deze wil den afftand van zijne kroon onderteekenen, om
FREDERIK te redden ; doch vernemende , dat FREDERIK
aan het hoofd des yolks hem komt verlosfen, weigert hij.
KAREL last KOENRADIJN wegleiden, en deze words,
volgens het verhaal van BLANCA aan hare vriendin C o NSTA N CE, voor het oog der opftandelingen onthoofd. FREDERIK words doodelijk gewond, onderfteund door zijnen
vriend oswALD en gedragen door zijne foldaten op het
tooneel gebragt, en flerft. Zie hier zijne laatfte woorden,
tOC KAREL:

ja; 'k zie de toekomst
't noodlottig uur breekt aan!
Hoort gij niet reeds dat uur, het uur der wrake than?
Hoort gij niet in 't verfchiet die fchuldlooze offers klagen?
'k Zie, Franfchen ! u de ftraf van Karels gruwlen dragen;
'k Zie ftroomen bloeds.... lk zal te wel gewroken zijn.
Vergeet Conftance 1 uw vriend!
1k volg u Koenradiin I

KOENRADJJN EN FREDERIR.

459

Recenfent heeft het fluk met belangfielling en niet zonder
aandoening gelezen ; het verdiende de eer der vertaling, gelijk blijkt uit den bier boven gegevenen inhoud. Dat de
reeks van vroegere gebeurtenisfen alleen uit de gefprekken
kenbaar words, laat zich van zelfs bevatten: het fink fpeelt
te NapeIs, en begint met den zieleftrijd van FREDERIK.
Intusfehen is er in een Tooneelfluk , vooral in een Treurfpel in
verzen, behalve plan en inhoud, nog meer, waarop zich
onze aandacht vestigen moet. Het plan was uitmuntend, de
inhoud belangrijk ; maar hoe is het gelegen met de teekening
der karakters? en hoe met den flijl en de verfificatie? Recenfent komt het voor, dat de karakters goed zijn gefchetst
en volgehouden; maar echter niet z66 kenmerkend, noch
met zulke meestertrekken, dat men den [leer LIADIhRES
onder de fcheppende vernuften zou kunnen rangfchikken.
Ook de flip is edel en deftig, foms roerend en krachtig,
zelden verheven en wegflepend. Doch dat verhevene en
wegflepende vindt men ook fchaars in het Franfcke Trenrdat er
fpel van de clasfifche fchool. Wenichelijk ware ' t
in ons Vaderland eens een Dichter opflond, die de regelmatigheid en alle overige loffelijke hoedanigheden der Franfche
Clasfieken met het vuur,, den hartstogt, de hooge pazij,
den wijsgeerigen zin en de treffende karakterfchilderingen van
eenen se HILLER b. v. wist re vereenigen. De Heer VAN
IIALMAEL is op den goeden weg. Zijne onvolprezene zits
Bonninga flrekt daarvan ten bewijze. Mogt dat model door
meerdere dergelijke of nog grootere meesterftukken van de.
zelfde bekwame hand worden achtervolgd!
War eindelijk de verfificatie betreft, deze alleen is het werk
van den Vertaler,, en hij fchijnt ons, over het algemeen,
wel er in geflaagd te zijn. Het rijm van verkrijg op bedreig
(b1.21) verdient zeker geese =beveling. Met de eigennamen
van twee lettergrepen is wonderlijk gehaspeld: nu eens moet
men

ROGIER,

CLEME

dan weder RoGiert lezen; zoo ook foms

NS, en finks weder

CLEMENS.

Men behoorde al-

tijd OGLER en CLEMENS (wel te verflaan volgens de aangenomen accentuatie) te kunnen uitfpreken: want het politione longum komt in onze rhythsnifche versfoorten niet in
aanmerking. Op bi. 8i hindert de uitdrukking: Een fcheint
trof ndj te wel. In het Fransch zal er wel niet than an cop& of an fripon. Zoo ja , dan tnoest dit verholpen zgr n in
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de vertaling; want het is beneden de defEigheid. Waarom niet
flever: Nen trof mij al te wel? Ook had men bij de navolging CoNSTANCE ' s wanhoop, Coen zij haren minnaar
daar zieltogende aan zag dragen, wel war levendiger mogen
doen uitkomen, dan alleen in deze woorden:
Groote God/ wat fchouwfpel zien mijne oogen?
Rogier!... deez' laufle flag moet dan mijn Iced verhoogen?
waarop zij dadelijk bezwijmr. Zij moest 6f met den nitroep: Groote God! in zwijm vallen, of, zoo zij krachten
overhield om meer re zeggen , alsdan in hanstogtelijker taal
haren boezem lucht geven, zich het /even als voelen ontvlugten, met verflaauwende en afgebrokene item eindigen, en
met een woord van Iiefde of wanhoop op de lippen in de
armen van BLANCA zijgen.
Ook van de zijde der taal valt er wel het eene en andere
aan ta merken; b. v. bl. 8
Waan echter niet, dat gij de Godheid, zoo geducht,
En hare wrekende arm , op Napels croon ontvlugt.
firm is, naar de aangenomene en, blijkens de fpelling, bier
gevolgde taalregels, mannelijk; bij gevolg liever:
En d'arm van hare wrack op Napels troo p ontvlugt.
Brar (bl. 3 en elders) voor breeder is bijna zoo verwerpemob- voor moeder.
lijk
Echter betuigt Recenfent zijn genoegen , dat dit Treurfpel , hetwelk in vem opzigten lof verdient, vrij gelukkig
door den Neer KUVPER in onze moodertaal is overgebragt,
en ter aanbeveling befluit hij deze beoordeeling met de woorden van KAREL (bl. 69):
't Gevaar omringt altijd, d'Amboifel een Koningskroon.
1k ken het Pauslijk hoofd en vrees zijn duistre lagen.
Wat is , lints Hendrik , 't lot van hen die 't purper dragen?
Wat ook hun misdrijf was, het groottle was misfchien,
hoofd to
'c Gevreesde Priesterfchap laacdunkend
En verder:
Hij wachc flechts, of hem flof tot twisten worth gegeven.
Nook deed men ongeltraft een' trotfchen priester beven!
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Lindelijk:
Gij zoudt weldra, d'Amboife! om flechts een fteun te vinden,
Hem (Pans CLEMEN s IV) zien met Koenradijn zich tegen
mij verbinden.
ifdres aan de Unionisten!

De fatfoenlijke en de geringe 'land ; of de Lotgevallen van
AUGUSTUS MINARD. Naar het Fransch van L. B. PIC A R D. II Deelen. 7e ifingerdam, biy G. J. A. Beijerinck.
In gr. 8 vo. Te zainen 391 bl. f 4 - 40.

In

eene welgefchrevene voorrede verantwoordt zich de vertaler over het overbrengen in onze taal van eenen vreemden
roman. Na vooraf het een en ander aangemerkt te hebben
tot teregtwijzing van het al te hevig uitvaren tegen romans
in het algemeen, welker lezing dan toch oak derze(ver nurtige [trekking heeft , vooral bij de zoodanigen, wier aanleg
niec tot flrengere ftudien overhelt , kondigt de vertaler het
onderhavige werk aan, als een tafereel der hedendaagfche zeden in Frankrijk. Hij beweert , dat de dwaasheden en belagchelijkheden bier zoo gees(ig ten coon gefpreid, zoo
menschkundig beoordeeld, zoo aardig, als uit de fchuillioe.
ken van het hart, opgehaald worden , dat zij aan elken bodem , ook aan den onzen , eigen kunnen genoemd worden.
„ Menigeen ," zegt hij , , is hij niet geheel blind , zal in de
verregaande ijdelheid van onzen held en diens ouders, in
hunne zucht tot bovenmatige flandverheffing, zonder daar,1 toe perfoonlijke eigenfchappen te bezitten, in hunne beoor,' deeling van zaken, enkel gegrond op hartstogt en plants„ grijpende omflandigheden, zijn eigen beeld herkennen, of,
, vindc hij deze fchets op zichzeiven niet van toepasfing,
" hij zal dezelve op zijnen buurman overbrengen. Hoe hij de
if zaak ook aanvatte, een der beide oogpunten kan hem tot
• meerdere omzigtigheid , in gedragingen en gevoelens, op„ leiden, en hem voor die nadeelen, welke het natuurlijke ge„ volg der bier ten coon gefpreide dwaasheden moeten zijn,
” behoeden." Maar !au ors zien, in hoe ver her werk zed
aan deze aankondiging beantwoordt.
De vader van onzen held is een bemiddeld lakenkooper te
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Parijs, wordt, onder de dynastie van

NAPOLEON, benoemd
tot Adjunctmaire in een der arrondisfementen van die hoofdhad, vervolgens met het ridderkruis verfierd, en eindelijk
tot Rijksbaron verheven. Deze verheffing heeft bij hem en
zijne vrouw eene groote verandering van denk- en leefwijze
ten gevolge. Zij begrijpen nu hun Mils op eenen grooteren
you te moeten inrigten, zeggen hunnen koophandel vaarwel,
kiezen zich eenen kring van verkeering, en betrekken eene
woning overeenkomflig hunnen nieuwen rang. Ook hun eenige zoon AUGUSTU s neemt fpoedig de manieren aan van
eenen jongen Edelman, munt wel niet nit in zijne fludien,
maar is een voortreffelijk danfer,, fpeelt grof, maakt zijn hof
bij de dames, en is, ten minfle in de oogen van zijne moeder, een beminnelijk cavalier. Waren ftandverheffingen, als
die van den nieuwen Baron, under NAPOLEON niet zeldzaam , zij hadden echter bare bezwaren. Dit ondervindt de
familie MIN A RD, nu AUG US T US onder de Gardes d'honneur wordt ingelijfd , het leger moet volgen , en in 1814 gewond en krijgsgevangen worth. In Frankrijk teruggekeerd,
vindt hij zijne moeder overleden , verliest ook fpoedig daarop
zijnen vader, en vindt diens nalatenfchap ver beneden zijne
verwachting. Nu is de jonge Baron, onder het bewind der
herftelde BO UR BONS, zonder genoegzame middelen, om
overeenkomftig zijnen rang te !even, zonder genoegzame kundigheden, om zich ontie het nieuwe bewind noodzakelijk
te maken, en ondervindt van den ouden Adel de meent vernederende terugftooting. Met moeite houdt hij zich, in eenige geringe bedieningen, een' tijdlang flaande, maar verwerft
ten laathe , door eenige gelukkige fpeculati6n in de fondfen,
weder een geldelijk vermogen , dat alle zijne vroegere ver•
wachtingen overtreft. Meenende, dat bet nu tijd is, am zich
in een' meer gevestigden hand te begeven, tracht hij zich
door een huwelijk te verbinden met een geflacht van den
aanzienlijkften hand. Maar, bedrogen door zijne trouwelooze
geliefde, de fpeelbal der intrigues van hare bloedverwanten,
vat A UGU s T Us den bitterften haat op tegen den fatfoenlifken fland, en meent nu, dat er geene braafheid en trouw op
de wereld te vinden zijn, dan onder menfchen van geringen
fland. Ook daar beproeft hij nu zijn geluk , en meent al
fpoedig in een meisje van zeer lagen hand het doel van zijne
wenfchen te hebben gevonden. Maar bij de uitkomst waren
het, offchoon op geringer tooneel, weder dezelfde listen, dezelfde ondeugden, door welke A UGUSTUS bijna tot een on.
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herttelbaar ongeluk zou vervallen zijn. Nu wanhoopt hij aan
alle menfchelijke deugd , vooral aan braafheid en trouw bij
meisjes van welken nand ook, en zou zijn feed met de verharding van eenen menfchenhater hebben getorscht, of door
de veritrooijingen van den ongehuwden lichttnis getracht hebben hetzelve te verbannen, ware het niet, dat zijn edele
vriend juLtus, die, met zijne brave en verfiandige tante
ADELAIDE, hem reeds tweemalen had gered van een ongelukkig huwelijk, hem eerst tot een =rig werkzaatn leven
in den middelfland had geleid , en eindelijk medewerkte, om
hem te vereenigen met het meisje, hetwelk zijn beter gevoel
reeds lang eeniglijk had gekozen, maar van hetwelk zijne
vooroordeelen, zijne ijdelheid en ligtzinnigheid hem te lang
hadden verwijderd; en MARIA heeft, als gelukkige echtgenoote van A u GUST u s, die nu van zijne dwalingen teruggekomen was , het zich nimmer beklaagd, dat zij hem zijne
feilen eenmaal heeft vergeven.
Ziet daar het hoofdzakelijk beloop van dit verhaal. Welk
is nu ons oordeel over het werk ? Wij willen deszelfs mededeeling aanvangen ,met die aanmerkingen , zonder welke wij
meenen deszelfs lezing Met te mogen aanbevelen. Wij wenschten , natnelijk , in de eerfle plaats , en deze aanmerking geldt
vele werken van fmaak van onzen tijd , de deugd bier niet
enkel door die beweegredenen aangeprezen te zien, welke alleen op de eigenliefde invloed kunnen uitoefenen. De verilandbonding met de voormalige kamenier van zijne moeder, en
zelfs die met eene gehuwde vrouw, worden AUGUSTUS zoo
zeer niet als zedelijke overtredingen aangerekend , maar meer
ten coon gelleld als dwaasheden, omdac zij hem beneden
zijnen nand doen nederdalen , of hem blootftellen aan de ruwe verguizing des minnenijds eener onbeichaafde vronw. Wij
vinden dan ook bij den held des verhaals wel fpijt over begane dwaasheden, maar geen berouw over zedelijke overtredingen. Wat words er van de beoefening der deugd, indien
zij ons enkel door ons tijdelijk eigenbelang worth aanbevolen ? Zeker lets gebeel anders, dan die hooge trap van zede.
lijkheid, waartoe de liefde voor de deugd zelve, zonder hare
gevolgen in aanmerking te nemen, den mensch kan verheffen.
Maar daarenboven , befchouwen wij zelfs de tnisttappen van
A uG us r us enkel als dwaasheden , dan willen wij den jon_
geling wien dit boek in handen komt , toch gewaarfchuwd
hebben, dat in de werkelijke wereld zelfs de dwaasheden
zich zoo gemakkelijk niet laten heraellen, als dit verhaal
fchijnt te leeren. Dat een verkwist vermogen zoo fpoedig,
en dat wel door windhandel , weder verkregen worth, is
eene zeldzaamheid ; maar dat zulk eenen windhandelaar ook
tevens de voorzigtigheid aanwaait, om het gewonnene te bewaren en verftandig te genieten , is eene nog grootere zeldzaamheid. Ook zuilen onze jonge lezeresfen het ons, hopen
wij, wel ten goede willen afnemen, wanneer wij haar verze.
keren, dat de bekeerde lichtmis bij Lange na niet altijd zulk
een goed echtgenoot is , als M A u IA het geluk heeft in A u-
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CUSTUS te vinden. 1\lisfc'nien is onze beoordeeling wat
te oud - Hollandsch. Dit mope zoo zijn , wij herhalen bet,
zonder het aangemerkte meenen wij het werk met te mogen
aanbevelen, hetgeen wij, wanneer wij hetzelve nit een an_
der oogpunt befchonwen , weder niet kunnen nalaten. Het
boek last zich met vermaak lezen, en is regt onderhoudend
gefehreven. Het bier geleverde verhaal is op een tooneel geplaatst, hetwelk reeds van zelf veel aanrrekkelijks heeft. Het
werk draagt de duidelijke blijken van des fchrijvers bekend.
heid met den mensch in alle flanden en levenstijdperken, bevac
vele nuttige lesfen van levenswijsheid. en is allezins gefchikt,
om te overtuigen van de waarheid, met welker overneming
wij ons verflag belluiten: De eerlijke lieden van alle klasfen ,
zie daar de fatfoenlsjke kring! De fchurken, hoe weidsch geti.
teld , zie daar bet janhagell

De I'riendenkring; behelzende Karakterfthilderingen van Men
fclzen, Tilden en Volken. III Deelen. Te ibullerdam , bij
gr. 8vo. Te zanien 337 bl. f 7- 20.
J. C. van Kesteren.

H

et komt ons niet onwaarfchijnlijk voor, dat dit werk,
offchoon de titel hiervan niets vermeldc, ten minfie gedeelte.
lijk van vreemden oorfprong is. De in berzelve heerfchende
geest, de denkbeelden, de trant der verhalen, zelfs bier en
daar de woordvoeging, zijn blijkbaar Duitsch. Onder andere
voorbeelden , plaatfen als deze: „ Geloofr, gij dan niet, dat
den Magister de gloed van trouwe vriendfchap verwarmen
Wij ontvangen bier eene bonte verzameling van
velerlei tsftellen , meest verhalen, verder verhandelingen, in.
vallendehtedachten en anekdoten. Ware het werk beter of
flechter,' in beide gevallen zouden wij het met minder verveling gelen hebben. Wij vinden den inhoud niet fchoon en
belangrilegenoeg, om ons in verrukking te brengen, en niet
zoo averegtsch, dat wij flof hadden om te lagchen. Wij bekennen bet, dit oordeel is hard, en zeker het ongunfligfte,
dat men over een boek vellen kan. Maar te vergeefs zoeken
wij, deze uitfpraak nit onze pen gevloeid is, naar
eenig aanimerkelijk gedeelte, hetwelk ons zou kunnen bewegen, om dit oordeel terug te nemen. Evenwel gelukkig, dac
wij nog eens nazochten. Bijna hadden wij vergeten te be.
rigten, dat het werk ook verzen hevat, en wel verzen, waar.
in de nachtegalen zich vermoeijen en het beeld roept zalig
fchreijend. Misichien eene proeve tot nabootfing van het
Itxpv6cv yeAdczcz bij HOMERUS. Welligt bedoelt de Dich.
ter zich zelf, als hij zingt:
Het bloed mo tre dan bruifehen door sosijn adren,
Naar het built toch eeuivig koud.
la wel koud!
De goede Houdvester zag ook tijnen titel liever gercIlreven
Houtrester.

BOEKBESCHOUWING.
B9'beloefening over Lukas tweede Bock, de flandelingen der ilpostelen. Door H. VAN HEYNINGENI
Predikant te Rijswijk. III Deelen. Te Rotterdam ,
bty de Wed. J. Allart. 18:29. In gr. 8vo. Te zamen
1053 bl. f 9-90.

U

it de menigvuldige fchriften, welke V A N H E V N I NGEN van dezen aard geleverd heeft , is genoeg op te
maken , op welk eene wijze zijn Eerw. Bijbeloefeningen
bewerkt. Naar ons oordeel moest de wijze van hewerking anders zijn. Oefeningen over en in den Bijbel verfchillen. Dit houdt VAN HEYNINGEN nergens genoeg in het oog. Doch hierover nu geen woord nicer.
De uitvoerige Voorrede handelt over bet Roomsch en
Protestantsch beginfel in zaken van geloof. Natuurlijk
ftemt men als Protestant met VAN HEYNINGEN
meestal overeen. In zijne vrees voor het Rationalisme
deelen wij intusfchen niet. Onze grond is voor deze verderfelijke plant weinig gelchikt. Alleen de regtzinnigen
in fttperlativo meenen het Rationalisme overal te ruiken ;
doch dien fcherpen reuk hebben wij niet. Rationalist en
Pausgezind zijn elkander naauw verwant. Daarom zijn
beiderlei overloopers nog al menigvuldig. Beide hebben
hunne eigene Pausfen. Doch de Pans van den Rationalist (de Rede) blijft niet ftilflaan ; de Pans van Rome
gaat meestal terug tot vroegere duistere dagcn. VAN
HEYNINGEN heeft er niet op doorgedacht , toen hij
fchreef, liever Roomschgezind dan Rationalist te willen
zijn. Indien hij had bedacht , dat de Rationalist nog
voor zichzelven denken mag , de ander niet, dan zou•
hij zijne keus anders genornen of uitgedrukt hebben. Die
denkt , kan tot ontdekking van eigene dwaling geraken ;
die alleen gelooft , en • elfs in zijn geloof zijn' eigen perfoon verzaken moet , heeft weinig kans om to regt te ko.
BOEKBESCH. 1830. NO. II.
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men. Doch het is gelukkig , dat wij beide , zonder keus
te moeten doen, reeds iets beters hebben.
Laat ons nu bepaaldelijk op dit gefchrift letten , en
nagaan , wat bier geleverd wordt. Ook bier heeft v AN
HEYNINGEN meer hetgeen hij bij anderen, dan wel
zeif vond, medegedeeld. Eene opheldering -van dit Boek
voor ongeleerden kan men deze Bijbeloefening noemen.
Dit gefchrift zou in waarde niets verloren hebben ,
indien die toepasfingachtige aanmerkingen wat minder
en dan nog wat beknopter waren medegedeeld geworden.
Nu valt bet werk wat breed nit , zonder dat het hoofddoel , verklaring van dit Bock, hierbij wint. Doch dit
geldt algemeen ook van 's mans overige Bijbeloefeningen.
Alisfchien befteedt VAN H E Y N I N G E N te weinig tijds
aan deze foort van fchriften, die, gezetter bewerkt, beknopter en dan ook nuttiger zijn zouden. Uit deze en
gene aanmerking kan men bet gemakkelijk zien ,.dat hij
meermalen weinig tijds gegund heeft.
De Inkiding , bij dergelijk werk van bet grootfte belang, loopt , in twaalf bladzijden , over de echtheid van
dit Bock, over deszelfs doel en aanbelang. De aanleg
en ftrekking van dit Boek had , naar onze gedachten ,
meer bij vergelijking moeten uitgemaakt zijn. Dan had
alles meer zekerheid en meer lichts bekomen , ook voor
de juiste verklaring van het geheele Boek. Zulk eene Inleiding doet alles af, wanneer de fleutel gevonden en aan- .
gewezen wordt , ow het ganfche Boek te ontfluiten. Doch
zoo iets vinden wij bier Diet. „ Het zoude weinig moei„ te kosten, (bl. 3) de echtheid van dit Opfchrift (de
Handelingen der Apostelen) en van dit geheele Boek
, door getuigenisfen der ICerkvaderen te ftaven.” Van
bet opfchrift gelooven wij , dat dit onmogelijk is. V A N
HEYNIN G E N verzuimt dit dan ook. Door dit opfchrift , dat wij voor onecht houden , heeft men ook bet
eenige doel van L UNAS met dit Boek nit het oog verkm. Dan , het is bier de plaats niet , ow hierover breedvoeriger te handelen.
Ongelukkig laat V AN HE YNIN GE N zich bl. 4,
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lets ontvallen , waaruit blijkt , dat hij los weg lets fchrijft ,
Behalve deze
waarover hij niet goed heeft nagedacht.
• getuigenis der oudheid , pleit de overeenftemming van
„ ftijl en taal zoo zeer voor de erkentenis , dat het Evan„ Belie van LUK A s en de Handelingen der Apostelen
„ werken zijn van wine hand , dat daaromtrent geene re„ delijke twijfeling meer overblijft. Wat er dan ook van
„ de gisfing moge wezen , dat de Evangelisten van ge„ fchrevene flukken zich berliend hebben bij de zamen„ ftelling hunner Evangelien , welke men, mijns inzicns ,
„ zonder noodzaak lucent te moeten aannemen ,” enz.
Hier blijkt het vooral , dat VAN HEYNINGEN lets
fchreef, waarover hij niet heeft nagedacht , zoo hij er
ooit over gedacht heeft. In welk Evangelic is nicer verfcheidenheid van ftijl , dan juist in dat van L U K A s ?
Heeft Dr. R I E H M die verfcheidenheid niet duidelijk aangewezen ten opzigte van de Handelingen Voor den arbeid van geleerden moet men wat meer eerbied hebben,
en niet alles zoo met een enkel: zonder noodzaak afzetten. Men toont dan weinig te weten van hetgeen men
veroordeelt. Of zoo men lets hiervan weet , dat men
dan het beruchte Urevangelie niet genoeg onderfcheidt
van gefchrevene .flukken. Houdt men op het oog den
onderfcheiden ftand der drie Evangelisten , dan kan men
alleen door het denkbeeld van gefchrevene flukken de
overeenflemming verklaren. VAN HEYNINGEN levere
lets, waaruit het blijkt, dat men zonder noodzaak die
gisfing te baat neemt , en vergete dan ook niet , zijnen
Leermeester VAN VOORST, in de Disfertatie van
Dr. TOL, te wederleggen. Sed hoc opus , hie labor est.
Met dit werk van V AN HEYNINGEN heeft het
godsdienftig publiek niet veel gewonnen. De verkiaring
van dit Boek door Prof. CLARISSE is althans niet
overbodig geworden. Op vele plaatfen zouden wij gemakkelijk kunnen aanwijzen , dat deze het in natuurlijkheld en gegrondheid van uitlegging verreweg wint. Op
dien voorganger had VAN HEYNINGEN meer moeten
letten , dan hij fchijnt gedaan te hebben.
H h 2
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Eenige aanrnerkingen , waardoor wij ons niet zeer gun-,
flig oordeel regtvaardigen , zullen naar het beloop van
het work zelve medegecieeld worden.
H. VIII: 115 6. Hij kiest de gewone opvatting tegen het
zuiden, en niet , met ADEIANI, tegen den rniddag.
Daarin 'weft hij bet Griekfche fpraakgchruik op zijde.
„ Van de plaats, waar hi" zich be yond , die niet genoeind
„ wordt, moest hij zich zuidwaarts begeven , op den

„ weg , die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza ,

WELKE

is. Er was ook een andere weg van Jeruzalem
naar
Gaza , door meer bevolkte oorden en dien ten
„
gevolge
meer
bereiscl.” Hier heerscht groote opper„
vlakkigheid door haast. Die tweede weg is een uitvindfel van hen , die meenen , dat P H I L I P P U S van Jeruzalem vertrokken was. Bij het gevoelen , door VAN
HEYNINGEN overgenomen , was hij niet genoodzaakt ,
de woorden : iivrn ever" 'e P r it ') ; f als opheldering door den
Engel aan P H I L I P P U s tegen het Grieksch fpraakgebruik , te vertalen : welke woest is ; daar zij , als opheldering door LUKAS aan THEOPHIL U S, getrouwer
moesten vertaald zijn: Deze Cavrn en niet is eenzaarn.
Door verwarring van tweederlei uitlegging heeft VAN
HEYNINGEN Beene naauwkeurigheid betoond.
%, Met dit HOOfdank vangt L URA s het
EL
„ berigt aan van den man , die van nu voortaan den
„ hoofdinhoud van zijne gedenkfchriften zal nitmaken."
Handelen dan H. IX: 3n — H. XII: 24 ook van hem ? Het
is zoo , de meeste Uitleggers zien over het hoofd , dat
de Handelingen der .elpostelen de onderfcheidene ffichting
der Gemeenten te Jeruzalen2 en Antiochie vermelden. Dit
Boek is historisch bewijs tegen het drijven der Christenen uit Judea , die alles aan het gezag van P E T R U S
en niets van P A U L U S toekenden. Deze is de fleutel
tot de regte verklaring van de Handelingen. VAN
HEYNINGEN fpreekt in de aangehaalde woorden te
flellig , om niet te zeggen te onnadenkend. Dit wilden
wij hem eens aanwijzen.
H. X: zo. „ en h2./ begeerde te eten ; hij VERZOCHT
„

WOEST
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zone huisgenooten , dat zi/ eenige fps voor hem
„ zouden gereed maken." Deed hij dit verzoek op het
„

dak ? De woorden 3;,9EXE vsCcgo. 9zi hebben dien zin hier
bij deze pleats , VAN
HEYNINGEN tot die vertaling fchijnt aanleiding gegeven te hebben. Teter heeft CLARISSE deze fpreekwijze vertaald : en krecg buiteng,emeenen trek, om iets

Diet, 11:110011 VAN DER PALM,

eten.
H. XIII: 48. „ En dear geloofden zoo veleta als er
„ geordineerd waren tot het eeuivige /even, geordineerd
„ van God." Deze geheele pleats geeft geene vrijheid ,
om over de Praedestinatic zoo uitvoerig te handelen-,
als VAN HEY NI N G E N ClOet. Hij moest ook op wat
lageren toon de andere verklaring beoordceld hebben , die
hij verkiest eene gedrongene verklaring te noemen. C L ARISSE heeft : zoo velen , als er tot een eemvig (zalig)
level; gefchikt waren. Taalkundig is dit beter , dan hetgeen v A N H E V N I N G E N heeft geleverd.
H. XIV: 13. En de priester van Jupiter, die voor
hunne /lad was. Daze woorden bellbevèn voor hen , die
het oorfpronkelik Grieksch niet kennen , ten mina eenige opheldering. Hetgeen deze woorden bij v AN IIEYNINGEN voorafgaat , ontileekt wcinig licht. De priester van dien Jupiter , die vddr hunne flad /loud. Deze
wordt ,clus onder;cheiden van an of meer ftandbeelden ,
aan die Godheid , maar in de Itad Ilaande , gewijd.
Hierin ligt dan ook de reden, dat de priester de offerdieren bragt aan de poorten (BRETSCHNEIDER in
v.) der flad , huiten Welke bet flandbeeld van j u PITER flond , niet van het huffs , waarin PAULUS en
BARNABAS waren. Op deze wijze verkrijgt ook het
ASC01;0"2:70; gehoord hebbende , vs. 14 , betere houding
in het verhaal van L U K A S , dan bij de andere opvatting.
H. XVII: 23. „ In eene fled , die wel hare eigene
„ Goden bij voorkeur eerbiedigde, maar toch ook bet
„ beflaan erkende van de Goden van andere volken , en
hunne,vereering toeliet, is het niet vreemd , dat ook
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voor een' onbekenden God een altaar was opgerigt."
In deze woorden verwart VAN HEYNINGEN twee hemelsbreed , vooral in het toenmalige rithene, verfchillende denkbeelden. Eene Godheid kon bekend en toch
vreemd zijn. Vreemd waren alle Goden, wier veneering
door de Atheenfche ilaatsregeling niet geoorloofd was.
In het tegenovergeflelde geval kon, zoo als hier werkelijk plaats had , eene Godheid onbekend , en toch , om
dit nu eens zoo uit te drukken , eene Godheid van ftaat
zijn. Door dit niet op bet oog te houden , ziet men de
hooge wijsheid van PAUL u s voorbij , wiens geheele
verdediging met de aanwijzing van bet altaar afliep ; maar
die nog daarenboven de Godheid wilde bekend maken,
waartoe zijn ambt als Evangelieprediker hem noopte.
Doch hierover is het de plaats bier niet, uitvoeriger te
handelen. Dit 66ne nog voegen wij hierbij , dat de vertaling DEN onbekenden God , in plaats van EENEN onbekenden God, zoo als het Grieksch vordert , de gegrondheid van 's Apostels fchoon betoog merkelijk verzwakt.
De card van ons Tijdfchrift legt ons den pligt op ,
hetgeen wij verder hebben aangeteekend , voor onszelven
te houden. Dit zal wel voldoen , om den Heer VAN
H E Y N I N G E N te overtuigen, dat zijne Bijbeloefeningen ,
van weIke wij het goede , door anderen aangewezen , geenszins willen loochenen , in bruikbaarheid en grondigheid
zullen winnen , indien bij derzelver uitgave, wat
meer tijd en wat minder papier gebruikt.

Disfertatio Theologica inauguralis , de folenni felt'

Christi in urbem Hierofolymorum introitu, quam pro
- public() et folenni examini fubmittit T. c. R.
HUYDECOPER, Hornanus. Traj. ad Rhen. ex officina Paddenburgii et Soc. 1829. Form. 8va. Pagg.
XII et a13.
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flchoon ons Tijdfchrift niet gezet Dociorale Disler-
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tatihz behandelt , daar de Godgeleerde Bildragen, bij
uitfluiting van al het andere, den ganfchen omvang der
Godgeleerdheid tot taak ter behandeling nemen, en daardoor ons ruimte befparen en van moeite ontllaan, kunnen er evenwel redenen zijn, zonder dat deze worden
genoemd , waarom wel niet eene uitvoerige Recenfie,
maar toch iets meer dan enkele aankondiging van dergelijke Verhandelingen nit het vak der Godgeleerdheid
in de Letteroefeningen nu en dan een plaatsje vindt. De
overige vakken of, wil men liever,, faculteiten hebben
hare Tijdfchriften , aan welke wij de beoordeeling der
overige DisfertatiJn, met voorbehoud van deze of gene
uitzondering, gaarne en van harte afflaan. Dit dient tot
narigt aan den Lezer,, ook bij de aankondiging van de
andere Disfertatien , welke ons voor dit Tijdfchrift ter
behandeling zijn toegezonden.
De Heer HUYDECOPER, de Utrechtfche Hoogefchooi verlatende, van welke hij , blijkens deze proeve,
wont gedurende zeven jaren een degelijk burger geweest
te zijn , heeft tot onderwerp van zijne Doctorale Disfertatie gekozen: den plegtigen intogt van JEZUS CHRI sT US in Jeruzalern.
Op eene belangrijke wijze heeft de Schrijver zijn onderwerp afgehandeld. Het EERSTE DEEL heldert op de
gefehiedenis en de omfiandigheden van JEZUS bij dezen
intogt. Het eerfle onderdeel handelt over hetgeen dien
intogt was voorafgegaan. De laatfle reis naar Jeruzalem. Het gebeurde te Jericho en te Bethanie. Het tweede
onderdeel verklaart tie onderieheidene verhalen van de

Evangelisten omtrent dezen intogt. Hier heerscht de
hoogstmogelijke naauwkeurigheid, en toont H U y DEC o P E R, in de uitlegkunde des Bijbels zeer geoefend te
zijn. Het TWEEDE DEEL onderzoekt de oogmerken,
welke J E ZUs met dien intogt vezetzlijk gehad heeft
of welke Hem te onregte zijn toegefchrevetz. Dit ftuk
valt wederom in twee onderdeelen. Het eerfle handelt
over de ware oogmerken des Heeren bij dien intogt. 1-11j
Wilde toonen de Mesfias te zijn , en van zijne leerling,en
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en volkgenooten als zoodanig erkend worden; doch dat
Hij op die wijze de Mesfias was , als Z A C H A R I A S
had aangekondigd , en de Joden niet verwacliterlen. Hij
baande zich den weg . tot bet kruis ; verhincierde , dat
men Hem in het geheim als misdadiger cloodde , en
toonde, dat Hij niet dan naar vrije keus den dood oncieroina Het twecde onderdeel handelt over besgecn Hem,
b.

als oogmerk bij dien intogt , te onregte is toegefchrewn.

Het opfchrift van dit onderdeel had eenigzins anders
moetcn luiden ; want HUYDECOPEK fpreekt nu ook
van hen, die dezen intogt hebben befpot , en van zulken , die van =ening zijn geweest , dat jEzus met
dien intogt Been bepaald oogmerk gehad heeft. Met
eene kleine verandering in den titel was hij deze fout
tegen logifche verdeeling gemakkelijk voorgekomen. Doch
zij is van weinig beteekenis. BAHRDT, die den Neer
als flichter caner orde van broeders voorflelt , had wel
kunnen achterwege gebleven zijn. Dit zeggen wij minder als aanmerking tegen HUYDECOPER, dan nit vcrontwaardiging over dien vermetelen Schrijver, die zichzelven door wangedrag en wangevoelens beidc alter aandacht on waardig heeft gemaakt. Ant ivr o N is thans opvolger van REINHARD, en rn isfchien daarom ook
nu regtzinniger,, dan in zijne Biblifche Theologie. Hij
behoort evenwel in dit onderdeel bij HUYDECOPER,
met ECKERMANN, den Schrijver van de IFolfenbut-

telfehe Fragmenten (H. S. REIINTARUS), DUPUIS,
vOLNEY en anderen , thuis , en zij ontvangen alien
hun befcheiden deel.
Meer zeggen wij van deze Verhandeling niet. Bij gezette lazing zal ieder zich overtuigen , dat HUYDECOPER naar den titel van Doctor in de Godgeleerdheid
wel heeft molten flaan , en dat hij in het vervolg, nu
hij de regten van Doctor heeft verkregen , ook de phgten van Doctor niet enkel kennen , maar ook vervullen
zal. Als wensch en wenk diene dit voor alle Doctoren,
en die het nog verder zoeken te worden ! Bloote titularisfen zijn onnoodig.
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Hoop en uitzigt op de eenwigheid. -13efe .bouwingen tot
ver/lerking van Christelijk geloof en godsvracht. Door
BERNAR DU'S V B 11 IV E Y. Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 17; gr. Svo. LW/ en 307 bl. f 3 - :

H

et werk , dat onder dezen titel ons Iezend publiek
aangebocien wordt , beflaat uit twintig Vertoogen , in uitwendigen vorm vrij gelijk aan die van het bekende werk,
Uren aan den Godsdicnst gew(jd , en is een tegenhanger
van des Schrijvers vroe g,er werk, Uren voor de eelewigbeid
gelecfd. Dit bock behoort dan tot de zoogenaamcie flichtelijke lektuur,, en dus tot eon yak, hctwelk reeds zoo
zeer vervuld is, dat de kritiek niet verpligt is tot toegevenciheid , om Schrijvers aan te moedigen , maar alleen
het uitmuntende mag aanprijzen. Meer dan iemand gevoelt de Eerw. vERIVE y , dat zijn arbeid achterflaat
bij hetgeen reeds door anderen over de Uzczigten in de
Toekomst gefchreven werd. Maar ieder Schrijver heeft
zijnen kring van Lezers , die als gemeenzaam met hem
worden , en daardoor bijzoncier nut van hem trekken.
Ziedaar eene der redenen , Welke den Schrijver hebben
overg,ehaald , om , niettegenflaande de geringe gedachtc ,
die hij heeft van zijn work, betzelve de wereld in te
zenden. Maar , indien ergens , clan is bier van toepasfing : qui l'exclere , f'accufe. Want de Schrijver bewijst
waarlijk eene flechte dienst aan z Fynen bring vein Lezers,
indien hij voorbedachtelijk hun zijne mindere waar geefr,
in de plaats der betere , welke hun door anderen wordt
aangeboden ; ook is deze verontfchuldiging der uitgave
Been vleijend compliment voor den finaak zijner Lezeren.
Uit andere werken kennen wij v E R wn k als eenen
bevalligen Schrijver, aan wien men bet merken kan , dat
hij met ligten en y luggen trod zijne baan bewandelt.
Maar, is de Schrijver foms , zoo het ons voorkomt niet
zonder grond , van oppervlakkigheid in de behandeling
van minder moeijelijke onderwerpen befchuIdigd , dan
was het reeds vooraf te vreezen , dat dit gebrek , indien
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het nu niet zorgvuldig vermeden werd , bij de behandeling van een zoo verheven en fpaarzaam geopenbaard
onderwerp , als de eetrwigheid is , nog meer zou in het
oog vallen. Men vormt zich dikwijls een verkeerd denkbeeld van hetgeen vereischt wordt om te flichten. Die
flichten wil , niet alleen een huis , toren of ander gebouw,, maar ook die geloof en godsvrucht flichten wil ,
Moet dit doen op goede grondilagen. Al is het dus , dat
men , naar des Schrijvers doel , zoo zeer geene eigenlijk
gezegde Bijbelverklaring verwacht , zoo behoort echter
al het behandelde op goede Bijbelverklaring gegrond te
zijn. Wij willen het een en ander, dat ons aanleiding
geeft tot bet maken van deze aanmerking , bij gelegenheid der aankondiging van dit werk , bier aanvoeren.
Het gezegde van PAULUS, 2 Cor. XII: a-4 , wordt
hier met zoo veel vertrouwen verklaard voor eene buitengewone openbaring van den hem el , welke pAuLus
ontving ; van deze plaats zegt vERwEv: „ Beter,,
„ juister kan het niet gezegd worden ," (dan het bier
gezegd wordt , is immers de bedoeling ?) „ dat men op
„ aarde het niet noemen , in geene taal der ftoffelijke
„ wereld uitdrukken kan , wat de hemel zijn, waarin de
„ zalige eeuwigheid beftaan zal." Geen enkel woord
belleedt de Schrijver,, om zijne opvatting van deze plaats
te Raven. Wij herinneren ons bier hetgeen de oordeelkundige BOSVELD van deze plaats zegt (*) : „ PA u„ L U s fpreekt van ecne geheel andere zaak , dan die
„ wij hier befchouwen. Wij fpreken van de huishou„ ding des eeuwigen levens ; en hij, wat hij ook mope
„ gezien of gehoord hebben , hij fprak zekerlijk van die
„ huishouding niet."
Handelende over het nut der beperktheid onzer kennis
van de eeuwigheid , zegt v ER WE Y op bl. 46: „ Te
„ groote kennis aan de hoogere vreugde en zaligheden
„ des hemels zou ons een wanfmaak in het aardfche doen
(*) Proeve eener eenvoudige en duidelijke verklaring der
voornaainge waarheden van den Chris/ell/ken Godsdienst , Ude
D. bl. 147.
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verkrijgen , en op Gods fchoone wereld onverfchillig,
onvergenoegd en zonder genot doen ronddolen." Een
oogenblik te voren , bl. 44 , had hij gezegd , dat eene
grootere kennis van de eeuwigheid „ in ons te groote
„ zinnelijkheid zou voeden." Slechts ben van beiden kan
waar zijn.
Op bl. 77 en 78 wordt Philipp. III: 20 0 . Onze wandel is in de hemelen, verklaard van „ eene zalige ge„ waarwording ," (hoe veel verfchilt dit van het ouderwetfche bcvinding ?) „ die te regt voorfmaak en begin
„ der hemelfche vreugde kan genoemd worden." Andere
uitleggers nemen dit gezegde als eene betuiging, door
welke de Christen zijne verpligting erkent, om zich reeds
bier op aarde te gedragen , als in den hemel te huis behoorende. Zoo verklaart het VAN DER PALM, en
GROTIUS zegt Oppojitum est ei quod praeceslit ,
bri7Ela OpOVO -CIITEt;• Nos vero , inquit , (Milli° jam in

coelo fitmus; coelestia cogitamus ; curamus ea quae iliac
ducunt , coelestibus legibus regimur. Wij ontzeggen den
Eerw. Schrijver het regt niet, om van een ander gevoelen te zijn, maar mogen , als Lezers , toch gronden vorderen.
„ Het beeld ," dus lezen wij bl. III , „ van dddr in
ABRAHAM 'S fchoot te z jn , geeft dit niet vrijheid
„ om te ftellen , dat de geesten der oude geloofshelden
„ werken zullen op de later aankomende zaligen ? Voor„ zeker ," enz. Tot nog toe hadden wij gemeend , dat
JEZUS, in de gelijkenis van den rilken man en L AZARUS, de woorden : in ABRAHAM 'S fchoot gedragen
to worden, enkel had gebezigd , als eene bij de jOdeft gebruikelijke fpreekwijze , om te verklaren, dat LA Z AR u s na zijnen dood de hemelfche zaligheid deelachtig
was geworden. Zulk eenen zin te geven aan JEZ u s'
gezegde, eenen zin , dien de Zaligmaker zelf zeker niet
bedoeld heeft , komt ons waarlijk niet veel beter voor,,
dan dat men , gelijk eens mode was , door den rijken
man verflaat hem , die fteunt op zijne eigene geregtigheid , door LAZARUS den aan zichzelv' ontdekten zon-
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daar , door zijn flerven het tot ruimte komen , door de
Engelen , die hem droegen , de leeraars , onder Wier
dienst hij bekeerd werd , en door ABRAHAM ' S fchoot
den ftaat der ;evade.
Hindert het aangevoerde iemancl niet , dien kan het
bock misCchien flichten ; mar van het beichaafde gedeelte van hen , die godsdienflige boeken tot verflerking
van hun geloof en godsvrucht lezen , hebben wij te gunflige geciachte , dan dat wij niet naar grondiger behandeling
zouden verlangen , voor hen , tot bereiking van dit
oogmerk.

Grondbeginfelen der algenzeene Ontleedkunde , enz. Naar den tweeden Druk nit het'
Fransch, door G. J. VAN EPEN, Heel- en Vroeclmeester tc .eInzflerdam. 1lhet eene Voorrede ran H.
BOSSCHA, Hoogleerear aan hot ,Ithenaeum
to Anflerdan2 , enz. Ilde of laatfle Deel Te
pre-lain bij C. L. Schleijer. 1829. In gr. $vo.
VIII en 42$ bl. f - go.

P.

A. BECLARD ' s

Het is ons aangenaam , in dit Tijdfchrift het tweede
Deel der Hollandfche vertaling van het verdienflelijke en
nuttige werk van BtCLARD te kunnen aankondigen ,
zoo wel omdat daardoor onze wensch vervuld is , om
deze vertaling afgewerkt te zien , (zie Letteroef
1829. bl. 612) als uit hoolde dat de Vertaler in dit
Deel werkelijk gebruik gemaakt heeft van de aanmerkingen , die wij hem orntrent het eerfle hadden medegedeeld,
en diensvolgens het een en ander in eene lijst van Errata
heeft opgenomen.
Aan den anderen leant duct het ons echter feed, dat
dit Deel wederom door dergeliike onnaauwkeurigheden en
gebreken ontfierd wordt , als weike wij bet ons ten pligt
rekenden, bij ons verilag van het eerfte Deel, onder de
aandacht van den Vertaler te brengen. Door de Voorrede
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van het tweede Deel opmerkzaam gemaakt op eene Beoordeeling van dit werk in den Recenfent ook tier Recen/enten , vonden wij daar nog menige aanmerking , die
ons ontinapt was , en wij hebben daarom dit tweede Deel
met geene mindere naatiwkeurigheid nagegaan dan bet
vorige. Wij zullen echter uit hetgeen wij opteekencieri
flechts eenige proeven geven , oin dit ons min gunflig
oordeel te flaven , die tevens , bij eenen wenCchelijken
twecden druk , den Vertaler tot aanfporing kunnen ilrekken , om het geheele werk naauwkeurig te herzien.
BI. 15. „ dicrl(ike elecsriciteit ," voor Galvanismas ,
is eene benaming , die thans zeker Beene goedkeuring
verdient.
Bl. 27. reg. 13. „ in een eenvoudig verlies ;" Ices :
„ in een eenvoudig verlies van veerkracht."
BI. 53. reg. 15 en ver y . „ De oppervlaktcn der watervaten zijn , even als die van al de vaten , twee in getal , waarvan de eene celachtig en vastgehecht , de andere
vrij is." Dat de vaten twee oppervlak ten hebben, eene
uitwendige en eene inwendige , bchoefde men waarlijk
niet op te merken ; maar het ooripronkelijke heeft ook
dezen zin niet. \Vij zouden veeleer vertalen : „ Van
de oppervlakten der watervaten is , even als bij al de
vaten , de eene celachtig en vastgehecht , de andere glad
en vrij."
Op dezelfde bladzijde , reg. 23 , 24. „ Deze klapvliezen , van eenen halvemaanswijzen of parabolifchen (de
gedaante van een' doorgefneden kegel) vorm." De woorden , die bier tusfchen haakjes flaan , zijn een bijvoegfel
van den Vertaler. Hij had ze achterwege moeten laten ,
omdat tot de kegelfneden niet flechts de parabola, .maar
ook de cirkel , de ellips en hyperbola behooren.
Bl. 57. reg. 2 en very. „ Naar aanleiding der boven door
S OE at ME II. I N G gemaakte vergelijking, en ter voorkoming
van verwarring , heeft de Heer C HAussIER ze met den
naam van watervaatsklieren beflempeld." Er is in dezen naatn
„ watervaatsklieren" geen fpoor van vergelijking overig.
In bet oorfpronkelijke ftaat ganglions lymphatiques, en
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dit flaat op het voorafgaande (bl. 56) , dat deze klieren
tot de watervaten ftaan , als de zenuwknoopen tot de
zenuwen.
Bl. 65. reg. 25. „ de lever , de ftevigfle aller klieren ;"
la plus conftante de toutes les glandes , d. i. die , welke
het ftandvastigst bij de dieren aanwezig is. Het woord
ftevig is bier geheel ongepast.
Bl. 80. reg. 2 en 3. „ Watervaten befpeurt men in
de groffte werktuigen van deze foort ;" lees : „ in de
grootfle."
Bl. 94. reg. 3 , 4. „ en loopen ongevoelig met het
celweeffel to niet ;" lees : „ en gaan ongevoelig in het
celweeffel over" (fe perdent infenfiblement dans le tisfu
cellulaire).
Bl. 102. reg. 9 en ver y. „ Van de blijven de vezelachtige kraakbeenderen , of dezulke althans , die gedurende
het ganfche leven in wezen blijven ;" lees : die bOans
gedurende het enz. (qui durent presque toute!la vie).
Zoo als het bier ftaat , is deze volzin onzin , en in
ftrijd met het onmiddellijk volgende.
Bl. 119. reg. 14-16. „ Soms vindt men in de gewrichten van grijsaards , die met onderfcheiden andere
gebreken behebt zijn." Zoo als die woorden bier flaan ,
zal men ligtelijk meenen , dat het behebt zip; met onderfcheidene gebreken op grijsaards flaat. Intusfchen moet
men het van de gewrichten verflaan , „ afectoes de diverfes mares alterations? — Ald. reg. 21. „ deelen bier
nog in ;" lees : „ deelen hier niet in."
Bl. 13o. reg. 16. „ deze uiteenzetting ;" lees : „ dit
gefchil " (discusfion).
Bl. 164. reg. 3. v. o. „ hebbelijke onderhouding of
voeding " (nutrition habituelle); lees : „ gedurige of
aanhoudende voeding."
Bl. 174. reg. 16 en ver y. „ Wanneer daarentegen de
wonde gapende blijft , ..... het beenuiteinde in verfterving valt," enz. Deze zin is duister,, en berust op eene
verkeerde vertaling. Men leze : „ Wanneer daarentegen
de wonde gapende blijft , ...wanneer het geprikkelde merg-
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vlies ontfteekt , gaat het beenuiteinde in verfterving over ,
en er fcheidt zich ," enz.
Bl. 212. „ Het fpiergeftel vervat al de werktuigen ,
die nit langwerpige , evenwijdige , roodachtige bij de
warmbloedige dieren, zachte , prikkelbare en zarnentrekbare vezels zamengefleld zijn." Roodachtige bij de warmbloedige dieren , is eene Franfche conftructie , „ rougedtres dans les animaux a fang chaud ; men leze: „ bij
de warmbloedige dieren roodachtige ," enz.
Bl. 214. reg. 22.
groe!yende verrigtingen;" lees :
„ plantaardige ," (fonctions vegátatives.)
Bl. 215. reg. 20 , 21. „ Mu Y s f'est complu clans
worth bier vertaald: „Muys
une divifion ternaire
is in eene drieledige verdeeling vervallen " (complu).
Men leze: „ M u v s verkoos eene drieledige verdeeling " of iets dergelijks.
Bl. 216. reg. 15 , „ omvangrijk." Dit zonderlinge
woord ftaat bier en elders voor het Franfche „ volumineux."
Bl. 226. reg. 2 v. o. „ en flaat haar Bade door
haar door overbrenging (transmisfion) to verlichten ;"
men leze: „ en flaat haar gade , terwijl men het licht er
doet doorfchijnen."
Bl. 246. laatfte reg. „ welke het meest door de fpierwerking aangetast worden;" lees: „ welke de fpierwerking het meest aantasten."
Bl. 254. reg. 3 v. o. „ Veelal bemerkt men het gemis
of de afwezigheid van afzonderlijke fpieren." Wij weten niet, welk verfchil er hier is tusfchen gemis en afwezigheid. Doch in het oorfpronkelijke leest men: „
obferve plus fouvent le defaut ou l'abfence de muscles
iJolds ," hetgeen wij vertalen „ Menigvuldiger neemt
men waar,, dat enkele fpieren misvormd zijn of geheel
ontbreken."
BI. 255, reg. 5 , 6. „ Al deze verfcheidenheden zijn
origineel of oorfpronkelijk ;" lees : „ Al deze vericheidenheden zijn oorfpronkelijk of aangeboren."
Bl. 262. reg. 26. wordt het woord antagonistes door
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tegenwerkende fpieren vertaald , hetgeen , fchoon elders
goed zijnde , bier echter onjuist is , omdat er volgt , dat
men als zoodanige kan aanmerken de vreemde fioffen , die
de wanden der organen , door de fpieren van het plantaardig Leven gevormd wordende, verwijderd houden.
Bi. 273. reg. 6. „ voorfle regte buikfpier ;' lees :
„ regte dijefpier."
Bl. 279. reg. 4 v. o. „ en eindelijk op eene min of
nicer noodzakelijke , fchoon altijd hulpaanbrengende wijze
tot de voedingsverrigtingen te dienen ;" lees : Moon altijd ondergefchikte wrize , enz. (fervir d tine maniere

auxilitzire.)
Bl. 328. reg. I t en very. „ fpreicien in de verfchillende
geftalten van hare ontwikkeling ;" lees : „ in de verfchillende tijdperken van hare ontwikkeling."
Voor drukfouten houden NVij: bl. 26. VIOLAN voor
R IOL A NUS; bl. 69 en 394. BOERHAVE voor
BO ERHAAVE (hoezeer de Vertaler in het Voorberigt
verklaart , dat alleen de laatfte fpelling de juiste is, bleef
echter die font onverbeterd in dit tweede Deel.)
Bl. 83. reg. 4. y erking voor weeking (maceration);
bl. 97. reg. 21. bet doel voor het deel; bl. 127. SUC
in de aanteek. voor SUE; bl. 174. VAN HORNE voor
VAN HOORN, hetgeen echter mede in bet oorfpronkelijke
gelezen wordt , doch in eene Hollandfche overzetting wel
verbeterd mogt worden ; bl. 178. reg. II, 12. bet losfe,
verflorvene beenvIies , voor beenftuk (fequestre) enz.
De Vertaler kan uit het medegedeelcie zien, dat wij zijnen arbeid naauwkeurig hebben nagegaan ; van welk onderzoek hij ons noch door de verzekering , dat wijlen de
Hoogleeraar BOSS C H A deze vertaling van het tweede
Deel voor een groot deel heeft nagezien , noch door de
vermelding van bet eerbewijs , hem door het Phyfiologisch Gezelfchap te Breda bewezen , hetwelk zijnen arbeid de zilveren medaille waardig keurde en hem tot medelid benoernde , heeft teruggehouden. Wij twijfelen niet ,
of, wanneer hij redelijk denkt , zal hij ons daarvoor dank
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weten , en achten, dat wij hem althans geene mindere
dienst dan genoemd Phyfiologisch Genootfchap bewezen
hebben. \Vat den Hoogl. nossc HA betr eft, deze kan
zich op dit punt niet verantwoorden , eu wij willen dus
gaarne gelooven , dat menigvuldige bezigheden hem
verhinderd hebben , veel aandeel aan deze vertaling te
nemen, welke wij beter hadden gewenscht. Zij zal ech.
ter , ook met hare gebreken , niet zonder nuttige vruchten voor de beoefening der algemeene Ontleedkunde in
ons vaderland blijven.

Schetfen , aangaande de landelige .ildministratie van
Java , zoo als die geweest is, thans bellaat , en zoo
als die in te rigten is , door P. DE HAAN, PZ. 7'e
Leyden , bij C. C. van der Hoek. 1829. In gr. 8vo.
306 Bl. f 2 - 40.
De Preanger Regentfchappen op Java gelegen, door
A. DE WILD E. Te 41/nllerdarn , byyM. Westerman.
183o. In kl. 8vo. 243 Bl. f 2 -:

Beide bovenflaande werken behooren noodzakelijk bij
elkander ; zij behandelen, het eene in theorie, het andere
in praktijk, dezelfde onderwerpen.
Men zou nit hetgeen in Nederland over Java , vooral in de veertig laatfte jaren , gefchreven is , eene geheele Bibliotheek kunnen zamenflellen. En nogtans fchijnt
men het in de beginfelen nog niet eens te zijn. Om nu
niet te gewagen van de folianten, door DAENDEL S
tot regtvaardiging van zijn flelfel gefchreven van de
Philippica van P O L A N E N tegen dat Befluur,, van
CAMPAGNE ' S Java , die alles in een rozekleurd licht
befchouwde , van de Aanmerkingen op een en ander door
eenen flevigen Oudgast , van ENGELHARD ' S werk in
denzelfden geest, die alle ten tijde der herflelling van
onzen Staat de drukpers deden zweeten, zoo herinneren
zich zekerlijk alle onze Lezers het merkwaardig Advis
Zi
BOEKBESCH. 1830. NO. II.
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van onzen Vertegenwoordiger VAN ALPHEN in de
Staten - Generaal, waarbij de oude inrigtingen in een min
ongunftig daglicht worden geplaatst. Hiertegen zijn beide
door ons aangekondigde werkjes lijnregt aangekant, hoewel op geheel verfchillende wijze. Het gerchrift van den
Heer DE H A A N is een redenerend betoog der ongefchiktheid van het oude dwangilelfel niet alleen , maar
zelfs van de thans cenigzins gewijzigde inrigtingen, en
eene bijna onvoorwaardelijke lofrede op de Engelfcbe inrigtingen van Sir STAMFORD RAFFLES. Het
boekje van den Heer DE WILDE, daarentegen , houdt
zich fpaarzaam met redeneringen op; het vermeldt flechts
daadzaken, die de Schrijver door een veertienjarig landbezit op Java wel in de gelegenheid was grondig te
leeren kennen, en flechts op bet einde komen er cenige
raadgevingen en voorflagen tot verbetering voor. Maar
dat deze Schrijver in de hoofdzaak met den Heer DE
HAAN moot inflemmen , laat zich gereedelijk daaruit
opmaken , dat hij een der flagtoffers is der wederinvoering van dat ftelfel, tegen hetwelk DE HAA.N zich met
alle kracht verzet.
Nog in een ander punt is bier verfchil , doch 't welk
weder tot aanvutling van den een' door den ander' geleidt. De Heer DE HAAN is nimmer in IndM geweest,
en hij regtvaardigt zich in den aanhef zijns works , dat
hij desniettemin waagt, over onze Volkplantingen te
fchrijven. Doch behalve dat hij zich had kunnen beroepen op de hem (hoogstwaarfchijnlijk) medegedeelde berigten van twee Zonen , die in Indie wel in de gelegenheid zijn naauwkeurige befcheiden te verkrijgen, zoo
wordt ook alles , 't geen hij over de Preanger Regentfchappen en over het landgoed Soekaboemie van den
Heer DE WILDE zegt , door de uitvoerige befchrijving
van dezen ten voile bevestigd. Een nieuw bewijs , dat
beide werken bij elkander behooren.
De Heer DE H A A N haalt zijn betoog verre uit. Hij
begint van coLuma u s en GAMA, doch bepaalt zich
voornamelijk tot de oprigting der Nederlandfehe Oost-
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indifche Maatfchappij. Hier echter maakt hij zich aan
verregaande eenzijdigheid fchuldig : hij vergenoegt zich
met een vrij omftandig verhaal der beide reizen van VAN
NOOP.DT en HOUTMA N, die uit hoofde van het gedrag der beide fcheepsbevelhebbers ons joist de minfle
eere aandoen , ftelt ons alleen de donkere zijde van bet
tafereel voor oogen , en zwijgt geheel of bijna geheel
van die ganfche volgreeks nitmuntende mannen , VAN
NECK, WAERWIJCK, SPILBER GEN, MATELIEF, VAN DEN BROECKE, E OE N, door welke de
magt der Nederlanders in Indie gevestigd , en van de
lateren ,VAN DIEMEN, VAN HULFT,VAN OOENS
en zoo vele anderen , door welke zij gehandhaafd en nitgebreid is; hij laakt de gewapende inrigting der Oostindifche Maatfchappij, even alsof eene ongewapende Maatfchappij, bij open oorlog met de Portugezen en Spanjaarden , en eerst 'bedekte en verraderlijke , daarna mede
verklaarde vijandfchap onzer dierbare naburen , de Engelfehen , die alle de inlandfche bevolkingen tegen ons
opzetten , mogel.0 geweest ware. Doch laten wij de oude
tijden daar , en bezien wij flechts de refultaten van Nederlands heerfchappij over _lava.
De HA AN doet zien , dat het grondgebrek daarin gelegen was , dat men , bij bet verkrijgen van landbezit
op Java , eerst van de N. 0. kust , daarna ook van
meer binnenlandfche en andere gedeelten des eilands , de
oude inrigtingen , waarbij het eigendom aan den Souverein alleen werd toegekend , en de bevolking als Haven
van denzelven befchouwd werd , in {land lies. De Schrijver Wilde, dat wij de Engelfchen nagevolgd , en dat
bezit (hetwelk ons , volgens Oosterfche denkbeelden ,
niemand betwistte) daartoe hadden aangewend , om de
bevolking in vrijheid te flellen, en haar, tegen eerie jaarlijkfele opbrengst , nit de handen hater verdrukkende en
roofzieke Regenten te bevrijden. Hij verdeelt de flavernij
in twee foorten ; flaatkundige, waar een geheel Yolk in
't gemeen tot bet voortbrengen van een of meer producten gebezigd wordt tegen een (doorgaans onbeduidend)
Ii2
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loon, en bargerlijke, waar de flaaf het eigendom is
van bijzondere Musters. Daze laatfle heerscht in de
Irestindien; de eerfte op Java. Len Vorst is daar,
„ (zie bl. 48) volgens hunne eigene uitdrukkingen ,
„ aan een vertooner van een poppenfpel, de onderdanen
„ aan marionaten gelijk, en de wet is als bet licht van
„ de lamp., dat bij die vertooningen gebruikt worth."
De Sultan is er meester over goed en leven zijner onderdanen. In dezen flaat zijn de Hollanders ,-met overmining van de regten der Vorften , dezen opgevoigd , en
hebben dien., gedurende het geheele beftuur der oude
Oostindi/che Nlaatfehappij, niet verzacht. De Regenten
(kleine Despoten , niet ongelijk aan de Barons der Middeleeuwen) leefden met de onderdanen volkomen naar
willekeur , en knevelden die op allerlei wijze , zonder dat onze opzieners zich veel daarover bekommerden.
Nu gaat onze Schrijver over, om uitvoerig te bewijzen , vooreerst , dat doze ftaat van zaken onregtyaardig, en ten andere , tat die fchadelijk en met
de belangen van Java zelve ten hoogfle ftrijdig is.
Het eerfte is wat te lang gerekt , vooral uit hoofde van
den bijkans onleesbaren flijl des Schrijvers (waarover nader). Maar de vergelijking der voortbrengfelen van Java
met die van andere landen , welke keerkrings-flapelwaren
opleveren , is zeer belangrijk , Men kiest tot die vergelijking St. Domingo,, thans Haiti, gelijk het onder de
Europeanen als eene flavenkolonie beflond , Suriname
en Cuba. Terwijl nu Java, door 5 millioenen menfchen
bewoond, bijkans 35 millioenen ponden koffij en ruim 2
millioenen ponden fuiker opbrengt , gaf St. Domingo ,
meer dan twee derde kleiner dan Java, en in 1788 door
ruim 300,000 Negerflaven bebouwd, 163 millioenen ponden fuiker en 78 millioenen ponden koffij ! Cuba leverde in den jongften tijd over de Havana 30 or 40
millioenen ponden koffij , en 149 millioenen ponden fuiker, behalve nog de melasfen , den tabak , enz. Ook
dit alles wordt door flechts 320,000 flaven bewerkt, gelijk in Suriname door 6o,000 flaven 6 millioenen ponden
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koffij en 2 '2 millioenen ponden fuiker. Welk een onderfcheid tusrchen hetgeen op Java door eene bevolking
van ten minfle I2 millioen mannen (zooveel werken er
wel op de vijf millioenen) worth voortgebragt ! De
Schrijver geeft de reden van tit verfchil bier niet op ;
bet pleit althans niet ten voordeele van 't geen eene vrije
bevolking kan voortbrengen (want de teelt in de Westindien is althans niet meer het voortbrengfel van vrije
menfchen dan op Java); maar wel , dat het koloniale
ilelfel op dat eiland , althans gedeeltelijk , voor de teelt
nog fchadelijker is , dan in de flavenkolonien. De reden
daarvan wordt later ontwikkeld. Zij ligt daarin , dat de
Regering de masfa der Javancn op een contingent van
gedwongene levering (telt; terwijl in de Westfndifche
volkplantingcn elke flaaf zoo veel mogelljk voor eenen
hebzuchtigen Meester moet arbeiden. Dit argument doet
dus tot de hoofdflelling des Schrijvcrs , het hetoog van'
de voordeelen eener vrije cultuur,, weinig af ; bet zou ,
helaas ! voor de zweep bewijzen , die gelukkig op Java
nog Diet gebruikt words. Maar later zal hij het voor
de colonifatie gebruiken.
Wij 'weten ook niet, waarin de Schrijver bet flelfel
der Engelfchen zoo hoot' verheft. Hij doet zelf zien ,
dat in Indostan , waar bet heillooze ftelfel der Zemindaars of land pachters is ingevoerd , „ het land verarmt ;
„ de oorfprunkelijke lasten tot befirijding der flaatsbe.
„ hoeften worden daardoor met too pC. bezwaard , en
„ den armen landbouwer blijft bona niets over." (BI.
163). Al is bier dan ook geene gedwongene cultuur,,
zoo is toch de uitwerking dezelfde , en de to of 15 opcenten dier pachters , of liever in 't bezit geftelde eigenaars ,
gevoegl hij hunne onder- of gefmaldeelde verpachtingen ,
doen omtrent hetzelfde uitwerkfel als de 36 Ituivers fchavergoeding voor ieder picol koffij en een tiende van de
rijst, aan de Regenten van Java toegekend , en derzelver
knevelarijen van de acme javatien. (Zie DE WILDE,

bl; 176 en very.) Maar de wetgevers van Engeland
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waren ilristokraten, en 4ristokratifehe vooroordeelen
behielden de overhand. (D E HAAN, bl. 164.) Dit
zegt een Engelschman, MILL, de Gerchiedfchrijver van
Indostan, zelf.
Op Java waren zekerlijk hunne inrigtingen hiervan
verfchillend. Hier volgde men het Ryotwar,, of het
ilelfel van eigen bezit door den bruiker tegen eene
zware belasting , die fomtijds de hellt, fomtijds een vierde bedroeg ; doch een tweede oogst en tuinvruchten, buiten de ftapelgoederen , waren vrij. De Nederlandfche
Regering heeft dit (D E H A A N, bl. 171-17 4) gedeeltelijk gehandhaafd; de regten des inlanders op zijnen grond
zijn plegtig erkend , maar in de praktijk veelzins gefchonden , vooral door de nog altijd in de Preanger Regentfchappen beitaande gedwongene cultuur,, en door de onteigening van wettig door Earopeanen gekochte bezittingen , vooral van het. landgoed Soekaboemie en van eigendommen onder het gebied der inlandfche Voriten. En hier
wordt de redenering van den Fleer DE HAAN door de
zeer belangrijke berigten des Heeren DE W I L D E uitnemend verfterkt. Deze Heer,, die een' zoo geruimen tijd
zijne bezittingen in die itreken (tusfchen Breitenzorg, de
Bataviafche Omnaelanden en Cheribon gelegen) gehad
heeft, befchrTt ons die vruchtbare , heerlijke landouwen zeer naauwkeurig en fomtijds zeer fchilderachtig.
Deze gewesten nu tellen , volgens RAFFLES, naar DE
HAAN, (bl. 183) 243,628, en naar DE WILDE
(bl. 38) 193,524 zielen. Het werk van RAFFLES
zelv' niet bezittende , kunnen wij deze verfchillende opgaven niet vereffenen ; doch zelfs volgens de hoogfte derzelve is de verhouding niet meer dan van 49 zielen op
twee 0 Engelfche mijlen ; lets , hettvelk verbazend afIteekt zelfs bij de Vothenlanden , alwaar die verhouding
is van 147 op de 0 Engelfche inij1 , dus van zes tot een.
Maar men moet ook bij DE WILDE (bl. 181-197) alle
de knevelarijen lezen , die de inlandfche Regenten zich
op de Diflriktshoofden en deze weder op de arrne Javanen veroorloven , eta dan kan men zich van deze ge-
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duchte vermindering een zeer klaar begrip maken. Uit
landen , alwaar de landman zelf bijna Diets voor hetgeen
hij voortbrengt ontvangt, en daarenboven nog tot de
drukkendfte leveringen en Heerendie-nften aan Edellieden
en priesters verpligt is , daar kan bevolking en welvaart
niet tieren. Men heeft toch in alle deze Regentfchappen
het geheele ftelfel van gedwongene cultuur in de grootfle
uitgeftrektheid aangehouden ; en alle werken van algemeen of bijzonder nut der Hoofden , alle vervoer van
koffij , alle levering of dienst van paarden en vee moet
door deze arme menfchen , fomtijds vele dagreizen verre
van huis, om niet of voor een' fpotprijs geleverd warden.
Doch juist in deze dus zwaar gedrukte landen was het
den Heere DE WILDE met eenige mededeelnemers in
1813 gelukt , een groot landgoed te koopen , en daarin
zeer aanmerkelijke verbeteringen te maken. In plaats van
de Engelfche Ryot - belasting van de heeft vergenoegde
hij zich , op het voorbeeld van den edelen menfchenvriend
JOSEPH in de kindschheid der wereld , met een v(ifde
der brut° -veldvruchten, (uitgezonderd de tiende der
priesters) verzekerde elk van het eigendom zijner landerijen , en voerde nog weer nuttige verbeteringen in,
waardoor hij zich bij zijne onderhoorigen , wier taal en
zeden hij naauwkeurig leerde kennen , ongemeen bemind
maakte. Zijn landgoed Soekaboemie (trerelds-lust) flak
bij de ornliggende landen zeer af, en lokte , door de milde beginfelen, aldaar in werking , vele bewoners tot
zich, doch wekte daardoor ook niet weinig den nijd op
der andere Hoofden. De Heer DE WILDE flemt bier
hoofdzakelijk overeen met hetgeen DE H A A N, op het
voetfpoor der inrigtingen van RAFFLE s, als doelmatig befchouwt, met dat onderfcheid echter, dat hij het
beftuur der Policie aan de inlandfche Regenten , die ook
hij van alle bemoeijingen met de opbrengften der Javanen
ontflaat , tevens ontneetnt„ en hun ilechts eene jaarwedde
en het bezit hunner eigene rijstvelden toeflaat. De kweeking van allerlei nuttige voortbrengfelen , boven en behalve de onmisbare rijst en de koffij , werd aangemoedigd.
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(D E WILDE, bl. 199-214.) Het ftrekt (lien Schrijver
echter grootelijks tot cere , dat hij zich van alle klagten
tegen de Regering heeft onthouden , Wier onregtvaardigheid , in bet eigendunkelijk wegnemen van Soekaboende
en de vernietiging van alle koopen van dien aard in de
Vorflenlanden , de FIeer DE HAAN zeer duidelijk aantoont , en daaraan ronduit de oorzaak van den tegenwoordigen naar men verneemt nu geEindigden —
Oorlog toefchrij rt. (DE HAAN, bl. 188-225.) De
Nederlandfche Regering in Indie is dan ook genoodzaakt
geweest , op hare fchreden terug te keeren , en den 17
Mei 1827 , met intrekking des befluits van Mei 1823,
de pachtcontracten in de Vorflenlanden te herfiellen , en
aan de javaanfche Vorften en Grooten de vrijheid te laten tot verhuring hunner landen aan Europefche planters.
Het is dus niet zonder reden , dat de Heer n E HAAN
ten flerkffe met het Colonifatie-flelfel is ingenomen ,
hetwelk op Java reeds zulke rijke en voordeelige vruchten gedragen heeft ; en het is niet onjuist , dat hij den
tegenflander van dat ftelfel vraagt , waarom zij dan zulk
een groot getal Chinezen op bet eiland toelaten , die toch
waarlijk voor den Javaan ((lien men voorgeeft te willen
befchermen) gevaarlijkcr zijn dan de Hollanders? Maar
het ftelligfte bewijs voor onzen Schrijver levert DE
WILDE, door de ongekunftelde uiteenzetting der voordeelen , die Soekaboonie aan de bevolking en bebouwing
van de Preanger Regentfchappen heeft bewezen. En
thans bezigt DE HAAN de door hem vroeger bijgebragte
daadzaken wegens de meerdere opbrengst der flavenkolonien , bij Java vergeleken , als een bewijs , dat op , dit
eiland particuliere Europefehe bezitters , even als in de
Grestindien plaats heeft dien zelfden uitflag zouden kunnen`
verkrijgen ; en dit particulier bezit , niet de flavernij ,
prijst hij aan. De mogelijke of reeds gemaakte tegenwerpingen tegen het Colonifatie-flelfel tracht hij nu op te
losfen , doch vergeet daarbij hetgeen aan de Kaap de
goede Hoop gebeurd is, alwaar de Hottentotten ook ,
zonder eigenlijk flaven der Hollandfche kolonisten te

A. DE WILDE, DE PREANGER REGENTSCIIAPPEN.

489

zijn , door dezen geheel nit het bezit van hun land zijn verdrongen. In alien geva/la is her dringend noodzakeink , de
tirannij der Regenten en Diftriktshoofden over de inlanders
te doen ophouden , en daaromtrent doet de Heer DE W IL la z
uitnemende voorflagen.
Wij zien dus uit alles dat D E II A A N meer Tlzeoreticus, DE
WILDE meer Practicus is. Beide werken maken te zamen
c h wat den Pp betreft , verfchillen
een goed geheel nit ;
zij hemeisbreed. Die van OE WILDE is klaar , gemakkelijk
en dikwijIs zeer bevallig ; die van DE HAAN meermalen vol.
ftrekt onverflaanbaar, en heeft een ' geheelen Engelfchen vorm
(one nu niet eens van de tallooze bastaardwoorden te fpreken).
Het fchijnt , dat de Schrijver veel meer de Engelfche dan
zijne moedertaal heeft beoefend ; want men moec zijne volzinnen bijna door middel van het Engelsch trachten te raden.
Doch dit gelukt niec aliijd , b. v. bl. 44: , Het kwam al„ leen daarop aan, om het leenroerige gedeelte tot ontwij„ felbare zekerheid te hrengen , waardoor de vruchten , dat
, is zoodanige vruchten , die in het regt van den Sonverein
geheven werden , en die , hetzij tot wederopzeggens toe ,
„ of levenslang, aan den leenman overgedragen waren : dat
„ bezit moest in het belang van den landbouwer zoo wel,
• als in dat van de Engelfche magc afgefcheiden worden ,
die geenszins gehouden was aan de inlandfche hoofden een
bezit toe te than , hetwelk zij onder hunne Vorflen zich niet
„ durfden aan te matigen , en ook niet zouden genoten heb„ ben.” Wie verflaat bij mogelijkheid dezen zin ? Andere
plaatfen , zonder zoo geheel onverflaanbaar te zijn , hebben
echter jets ftuitends. Bl. S9: Elders kan geene langdurige
bebouwing, al daalde het van voorouders of , in flaat zijn,
Y1
• om het behoud te verzekeren.” Bl. 77 : „ Zoo verre is het
bellaan en de uitwerkfelen der flaatkundige flavernij overwogen.
Het toeeigenen van de voortbrengfelen door de
,
„ Souvereine magt is gebleken het eenigfle doel van hetzelve
te zijn , maar dit doel is zoodanig doorweven met het
• onderwerp van dit vertoog , dat het telkens weder te voorfchijn komt , en wel meer bijzonder bij de maatregelen der
2/
Indifehe Regering , die aan dit !tell& aangehecht geworden
• zijn; zoo dac het niet kon voorgekomen worden , dezelfde
voorwerpen , of eens te herhalen , of aan een voorkomend
fl
„ bewijs te verbinden.” Zie ook (want onze aanhalingeu
zouden den Lezer verdrieten) bl. 73 , bl. 81, (Dit beginfet
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brengt aan de wegfcheiding en daagt het onderzoek uit, enz.)
bl. 105, bl. 125 , b1, 1 30, enz. Overal ontmoet men niet alleen
de Engelfche woordvoeging, maar ook het Engelfche taaleigen ,
de plaatfing van het (it), voor Naar, enz. Zulks vindt men
niet bier of daar, maar het geheele boek door, welks waarde
daardoor aanmerkelijk verminderd wordt. Men zie, daarentegen , bij nz wi 1, DE de fraaije befchrijving van den Donderberg (bl. 3-6), den berg Tankoeban-Prahoe (bl. 6-14),
den berg Bede (bl. 19-25) en het Zwavelmeer (bl. 114.—
122), die ons oordeel over dit werk zullen regtvaardigen.

Disputatio Historico-Juridica inauguralis de Nobilibus ac Urblunt delegates, lab Comitum Hollandiae regimine Ordines
conflituentibus, quam &c, public° ac folemni examini fubmittit I. VAN }l ees, Roterodamenfis. Traj. ad Rhen. ex
officina van Paddenburg et Soc. 1829. 8vo. pp. 224.
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en einde den opftand tegen PHILIPS DEN II en
zijne opvolgers te wettigen , grepen onze Noord-Nederlandfche Gefchiedfchrijvers alle redenen aan, welke zij flechts
met eenigen fchijn wisten bij te brengen. Zelfs dwaalden
zij nu en dan onwillekeurig ; want uit den aard der zaak
waren zij partijdig, zoo dikwijls het er op aan Imam te onderzoeken , of de Nederlandfche gewesten altijd onafhankelijk
waren geweest van vreemde volken , en went eene magt
de inlandfche Vcrften wettig hebben bezeten. H U G o DE
GROOT en BIJNKERSHOEIC werden zelfs d000r hunnen vaderlandfchen ijver weggefleept. De eerfte heeft dit in lateren
tijd erkend. Hij zegt in zijne Brieven , No. 636, bl. 94.7;
Quae autem ex antiquitate Reipublicae Batavicae objiciuntur,
ea nolo Pied omnia. Excess' ENIM MODUM STUDIO IN EAM
REMPUBLICAM IN QUA VERSABAR, et multa talia aetas in nobis decoquit. Geen wonder, dat WAGENAAR, wien de
regtskennis ontbrak , welke een Gefchiedfchrijver noodig heeft,
op het gezag van zoo vele beroemde mannen , waaronder
een DE GROOT en BUNKERSHOEK, van de waarheid afdwaalde. Wij Leven thans in een' tijd , waarin het ons volmaakt onverfchillig is , waarin het gezag der Graven , waarin
dat der Staten van den Lande van ouds hebbe beftaan. De
wederkeerige regten en pligten van Vorst en onderdaan worden tegenwoordig door eene Grondwet geregeld, en alle vo.

J. I. VAN HEES, DISPUTATIO.

491

rige handvesten en gewoonten zijn afgefchaft. Thans kan
men derhalve met kalmte en onpartijdigheid onderzoeken , en
de bekwame Schrijver dezer Twistrede vond zich genoopt
eens opzettelijk na te vorfchen , waarin de magi der Staten
van Holland onder de Graven beflaan had. Recenfent geeft
den hoogaen lof aan de wijze , waarop de Heer VAN BEES
die moeijelijke taak volvoerd heeft , en vereenigt zich gaarne
met de flotfommen van deszelfs onderzoek. Het blijkc dan
onder anderen , dat Holland een leen was van het Duitfche
Rijk , en de Graven van Holland leenmannen des Keizers
waren ; dat die Graven eerst in de veertiende eeuw de Souvereiniteit met voile regt hebben uitgeoefend , behoudens
echter de bulde , voor het leen aan het Rijk verfchuldigd ;
dat de Graven van Holland wijders niet door vrije verkiezing des y olks, maar alleen door erfregt ten zetel aegen ;
dat zij alleen nit eigene beweging over het maken der wetten zoo dikwijls met de Edelen en Steden raadpleegden ,
doch ongehouden waren dien raad re volgen , en alzoo de
wetgevende mag; (die, naar het gevoelen van Recenfent,
de oppermagt is) onverdeeld bezaten ; dat ook de Graven..
alleen her regt hadden van vrede en oorlog , en dat van den
muntflag. Wijders , dat de Kruistogren de Steden in de gelegenheid aelden zich zekere vrijheid te verfchaffen ; dat de
Graven , uit aaatkunde , de Steden begunaigden , om een
tegenwigt te hebben tegen de magi en den oveanoed der
t alrijke Edelen ; dat de Hoekfche en Kabeljaauwfche twis.
ten , wat de geheime drijfveren der partijen becreft , een
flrijd waren van den Adel tegen de magi der opkomende Steden ; terwijI ook meest alle Edelen Hoeksch , en meest alle
Steden Kabeljaauwsch waren. Natuurlijk! Eene Gravin behoefde den aeun der Edelen, en koos zich nit dat ligchaam
hare begunfligde Staatsdienaars. Een Graaf zocht veeleer
de Edelen onder bedwang te houden , en de Steden aan zich
te verbinden. De regeringswijze der Steden was oorfpronkelijk Democratisch; doch de oprigring der Gilden , met de
gevolgen daarvan , maakten dat beauur langzarnerhand Aristocratisch , eindelijk zelfs 011garchisch. De Graven konden
dus in alles oorfpronkelijk naar welgevallen handelen , edn
punt flechts uitgenomen. Het vloeide voort uit de beginfelen
van het Leenregt, dat ieder vrij man ineester was van zijne be.
zittingen en inkoniften. De Graaf zelf had zeer veel vaste goederen; doch van tijd tot tijd fchonk hij daarvan weg aan Ede/en ,
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die hij daardoor tot zljne Leenmannen maakte , of aan vrije
lieden , welke hij tot den rang der Edelen verheffen
wilde. Alzoo verarmden de Graven, terwijI hunne hofhouding kostbaarder werd. Dikwijis voerden zij oorlog, en
hadden dan geld noodig. Belastingen konden zij niet opleggen;
zij deden derhalve beden aan de Edelen, en toen de Steden rijk werden, ook aan de Steden. Om dat gemakkelijk
te kunnen doen , werd het Collegie der Staten opgerigt. De
benaming Staten is van Franfchen oorfprong , en onder de
Graven uit het Huis van Bourgondie ingevoerd. /eder Edelman en elke flemmende Stad konde flechts over zijn of haar
eigen geld befchikken. Veelal bedong men zekere vrijheden
bij het toeftaan van geldfommen. Alzoo werd de magt der
Graven van onbepaald, gelijk zij eercijcis was, meer en meer
beperkt ; maar alle gezag en alle regt, door den Graaf nog
niec afgeilaan , bleef hem toebehooren: want bij hem bleef
de vollteid der rnagt. De Staten hadden de magt niet, om
bijeen te komen , zonder door den Graaf te zijn opgeroepen , en deze was daartoe niet verpiigr. Hij had hen niet
noodig, dan wanneer hij geldgebrek had. Het Privilegie van
MARGARETHA VAN BEIJEREN van 1346, als door haren
opvolger w IL LEM V niet hezworen , verviel met haren
dood. Dat van JAN VAN BEIJEREN, in 1 408 aan Dordrecht gefchonken , was nietig, niet alleen omdat JACOBA
de wettige Gravin was , hetgeen Recenfent echter twijfelachtig voorkomt; maar inzonderheid omdat het door JAN
VAN . BEIJEREN, door den Keizer, als Leenheer, tot Graaf
benoemd, flechts gegeven was onder voorwaarde van inhuldiging door de Steden, welke inhuldiging nimmer gefchied
is. Het Privilegie van MARIA VAN BOURGONDIe was
haar afgedwongen in een' tijd, toen zij te Gent niet veel
beter dan gevangen was; toen de burgers aldaar twee barer
Staatsdienaren de doociftraf deden ondergaan , terwijI de Vorflin vruchteloos met tranen om genade voor hen bad; toen
de Hoekrchen en Kabeljaauwrchen , fchoon tegen elkander
verbitterd , voor een' tijd zich tegen de Gravin hadden vereenigd; toen de Franfchen, reeds mee,ter van Bourgondie,
in de Nederlanden dreigden door te dringen, en toen de
fchatkist ledig was. Dit Privilegie is dan ook door PHILIPS DEN SCHOONEN, onder uitdrukkelijke toeftemming
der Staten , vernietigd. Welligt zou men zich verwonderen ,
fiat in Holland de Geestelljkheid in de vergadering der Sta.
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ten geene vertegenwoordigers zond. Doch Holland was aan
het geestelijk gezag der Bisfehoppen van Utrecht onderworpen. De Graven vroegen daarom alleen de Edelen en de
Steden om onderftand , en dus zonden dezen flechts afge.
vaardigden in de Statenvergadering. Beden te doen , was magt
erkennen en verpligting maken. De Graven wilden niets verzoeken aan lieden, die onder den invloed ftonden van een'
uitheemfchen Vorst, en dit was toen ter tijd de Bisfchop
van Utrecht. De Edelen en de Steden hadden in de hoofdzaak ddn belang met den Graaf, dat des Vaderlands; de
Geestelijken flelden het belang van den Bisfchop, Heer van
Utrecht en natuurlijken vijand van [Tolland, op den voorgrond. De Graven hadden dus daarin wel gelijk!
Tegen de eertle der achtertlaande QuaestioneszouRecenfent
wel eens hebben willen opponeren. Dat het Parlement van
Engeland aandeei heeft in het uitvoerend bewind , maakt her
daarom niet tot bezitter der oppermagt. Want de uitvoerende
magt is, even als de regrerlijke, en nog nicer dan deze,
flechts de dienaresfe der wetgevende of oppermagt. De Koning van Grootbrittanje oefent de wetgevende magt nit met
het Parletnent te zamen. Dus is in Grootbrittanje , even als
in alle grondwettige alleenheerfc'ning , de oppermagt bij den
Koning en de vertegenwoordigers te zamen.
Sommige drukfouren zijn aangewezen , andere, gelijk hus
usque voor huc usque, en inflat voor inflar, niet; men kan
echter zien , dat dit drukfouten zijn: maar fysthema voor
fystema , dat zoo dikwijls voorkomt, is geene drukfout, en
toch is het verkeerd , gelijk de Schrijver zelf wel weer.
Met dankerkentenis aan den Heer VAN DEES voor al het
belangrijke en ware , dat hij heeft medegedeeld, befluiten
wij deze onze aanprijzende beoordeeling.

F REDERIK DE GROOTE, zone Familie , zone Vrienden en
zijn Hof. Herinneringen nit iniin twintigjarig verblijf te
Berlijn. Door DIEUDONNE TIIIEBAULT, voormaals
Hoogleeraar aan de Ridder-ilkademie te Berlin. Uitgegeven
door zijnen Zoon , den Baron F. THIEBAULT, LuitenantGeneraal in Franfchen dienst. II Deelen. Te Leeuwarden ,
bij Steenbergen van Goor. In gr. Svo. Te zamen 652 bl.
f 5 - 40•

A.Is groot man behoort gewis de beroemde Koning van
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Pruisfen door de Gefchiedenis altijd behandeld te worden.
Zijne dappere daden , zijne geflepene flaatkunde plaatfen hem
buiten kijf onder de zelfregerende en handelende Koningen,
die naam en fchepter voeren , maar ook lets uitvoeren. De
Gefchiedenis heeft hem als zoodanig genoeg bekend gemaakt.
Als Dichter en Wijsgeer words hij door Naar geroemd ; maar
bier heeft kroon en fchepter den dichterlijken Wijsgeer eenige
trappen hooger gezet , dan anders zou hebben plaats gehad.
Zijn vernufc in luimige of bijtende fcherts is genoeg bekend
gemaakt door de onderfcheidene Anekdoten , welke van hem
zijn in bet licht gegeven. De Gefchiedenis heeft dus den
Koning doen kennen , maar minder den mensch , die in dien
Koning flak. Het huifelijk leven van F REDERIK werd wet
niet geheel voorbijgezien , maar meer als middel om den Koning of zijn vernuft te doen uitkomen. Een boek als bet
onderhavige, hetwelk als hoofdzaak allerlei betrekkingen van
FREDERIK mededeelt , is voor de gefchiedenis van dien beroemden man onontbeerlijk. Wij plaatfen dus dit werk onder
de belangrijkfle vertaalde fchriften , die onder ons federt
eenigen tijd zijn in bet licht gegeven. De Heer D. THIBAULT fond met bet Hof in naauwe betrekking, om alles
goed te weken. Hij zag en hoorde hetgeen hij mededeelt.
Prijst hij den Koning; bij prijst niet, omdat hij door groote
gunstbewijzen prijzen moest. Verhaalt hij lets, dat men van
den grooten FREDERIK niet alzoo zou verwachten ; hij verhaalt aldus niet , omdat eenige ondervondene ongenade zijne
pen heeft gefcherpt. 's Mans betrekkingen waren van dien
aard , dat hij , was hij vermeidt , zeer goed kon weten , en
dat er geene redenen waren , om lets anders te zeggen dan
hetgeen hij zag en hoorde , en zoo als hij dit met eigene
ooren en oogen waarnam. Ook de uitgever F. TIII.gB A u LT
is bewijs voor de onpartijdigheid van het werk, dat voor het
overige zichzelf als getrouw en waar aanbeveelt, zoo als
leder bij inzage gemakkelijk zal ontdekken.
Wij leven in den tijd van Gedenkfchriften van en over
mannen van naam. Die Gedenkfchriften , hoe gretig ook
gezocht , hebben niet alto het noodige vereischte van getrouw
en naar waarheid de dingen te behandelen. Daarom doen
wij dit ten opzigte van dit werk meer kenbaar worden, Op_
dat niet dit werk gelijk gefleld worde met die duizend en
ddn Gedenkfchriften , die voor eenige dagen of weken infs_
fchien eenig, maar in het vervolg bijna geen nut aanbren-
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gen. Dit boek zal den Gefchiedvorfcher FREDERIK fom.
tijds van zulk eene zijde leeren kennen, als hem de Gefchiedenis tot dusverre nog niet heefc voorgefteld. Dit is ten
opzigte van FREDERIK van zeer veel belang.
Het fpreekt van zelf , dat wij geene doorloopende beoor.
deeling van dit werk kunnen geven. Ons Tijdfchrift is voor
groote uitvoerigheid weiuig gefchikc , en de aard van dit
werk duldt geene beknoptheid.
De uitvoering van dit werk zoo wel , als de gehalte dezer
vertaling, is, zoo als men die van STEENBERGEN VAN
GOOR, of als vertaler of als uitgever , verwacht, en gewoon
is te ontvangen.

Beknopte Gefchiedkundige Befchrijving der Stad Inerden, door
OLIVIER GROENEYK. re Zierikzee , bij J. van de
Velde Olivier. 1829. In kl. 8vo. VIII en 96 bl. f

H

et leveren eener goede plaatfelijke Gefchiedenis of Be.
fchrijving eener Stad is geene zoo gemakkelijke taak als men
oppervlakkig wel denken zoude. Het is toch niet genoeg,
dat de inwoners van andere plaatfen er het een en ander uit
leeren, 't welk zij te voren niet wisten; maar de ingezete.
nen der flad zelve moeten er ten minfle al het belangrijke in
vinden , 't geen omtrent dezelve uit de Gefchiedenis bekend
is, en daarbij nog het een en ander, 't welk niet zoo algemeen bekend was. En dit laatfle is dan juist hetgene, waardoor een zoodanig gefchrift voor de inwoners der 'lad belangrijk words.
Wanneer wij aan deze flelling het aangekondigde werkje
toetfen, kan het oordeel niet gunflig uitvallen. Wat vooreerst het gefchiedkundig gedeelte betreft : hetgeen in de voorrede niet gemeld words, maar waarvan zich ieder kan overtuigen , is , dat het artikel WOERDEN in K o x's raderlandsch
Woordenboek (XXXIIIfte Deel , bl. 24-43) ten grondflag
daarvan ligt. Dit artikel hoezeergedeelcelijk ontleend uit het
VITIfte Deel van den Tegenwoordigen Staat, is echter blijkbaar
met zorg en kennis van zaken bewerkt. De Heer GROENEYK heeft . dus wel gedaan met deze bouwftof nict te ver.
onachtzamen ; maar , naar ons inzien , had hij dezelve niet bijna geheel moeten affchrijven , zonder ten minfte met een enkel woord zijne bron aan te halen. Men vergelijke eens bl.
11-40 en 50-52 met K 0 K t. a. pl. bl. 25-40, Nu blijft
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de vraag overig, was de Schrijver er hecft bijgevoegd. Wanneer wij nu beweren , dat dit hoordzaltelijk nederkomt op
hetgeen federt 1787 tot op onzen tijd te troerden is voorgevallen , gelooven wij, noch den Schrijver noch zijn werk te
hebben te kort gedaan. De verdere bijvoegfels zijn gering
en waarlijk van weinig belang.
Er viel ten aanzien der vroegfte tijden jets ineer van Woerden mede te deelen. Hetgeen in eerie Gefchiedkundige
Plaatsbefchrijving vooral vereischt words, is , dat men naauwkeurig de vroegfle vermelding der plants opgeve. Ten dezen
zegt de Schrijver (bl. ro) : dat, volgens eenen ouden Schrijver, het Slot te Woerden in 116o gellicht is, en dat men de
Heeren van Weer-den reeds in 1165 genoemd vindr. Dit is
zoo : maar A L T I N G haalt , in zijne 1Vetitia Germ, infer.
op het woord Woerden , Diploma's aan van 11,31, 1165
en vervolgens , waarin Heeren van Woerden voorkornen.
Het is waar, dit Charter van 1131 is ook door ons ver•
geefs gezocht ; maar , daar ALTING er web uitdruitltelijk dat van 1165 bijvoegt , is bier moeijelijk .aan eerie druk.
feil te denken. Het ware niet onbelangrijk geweest , zoo de
Heer GROEN EYE dit punt opgeheldcrd had , al ware de
uitkomst negatief geweest. — Ook verwonderde het ons ,
bier niets te vinclen van de vier Heeren van Woerden , alien
HERMAN genaamd , van welke de laatfle zulk een gewigtig
aandeel gehad heeft in den moord van Graaf FLonis DEN V.
Deze gefchiedenis had bier beknoptelijk behooren vermeld te
worden.
Op bl. t leest men : Woerden is van eene oude flichting
en heeft veel vroeger aanwezen gehad dan het Kasteel. Deze
opgave is ftellig : maar op bl. 11 daarentegen vindt men :Hetis
zeer onzeker of men het flichten der Stad vroeger dan van het
Kasteel moet :amen de oudfle verhalen echter fchijnen het
laatfle aan te nemen. De Schrijver zal ons wel willen toeflemmen , dat deze beide plaatfen lijnregt met elkander firijdig zijn.
Met meer zorg is het befchrijvende gedeelte van dit werk
bearbeid. Wij hebben hierointrent geene aanmerkingen. Alleen
zijn zulke opgaven van Weeshuizen , Gemeenelandshuizen
enz. uit haren aard droog, aan den inwoner beltend 9 en voor
vreemdelingen min belangrijk. Zij willen daarom wel afgewisfeid zijn met meer algemeen belangrijke opmerkingen,
korte oudheidkundige uititappen of dergelijke , gelijk dit in
andere Stedebefchrijvingen met vrucht gedaan is.
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tene zinflorende drukfeil willen wij ten ilotte aanwijzen.
Op bI. 89 vindt men : BERN. COSTERUS verdedigde de
lasteringen door B A S N A G E ter neder gefield ; lees : we.
derlegde.

Letterkundig Overzigt en Proeven van de Nederlandfche folks.
zangen federt de Xrde Eeuw. Door Mr. j. c. w. LE JEUNE.
Te 's Gravenbage, bij J. Irnmerzeel , Jun. In gr. 8vo.
317 el. f 3 -

A

lles heeft zijn' tijd , en de menfchelijke geese veel van een
muzijkinfirument ; word[ een coon rangegeven , men hoort
hem bier en elders fpoedig beantwoorden. Zoo zijn, onder
anderen, de volkszangen thans aan de orde ; nog onlangs be.
kroonde de Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen twee zar.
gers , die nieuwe flukken tot dit einde geleverd hebben, en
zie hier den bundel boven genoemd, welke ons de oude, Nederlandfche doet kennen. De fchrijver ftelt zijn oogmerk,
in het voorberigt, met deze woorden voor : „ Op tweeErlei
„ wijze kan men eene bloemlezing bijeenbrengen. De eene
" is , van , uit het goede , het een en ander , doch niet al
, het beste , te kiezen, enz. De andere wijze is, al het
bruikbare , naar het oogmerk van den bloemlezer,, bijeen
m te dragen, enz. Ik heb mij de eerfie wijze van beliandeling voorgenomen , en mij daarbij twee oogmerken voorgefleld; namelijk de , uit bet oogpunt der letterkunde ,
„ belangrijkfte volkszangen , in vele kleine , thans zelden
" meer voorkomende verzamelingen , in blaauwboekjes en
„ vliegende blaadjes , verfpreid , van een meer en meer toenemend verdwijnen te redden, en, ten tweede , onze
„ dichters van hooger' of lager' rang, die er vervaardigden
en wier werken nog genoeg voorhanden zijn, aan te wij.
zen, ten elude hen in dat Licht te doen befchouwen , en
„ de bronnen voor ruimer voorraad te openen."
Hierop treed[ de fchrijver tot zijnen arbeid , in den vorm
eens briefs aan eenen vriend , waarin hij over onze mindere
vordering in de zangkunst en de oorzaken daarvan fpreekt ,
die hij voor geen gering deel in onze gebrekkige kerkmuzijk
meent te vinden. Dit echoer kan flechts de noordelijke provincia Taken, en words ook maar in het voorbijgaan gemeld.
Had de fchrijver ten oogmerk gehad breeder nit te weiden
BOEKBESCET. 183o. NO. Ii.
Kk
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gewis ware dan van de vroege , uitftekende bekwaamheid der
Belgen , welke inzonderheid in eerie bekroonde prijsverhandoling bij het Koninklijk Inflituut zoo doorllaand moeten
blijken, wel met een woord gewaagd.
Na vervolgens over de foort, vooral den inhoud, der gezangen gefproken to hebben, welke ieder tijdperk en trap
van befchaving opleverden , en gezegd to hebben, dat de
volksverhalen, romances en balladen bij ons zeldzaam , de minnezangen daarentegen, als ook bruilofts- en tafelzangen, veelvuldig zijn , en desgelijks de ernflige en vaderlandfche niet
vergeten, belooft hij wel niet fchroomvallig de tijdsorde in
acht to zullen (noch te 'mitten) r -men , maar echter,, in
het algemeen , van de oudfle of tot onzen tijd voort te gaan,
en filozofeert (dat is, keuvelt, gelijk hij zegt) intusfchen
over oorzaak of gefteldheid van een en ander. „ Gij zult
• wel indachtig zijn ," waarfchuwt hij voorts zijnen vriend ,
„ bijzonder met betrekking tot de oudfle (ftukken), dat
„ het vloeijend lezen grootelijks van bet metrum afhangt ,
hetwelk dikwijls onregelmatig is , en waarin gij u meer
„ door uw gehoor en oordeel dan door den klemtoon zult la, ten leiden, die niet altijd zuiver geplaatst is." Inderdaad,
deze waarfchuwing , zoo zij golden nag , is niet nutteloos.
En nu geeft de fchrijver eene korte Ietterkundige gerchiedenis
van het Lied van Graaf Flails, vermeldt dat van den Gouverneur van Zeeland, fpreekt uitvoeriger over [let daget uit den
Oosten; waarbij , zegt hij , bijster affteken de Refernen in 't dmoreus, Sot. Volgen MATTHYS DE CAS.
TELEYN, later SPIEGHEL en VAN MAN.DER, COORN.
HERT, KAMPHUYZEN, HOOFT, CAT S enz, enz, ,
derheid vele werkjes , meest verzamelingen , van onbekenden,
zoo wel als afzonderlijIte , heele en halve liedjes; van welke
alle LE JEUNE het zijne zegt , het nu en dan met een
voorbeeld flavende , om daarna den meesten hoop der verzameling achter elkander te laten volgen.
Het komt ons voor, dat deze arbeid niet onverdienftelijk
mag heeten. Wij vonden in de verzameling , ja , veel gebrekkigs, maar ook veel fchoons, bekends en onbekends,
maar, wat ons niet her minfte belang inboezemcle, ook half
bekends; zoo als: Daar ging een Patertje langc de kant; hei ,
't was in de Mei ! 0, ,er ettelilke jaren toen grandpeer
was een klein kind. Geliefjes, die u in den eclat door liefde zamenbindt. Diogenes de wijze die woonde in een vat. Het
lieve fchoftuur flaw , te regt de wensch van d'ambachtsman ,
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enz. Hoedaniger bewaring mede tot bet oogmerk van bet
boek behoort , en van welke wij niet twijfP.Ien , of er
zijn nog meer op te delven , die te dezer gelegenheid ligt
zullen voor den dag komen , en voor wier plaatfing wij
gaarne ons Mengelwerk aanbieden. Zoo herinneren wij ons
nog een' deun nit onze kindschheid : Den, den kwam van
Brugge, met zijn knapzak op zijn rugge enz. , dat uit de
oude volksoorlogen tusfchen zuidelijke en noordelijke Neder.
landers afkomftig fchijnt, wier eerflen tot heden toe, in
elken naamval, van den gewoon zijn te fpreken , waarvoor bij
de laatflen de gemeenzaam is.
Vreesden wij niet te breed te worden, wij fchreven een aantal,
ten deele ook van het rare nit , dat daarom , wat de kunst
betreft , op verre na nie; altijd naar is , zoo als : De Son.
dims Dochter.
Eenigzins vreemd keken wij op, ook Dc Confcrit bier
te vinden, nit een los blaadje van het jaar ao8. Immers ,
wij herinneren ons niet , iets anders van zoo late dag.
teekening gevonden te hebben. En als een bewijs , hoe
onze poezij gevorderd is, zal het wel niemand wiilen later
gelden.
Ook twee of drie flukjes in de Friefche landtaal worden
bier aangetroffen. Doch , fchoon wij vrij wel in de gelegen.
heid zijn geweest deze fprake te verfiaan , is de fpelling
,derzelve in onderfcheidene ftukken zoo onbepaald, en dikwiils , naar het ons voorkomt , oneigenaardig , dat wij veelal
meest naar den zin- moeten raden. Wil men deze antiquiteit
nog eenigzins als fchrijftaal doen gelden, dan diende het
Friefche Genootfchap b. v. die fpelling vooraf wel wat vaster te bepalen.
Met meer eigenlijke , fcherpe beoordeeling kunnen wij
ons niet inlaten. Of het werk volledig genoeg zij , of
de keuze immer gelukkig was , de oordeeiveIling juist,
bet berigt naar waarheid , vordert , om wederom vier oppervlakkig en partijdig te zijn , uitvoerige nafporingen. Voor
een gemengd en uitgebreid publiek fchrijvende , maken wij
geene zwarigheid , hetzelve, als eene onderhoudende en leerzame lectuur,, aan te prijzen ; terwijl wij , voor ons, den
fehrijver voor bet medegedeelde onzen dank betuigen,
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Y. MaaSTERS

Merkwaardigheden nit den onderwijskundigen leyensloop van
Thomas Hoogvlugt van Diependaal, thans Onderwilzer, Organist en Landmeter te 0., befchreven door r.MEESTERS,
Hoofdonderwijzer bij de Nederlandfche en Franfche Stadsfchool te Sluis in Vlaanderen. Te Ainfiertlam , bij Schaiekamp en van de Grampel. 18.29. in gr. Bro. PHI en 166
bl. f - 80.

Er

is eene komeet aan den horizon der pedagogifche wereld
verfchenen. Onder de onderwijskundige hoeiten , welke men
chaos , in aUerlei uniform , van de pers ziet komen, maar die
coch alle min of meer ernst ademen , zoo als de zaak ook
als van zelve vordert, verfchijnt er een, gefchreven in een'
luimigen [rant. De HCCT P. MEESTE RS , van Wien de Atmhemfche Courant vroeger een' zoo goeden dunk had, (loch het
nit in haar oog verpeuterd fchijnt re hebben, zendt z*1'
Thomas Hoogvlugt in de wergild. In de voorrede , of hetgeen
daarvoor dienen moer, geeft hij, volgeus gebruik , de reden
op, waarom hij het werk fchreef: hij wil , namelijk , CE Rv ANTE a volgen , die , om den dwazen riddergeest re bins-fchen zijnen Don Quichot fchreef. Dat was in dien tijd noodig, en zoo meent dan de [leer MEESTERS, dat het
ook thans noodig is, de onderwijzers nit gelijke pan een
fmeer te geven. Vous leur faites bien de r honneur , Monfieur
MLESTERS! doch wij twij felen er fterk aan , of zij z,ch
voor den volgenden keer wel gerecommaudeerd zullen houden.
Doch zou de Schrijver, behoudens alien eerbied, welken
wij voor 's mans kande en bedrevenheid in het vak hebben,
(immers wij troffen zijn Ed. aan wider de Opvoedkundigen,
de Gefchiedkundigen, de Wiskunflenaars , de Toonkunflewars , en de Hemel weer wader welke kundigen en kunftenaars nog al meet!) zou , zeggen wij , de Schrijver zich
wel in een wezenlijk flandpunt geplaatst hebben , en zich
Met maar eenen kwast hebben verbeeld boedanig een er zou
kunnen beflaam, zonder dat hij evenwel wezenlijk beitaat ?
Immers is het niet moeijelijit , zich, bij vourbeeld , eenen
kleermaker re verbeelden , d:e , in plaats van lappen achter.
re houden , er lappen bijdoet , en ciamover re fchrijven; doch ,
beftaat er zoo iemand ? Wij willen her boek dan wel aannemen als eerie proef van de luimigheid des ['ecru) MBES.
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TEAS; maar wij meenen , dat hij dan ook wel eenen anderen
held had kunnen kiezen, dan joist eenen Onderwijzer,, wiens
stand het noodig is te verachtbaren ; terwijI de Schrijver (wij
moecen het maar ronduit verklaren) zich tot bet tegendeel
bevlijtigt. Was de Heer MEESTI:11 s een Predikant , wien
het Schoolopzienersambc ontloopen is , en die dos niets meer
te zeggen heeft over hen, die eercijds in den ftaat van geestelijke dienstbaarheid verkeerden, wij zouden kunnen denken,
dat de afgunsc bier werkte : doch de Schrijver is zeif Onderwi,jzer,, en nog wel van den eerflen rang; zoodac het hem,
in het beoefenen van het y ak , Met zoodanig moet tegenge.
loopen zijn, dat zullts eenige gemelijkheid konde veroorza_
ken. Her komt ons dan voor, dat, als de Heer MEE 5T ER s verkiest grappig te wezen, het hem weinig verichelen
kan , wien hij beet neeint , en zich , mitsdien , eene vrijheid
veroorlooft , die wel eens zeer kwade gevolgen zoude kunnen hebben. — Tot zoo ver over het doel des werks.
Thomas Hoogviligt (opdat wij nu ook eene beknopte fchecs
van herzelve geven) is reeds als jongeling vrij wel bedreven
in de theorie van eenige wetenfchappen, en verkrijgc den
derden onderwijzersran g. Nn koestert hij hooge denkbeelden
van zichzelven. Ilij meent zeker eens de roem van zijne
landgenooten te worden. Ongelukkig verwaarloost hij bij
zijne theorie de praktijit , propc zijne herfens zoo vol als hij
maar immer kan, en haspelt alles door elkander. Zoo gaat
hij , gedost in een door hem voor kwade fchuld overgenomen
geestelijk gewaad , op reis, om te folliciceren naar eene
openftaande onderwijzersplaats. Zijn volflagen gemis van wereld- en menfchenkennis en de hooge dunk , dien hij van
zichzelven heeft, berokkenen hem vele belagchelijke onctnoe.
tingen onder weg , en doen ook het oogmerk van zijne reis
mislukken. Naderhand geraakt hij echoer als Secondant ge.
plaatst in eene Maar door naar roem en toejuichMg te
jagen , met verwaarIoozing van hergeen eigenlijk tot zijn vak
behoort, berokkenr hij zich menige befpotting, en ten laatlie Let verlies van zijnen post. Eindelijk , aangefleld ass
Scads- onderwijzer ce G , gaac het hem , zoo als , na al het
voorafgegane, te wachten was. Zonder genoegzam in aan_
merking te nemen , voor welly eenen trap van verlichting de
menfcben in zijne woonplaats vatbaar waren, door het noodeloos pralen met zijne kundigheden , door eenen ijver zonder veritand tegen de beftaande vooroordeelen en gebrekett,
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veroorzaakt hij zich den haat en de wangunsc van fommigens,
en verliesc het vertrouwen der ouders en het ontzag van zijne
leerlingen. Ten gevolge van het volflagen verloop van zijne
fchool en kwellingen van allerlei aard, !tort Hoop/lugt ten
laatfte , van verdriec overftelpt , in eene zware krankheid, en
verlaat na zijne herftelling zijne ftandplaats. Door de dourgekochte ondervinding en den raad van zijne vrienden tor
andere gedachien gekomen, ftaakc hij voor eenen cijd die fludiEn, welke niec onmiddellijk cot hec lager onderwijs behooren, en gaac bij een goed Onderwijzer wonen, om zich in
hec werkdadige van het onderwijs to oefenen. Na diens dood
wordc hij daar als vaste Onderwijzer aangefleld; en daar hij
nu hetgeen in zijn vak hoofdzaak is ook boveual beoefent,
en de menfchen niec meer tegen zich inneemc door zijne verwaandheid, words hij ten laatfle een nutcig en geachc Onderwij zer.
Wat nu de nit.verking betrefc , hec eerfte gedeelte is ce
zeer ineengedrongen naar gelang der volgende gedeelten. Op
de reis naar het eerae examen gebeurde er verfchrikkelijk
veel; en, daar de Heer MEESTER s het toch maar voor het
denken had, had zijn Ed. dic wel wat becer kunnen verdeelen. Ook fpringc, hij al aardig van den Franfchen in den Nederlandfchen tijd over, ten zij den Schrijver de benaming
Maire en Gendarme uit den eerstgemelden tijd tot ver in den
tweeden is blijven aankleven; doch , wie kan ook aan alles
denken!
Len weinig meer achting voor de wetten der eerbaarheid
ware ons niet ongevallig geweest. Ook had men de abuizen,
bij Godsdienstplegcigheden begaan, wel achterwege kunnen
laten. Er is buitendien ftof genoeg. Had de Schrijver de
moeite genomen, het vruchtbaar hoofd flechts een paar keeren ce wrijven, er zoo wet lets anders voor den dag gelcomen zijn: wij lagchen liefst mec iets, dac niemauds gevoel
kwetst.
In weerwil van dac alles treffen wij evenwel bier en daar
opvoedkunclige aanmerkingen aan , die wel ter fnede zijn.
Zeker Tijdfchrifc heeft reeds eene periode uit Thomas Hoog.
vlugt gekopieerd, letterlijk gekopieerd; doch wij willen voor.
alsnog niemand noemen, maar liefst waarfchuwen, dac wij
zouden kunnen noemen.
De overgang van hec eene uiterfte tot het andere, met betrekking toc de denkwijze van Thomas , kwani ons wat fnel
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voor : de doorgeftane ziekte moet al zonderling op 's mans
organismus gewerkt hebben.
In eene eeuw , waarin elk zoo veel te zeggen heefc over
de befturen , heeft de Heer M EEsTER s her al aardig weten
te oncwijken , om de Schoolopzieners niec aan re randen. Hij
had gerust het werk aan zij nen Schoolopziener kunnen opdragen ;
want deze Heeren figureren in den levensloop van Thomas even
als zoo vele baken in zee. Men kan Loch met regt zeggen,
dat de Heer MEESTERS van de menfchen maakt &war hij
maar wil.
Of verontheiliging niet een minder verkieslijk provincialismus is , in plaa t s van ontheiliging , geven wij den Schrijver
in bedenking. Zoo ook op biadz. 63 lezen wij: „ Dikwijls
poogde ik zedelijke beginfels op te wekken ; doch lies zulks
niet na , dat , na den afloop der Verhandeling ," enz. waarvoor wij zouden planfen : doch belette of verhinderde zulks
Diet, enz. Anders zijn ftfil en taal over het geheel zoo, als
men die van eenen Hooldonderwijzer mag verwachten. En
waarachtige luim en geest zal wel niemand den man betwisten.
Het werk is niec zoo kostbaar,, of oats publiek kan zich
hetzelve aanfchaffen, ook zonder dat wij een uittrekfel tot
proeve geven ; waartoe wij oak moeijelijk iets uit het doorloopend geheel kunnen afzonderen. Mogten de kwasten in
iederen thud zich door het bier voorgeflelde voorbeeld laten
te regt wijzen, en &zoo des Schrijvers doe! bereikc worden ,
om namelijk niet alleen te vermaken , maar ook nuttig te zijn !

Kronijken van de Kanonikspoort. Door Sir WALTER SCOTT.
Uit het Engelsch. 11 Deelen. Te ilmflerdam, bJ de Gebr.
Diederichs. In gr. 8vo. Te zamen XXIV en 604. bl. f5- 80.
St. Vakntijnsdag , of het fchoone Meisje van Perth. Door Sir

I

WALTER SCOTT. Uit het Engelsch. II Deelen. Te 4m,
flerdam, hi/ de Gebr. Diederichs. In gr. 8vo. Te zamen
824 bl. f 7 - 20.

n de inleiding tot de Kronijken van de Kanonikspoort maakt
WALT ER SCOTT, die cot nog toe er nooit openlijk voor
nit gekomen was , dat hij de fchrijver was der werken , die
op zijnen naam gingen , zich als zoodanig nu eindelijk be-
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kend. Offchoon dit zoogenaamd geheim reeds voorlang geen
geheim meer was , deelt de fchrijver op zijne hem eigeue wij.
ze dit berigt mede, en voegt bij hetzelve eene "foort van
verflag, betreffende de aanleiding tot en den oorfproug van
zijne vroegere werken , hetwelk wij niet twijfelen of zal met
genoegen gelezen worden. Offchoon dus de flellige open.
baarmaking van des fchrijvers naam plaits had bij de uitgave
van dit werk, fchijnt hetzelve reeds vervaardigd re zijn vOdr
dat hij het plan had , oin aan dit incognito een einde te maken. Verfcheidene hoofdflukken, die den eigenlijken bundel
van verhalen, uic Welke het werk beftaar , voorafgaan , worden gebezigd, oin den lezer bekend te maken met CIIR y sTAL CROFTANORY, den bewoner van dat gedeelte van
Edinburg, hetwelk de Kanonikspoort genaamd words; den
verdichten perfoon , achter wien de wezeulijke fchrijver zich
nog verbergt. Voorts beftaat de inhoud van het eerfle deel
nit twee verhalen : De thoglandfche Treduwe , en : De twee
Osfendrilvers. Met levendige kleuren fehildert de fchrijver
hier de Hooglandfche Scbotten , gehjk zij , afgezonderd van
de overige bewuners van Brittanje , nog, voor een groot gedeelte, hun oorfpronkelijk karakter en ruwe zeden en leefwijze behouden hebben. — Van grooteren omvang is het verhaal , hetwelk den inhoud uicmaakt van het tweede deel, genaamd : De Docbter van den C'hirurgyn. Het tooneel , waarop deze gefchieden:s voorvalt , is , voor een gedeelte, Schotland ,
en voor een ander gedeelte het Engelfthe Oostindig in den tijd
VaRHYDER ALI. Twee jongelingen , HARTLEY en MIDDLE
Da As, beiden leerlingen van den dorpsheelmeester G a E Y,
than naar de liefde van dims dochter M E N I E. MIDDL EMAS is de gelukkige, aan wien zij haar hart fchenkt, Maar
deze last zich door trotschheid en geldzucht vervoeren ,
het geluk , hetwelk , hare hand hem kon vertChaffen , te
verfranden, begeeft zich in krijgsdienst en vertrekc naar
Indiê , werwfarts cok de brave HARTLEY, Di door MENIE Ea zijn afgewezen, zica begeeft. MIDDLEMAs
zich door zijne onbeteugelde driften tot zware misdaden
vervoeren , lokc de hem opregt liefhebbende MENIE,
na den
door het valfche voorgeven , dat hij haar wil
dood van haren vader,, insgelijks naar Indie , en zou haar als
bijzic aan eenen iniandfchen Vorsc hebben verkocht. Gelukkig ontdekt IIA R T LEY , die intus rchen door zijn braaf gedrag en geneeskunclige bekwaainheden zijne fortuin gemaakt
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had , nog in tijds het gefmede verraad; hij redt het misleide meisje , en MI DD L EM A S vindt in eenen verfchrikkelijken
dood de firaf voor zijne filoodheid.
St. Valentijnsdag, of het fi.hoone Illeisje van Perth, is eigenlijk de tweede reeks of het vervolg der Kronijken van de Kanonikspoort , maar is onder dezen afzonderlijken titel uitgegeven , waarfchijnlijk omdac deze beide deelen een op zichzelf ftaand verhaal uitmaken, misfchien om het publiek te
minder .af te fchrikken van een werk , nit zoo vele deelen
beftaande. Het verhaal behoort tot de gefchiedenis van Schotland in het laatst der veertiende eeuw. De lotgevallen der
heldin van dezen roman , be!angd door de lOsbandige drift
van brooddronkene edellieden, vervolgd door onverdraagzame
en heerschztichtige priesters, maar bein;nd en befc%erind door
haren getrouwen en dapperen HENRY Go w, die haar niet,
dan na menigen gevaariijken en bloedigen firijd, tot echtgenoote verkrijgc, leveren den fchrijver. menigvuldige gelegenheid, om zijne lezers eene fcnilderij te geven van Schotlands
toefland in die onrustige tijcien — Zij, die in de vroegere
werken van SCOTT fmaak hebben gevonden, zuilen ook deze
verhalen niet onbevredigd nit de hand leggen. Het ]uimige
in de inleidingen en tusfchenredenen , de afwisfeling der tooneelen en voorvallen , de goed volgehoudene en levendig
voorgeltelde karakters doen ook dit gedeelte van den arbeid
des beroemden fchrijvers ten voile de overbrenging in onze
taal waardig zijn.

Nagelatene Gedenkfchriften eener Kloosterlinge , na haar overlyden gevonden in hare bid-cel. Door J. HA GE N. Te
Gorinchem , bij J. Noorduyn. 1829. In gr. 8vo. X en 195
bl. f - 80.

FE et Voorberigt (niet X, maar flechts IV bladz. beflaande)
is niet van den jeugdigen Schrijver, maar van diens bejaarden vriend J. E. DE WITTE, Welke reden vond , am deze
zijlie aanbeveling voor de Gedenkfchriften, waarin de Kloosterlinge hare lotgevallen in de wereld verhaalt , te doen
plaatfen. Wij kennen geen' van beide perfonen, en kunr.en
dus te onpartijdiger oordeelen over het werk van den Heer
II A GE N. De fteller des Voorberigts zegt, dat het de vrucht
van een jeugdig , zich pas ontwikkelend genie is, dat awl/1'0e-
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diging en toelichting verdient. Naar deszelfs meening zal
men , moge Nearlands jongelingfchap op den duur aaninoediging erlangen, weldra nit hunne pennen voortbrengfelen van
letterkundig vernuft zich zien ontwikkelen , welke met die der
nitheenifche(n) niet alleen zullen mogen wedijveren , maar
(en wel voornamelijk nit hoofde van de rijkheid onzer mac..
dertaal) dezelve in Amok, waaraclztig ge yoel en natuurlijke
wending overtrefen, Zoo gunfiig nu kunnen wij niet denken
over dit voortbrengfel van jeugdig vernuft. De gefchiedenis,
die het onderwerp van dezen roman uitmaakt , wordt onderfleld, voorgevallen te zijn ten tijde der Kruistogten — gevolgelijk in de Illida'eleenwen, — en de hoofdperfoon , o
fpreekt bl. 16 van HENDRIK VIII en diens huwelijk
met ANNA VAN BOULIJN (ANNA BOLE IN), offchoon
bl. 4 reeds was verzekerd, dat OLIVIA in 1510 overieden
is. Zoodanige verwaarloozing van tijdsorde vermindert de
waarfchijnlijkheid der verdichting , en verzwakt hierdoor den
indruk van het geheel. Eene andere aanmerking betreft
den won, waarop bier en daar van de geestelijkheid worth
gefproken, In die tijden zou de jeugd niet alzoo zich uitlaten over het oppermagtig gebied der priesters , — een gebied,
dat te geduchter is, omdat het door den heiligen paufelijke(n)
'loci en door de Christen-vorgen, welke in de kruisvaarten
der ridderfchappen naar het heilige graf deel nemen, befchermd wordt. Dit kenmerkt geenszins den geest dier eeuw,
althans in de Oostenrijkfche Staten niet , waar de Schrijver
zijne perfonen plaatst. Voorts komt niet genoeg uit, wat
hoofddoel zijn moet. 0 LI v I A, te Weenen geboren en opgevoed , verliest vroeg haren vader, een' edelman en fiafofficier in dienst des Keizers. Uit hoorde van bekrompene
omflandigheden werd zij met hare moeder opgenomen door
een' priester, die tot hare familie behoorde, op een dorp,
vier uren van de hoofdflad gelegen. Deze giestelijke , zegt
OLIVIA, bl. 7, was een zeer braaf grijsaard van onge.
veer zeventig jaren, dock zoodanig verkleefd aan zijne bijzondere vooroordeelen van heiligbeid en onfeilbaarheid zijner
kerk, dat hij mijne moeder fchier dagelijks aanzocht, om tnij
tot het kloosterleven op te Leiden en mil den geestelijken fluter
te doers aannetnen, Wij vragen, of er eenige waarfchijnlijkheld is, dat in het laatst der vijftiende eeuw eene jonge
jufvrouw , in hare kerk opgevoed , op die wijze kan gefproken hebben? Ook hoorde men toen zoo niet van dweepzucht
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der priesters gewagen , als in dit boek gedaan worth. Nu,
oLtviA had maar in 't geheel geen' zin in het kloosterleven.
Naaui,velijks vijftien jaren knoopte zij in de kerk betrekkingen aan met den achttienjarigen zoon van den Dorpsfecretaris , en ontvlugtte eerlang met dezen in /like. Na het
te boven komen van onderfcheiciene wederwaardigheden , gelukte het aan de jonge lieden , de toeftemming der moeder,
en eindelijk ook die van den ouden pastoor, tot het huwelijk te bekomen. Het huifelijk geluk , dat een' tijdlang volkomen fcheen, werd vervolgens geftoord door ongeoorloofde
neiging, die zij tusfchen haren man en eene bij hen inwonende nicht ontdekte. Daarop gaat hij mede ter kruisvaart
(tegen het einde der vijftiende eeuw !) naar het Heilige
Land, en keert gewond terug. De beide echtgenooten zijn
verzoend, en de nicht trouwt aan een' anderen kruisvaarder.
Nu zoude hun Leven weder gelukkig zijn; maar OLIVIA
ziet haren man , na langdurig lijden , door den dood van
hare zijde wegnemen , en daarop begeefc zij zich in het
klooster.
Zoodanig is hoofdzakelijk het beloop des verhaals, dat bij
naauwkeuriger bewerking zeker in belangrijkheid gewonnen
zou hebben. Zoo de jeugdige vriend des Heeren DE WITTE
weder de pen mogt opvatren , make hij minder haast met de
uitgave , en Legge de voortbrengfelen van zijn vernuft eerst
eenigen tijd ter ziide; welligt zal hij zelf bij latere inzage
gebreken opmerken. De perfonen zijn over bet geheel te
hedendaagsch , en behooren niet eigenlijk in de vijftievde of
zestiende eeuw — want hierointrent, gelijk reeds is aangemerkt , heerscht eene zonderlinge verwarring: de Schrijver
zegt , dat o L iv I A in 1510 is overleden ; volgens bi. 192
bragt zij, na den dood hares mans, vele jaren in het klooster door , en op bl. 125 fpreekt zij , in den eerften tijd van
haar huwelijk, reeds van de zestiende eeuw, als waarin zij
leefde. Hoe kan dat zijn ? Edit flecht karakter komt in dezen roman voor; de overigen , fchoon niet vrij van gebreken, zijn in den grond goed. Met genoegen merken wij dit
op bij den jeugdigen Schrijver. Maar de perfonen zijn te
alledaagsch en te weinigbeduidend, om veel belangftelling
te wekken. Wanneer echtgenooten elkander zoo rein beminnen , als KAREL en or, I y in bier voorgefteld worden , zal
er niet ligt dusdanige reden tot verwijdering kunnen ontftaan.
Hoe kon OLIVIA - de verlatene — in haren treurigen toe-
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!land hare nicht geluk wenfchen met het herilel harer ge.
zondheid , en er dan fpotachtig bijeoegen: Nit, mast een
andere KAREL dan de inijne a zien , EULALIAl dan zou
hit u gewis de gedacbten aan het klooster fpoedig docn vergeten ? — Is het waarfchijnlijk , dat eerie treurende , die befloten had, binnen korten tijd zelve in het klooster te gaan,
zoo zoude fpreken ? En wil de Schrijver het kicosterleven
aanprijzen, of er eegen waarfchuwen ? Dit zou twijfelachtig
kunnen fehijnen , alzoo met geringachting daarvan wordt gefproken , en evenwel EULALIA, 0LIVIA en bare moeder
daartoe zoo ligt befluiten. Wat voorts de taal aangaat, ja,
fchoon en rijk is onze moedertaal, dit erkennen wij met den
Schrijver des Voorberigts , maar zouden juist hierom wenfchen, dat op het werkje van zijnen jongen vriend te dezen
niet zoo bijster veel ware aan re merken. Zeker is het cane
drukfout, wanneer men in dit Voorberigt zelve leest van
eene les — dem'elke ons — aantoonde. De eerfle volzin der
Nagelatene Gedenkfchriften is letterlijk deze : naam is
OLIVIA, en ben geboren to Weenen. Voorts teekenden wij
onder het lezen aan : den heviggen angst, dat niets anders
dan behoeften te wachten float; lag ik mij te bed; aangezien
ik geene vermogens (geen vermogen) nosh vrienden bezat; ingewortelde bedreigingen (hoedanig zijn die ?); een jongen (jong)
landman; on des kerks wille ; hij , die mij bemindt ; nakend
(naakt) ; over deze(n) keer van denkbeelden ; lag zij hoar werk
;seder; min haat verloor allengs die koelheid (wat moet dit beteekenen ?); arse bijzijn vermoort(dt) mij ; eenen mannelijke trams
glinflerde, enz. enz. Onvolledig of verward zijn ook vele
volzinnen. Wij zouden wel meet. kunnen aanmerken , dcch
hebben misfchien te lang reeds met dit gefchrift ons opgehouden. Wij willen den jeugdigen Schrijver niet geheel ont.
rnoedigen , maar op gebreken opmerkzaam maken , ten einde
de goedkeuring zijns bejaarden vriends hem niet te hoog bij
de voortbrengfelen van zijn letterkundig yernuft doe opzien.
Trouwens , de Heer DE WITTE verklaart zelf: Mine jaren
zijn te hoog geklommen, dan dat ik mij zoude kunnen
vleijen, dien letterroem (door Neerlands jongelingfchap te
behalen), in zijnen valets moister , te halc yon ; doch eene jongere nakomelingfchap zal daarop gewis roan kunnen dragen!
—Nu,hetzijo!
Boekbefch. No. X. bl. 430. moet bet Sapienti fat geheel
van het Recept afgefcheiden gelezen worden.

BOEKBESCHOUWING.
Handleiding voor mine Leerlingen en voor ChristenHuisgezinnen, ter bevordering van zuivere Godsdienstkennis en daaruit voortfpruitende vertroosting
en godzaligheid. Door D.MOLENA AR, Hervormd
Leeraar te Gravenhage. Ifle Deel. Te ilmfierdam ,
bfj J. H. den Ouden. 1829. In gr. 8vo. XVI en
334 bl. f 2 - 5o.
nder het lezen des Voorberigts herinnerde Rec. zich
O
zeker nameloos gefchrift , dat v66r eenigen tijd onder den
titel van Adres enz. in het Licht verfcheen en gerucht
maakte. Gelijk elken anderen Leeraar , zoo that het ook
den Eerw. MOLENAAR volkomen vrij , eigene overtuiging te volgen en daarvoor rondbor/lig uit te komen.
Niemand zal hem dit willen betwisten , of kwalijk nemen. Hij had derhalve in het Voorberigt zich niet zoo
zeer behoeven te verdedigen en te verontfchuIdigen. Rec.
kent den Haagfchen Predikant niet in perfoon , en weet
dus geenszins , of zijn Eerw. nu en dan , in'vertrouwelijk verkeer, zich wat te open uitgelaten hebbe , zoo.
dat men zijne vrijheid in C H R I S T U S verdacht heeft
zoeken te maken , gelijk hij betuigt ; de toon echter,, die
in dit Voorberigt en op fommige plaatfen in het werk
zelve beerscht, fchijnt eenige reden te geven , om te
vertnoeden , dat de verdenking , die BIOLENAAR van
zich poogt of te weren , misfchien wel niet geheel ongegrond kon zijn. Waartoe toch terflond dat fchermen met
regtzinnigheid? Dat het hem aangenaam was, de ttitkomst zsiner Bijbelfehe en redelijke onderzoekingen ten
voordeele van zone Kerk te vinden , zal ieder gaarne gelooven , al gaf hij dit ook niet zoo uitdrukkelijk te kennen ; en dat ieder vrfy en onbelernmerd in z!yn onderzoek
moet trachten voort te gaan, lijdt mede geene tegenL1
BOEKBE S CH. 1830. NO. /2.
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fpraak dock waarop doelt de betniging van At OLT:N A A R, dat hij veel liever zijn Kerkgenootfcha p, els

eerlzyk man, zou verlaten hebben ,dan dat h7 de waarheid antlers zonde lecren , dan hry haar inzag , of aan
zijne onderteekening ontronw to worden? (bl. XI.) Zott
hiermcde ingewikkeld te ken= willen
g.even , dat er onder zijne Arnbtsbroeciercn zijn , die tegen hunne eigene overtuiging prediken ? Rec. , die niet
tot het Kerkgenootfchap der Hervormden behoort, zoude ongaarne zoodanig iets vermoeden ; maar gefteld , dat
bet geval mogelijk ware , 'zoo vraagt hij , \Vie zich bet
nicest naar den fmaak der onkundige menigte fchikken —
de zoogenaamcie orthodoxen , of heterodoxen? Bij bet
oude en betlaancie te blijven , is gernakkelijkcr; zonder
eigene overtuiging zal men niet van de heerfchende denkwijze alwijken. Eene andere vraag is het , of de veranderde begrippen met de Nva.arheici. overeenkomen. Maar
nu , de onderteekening der Formulicren ....? Ds.
ATOLENAAR betuigt , dat hij , hoe meer hry de ovaarDIOLENAAR

held in ecn eenvondig Bzybelsch licht heeft lecren kennel?, hoe meer lily den Heer om de leiding en heiliging
van zipzen Geest heeft mogen bidden, hoc meer hij door
Gods genade vorderde in de praktzyk der Godzaligheid,
des te Gereformeerder is geworden. Wat met dit beteckenen ? Het komt bier op de vraag aan, wet dan
genlijk Gerefor-neerd is. Zoo het gezag der Dordfche
Synocle 1T1OCSt beilisfen, zou MOLENAAR gelijk kunnen hebben: maar de man weet immers , dat bet Kerkgenootfchap der Hervormden• reeds vrocger beflond; dat
niet alleen de harde begrippen van CALVINUS, maar
ook de zachtere gevoelens' van Z WING LIUS in hetzelve geleerd werden , en dat men bij verfchil van denkwijze in den beginne verdraagzaam was omtrent elkanders overtuiging. Van xvaar de flOring des vredes kwam ,
is bekend. Op hoedanige wijze de Itrenge Calvinisten
destijds hunne broeders , die met hunne meeningen niet
geheel konden inflemmen , behandeld , veroordecld, verbannen , vervolgd hebben , leert de Kerkelijke Gerchic-
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denis. Verkeerde flaatkunde werkte daartoe mede. Ver.
volgens hebben die uit de kerkgemeenfchap geworpene
Hervormden in gunfliger dagen een afzonderlijk Kerkgenootfchap opgerigt, en beflaan tot nu toe onder den naam
van Remonflranten , of Remonflrantsch-Gereformeerden.
De drift der partijfchap geraakte allengs tot bedaren. De
Remonflranten namen niet toe in leden, maar hurine gevoelens wonnen veld. Wat v66r ruim twee eeuwen te
Dordrecht werd veroordeeld , fchijnt thans niet meer zoo
verwerpelijk toe aan alien , welke behooren tot het Kerk.
genootichap , dat , ter onderfcheiding , den naam van Hervorn2d , of Gereformeerd , draagt. Mindere gehechtheid
aan vormen en leuzen begon langzame toenadering der
verfchillende Protestantfche gezindten te bevorcleren ; maar
onder de talrijkfte afdeeling der Prbtestanten bier te Iande vertoonen zich op nieuw teekenen , welke niet gunflig voor verbroedering. Hier en daar laten er zich
hooren, die klagen over afwijking van de oude Gerefor,neerde leer. Men volgt dus thans weder,, naar eigene
overtuiging , eene vrijere of meer bekrompene denkwij-,
ze , even als v66r het houden der Dordfche Synode. Waren de woorden Calvinist en Gereformeerd van volkomen gelijke beteekenis , en moest men het te Dordrecht
bepaalde aanmerken als vasten en blijvenden vorm , zoo
handelen zij kwalijk, die andere gevoelens koesteren ,
niet , gelijk MOLENAAR zegt als eerlijk man gedaan
te zullen hebben, het Kerkgenootfchap verlaten; magi
heerschte oorfpronkelijk in de Gereformeerde Xerk een
mildere geest van verdraagzaamheid, en zijn de Da- rdfcho
bepalingen enkel als vverk van feilbare menfchen aan te
merken, zoo is de zaak van geheel anderen acrd, en de
Haagfche. Predikant zou niet in waatheid kunnen zeggen , des te Gereformeerder getorden te zifn. Wat nu
de Formulieren aangaat , ze zijn iets of filets, al naar
men wil. Meent MO LENAAR zich letterlijk daaraan
te moeten houden , hij doe het , maar brenge door
blond of pen niet toe , om Ambtgenooten iii hetzelfde
1, 1 a
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Genaotfchap , die ook hunne eigene overtuiging volgen ,
bij de onkundige menigte verdacht te maken.
Het boek , dat bier wordt aangeboden , met dan de
echte Gereformeerde leer bevatten — de zuivere Godsdienstkennis , zoo als op den titel liaat. Tien Hoofdfiukken maken dit eerlte Deel uit. Derzelver opfchriften
zijn: I. O yer- de Godsdienst en den Bijbel. IL Van God

en zijne volmaaktheden. III. Drieeenheid. IV. Gods eeuwig plan aangaande deze aarde en hare bel yoners. V.
Over de Engelen. VI. Sehepping en Voorzienigheid. VII.
Staat der regtheid en val, met de gevolgen van dien.
VIII. Gods herflellende liefde, blijaaar onder het 0.7'.
IX. .jezus de Mesfias , in zijne beide naturen en als
Profeet onder zsn volk. X. Jezus Christus in ziln verzoenend Wen en flerven. De orde zou geleicklijker zijn
geweest , indien de Schrijver eerst over de Schepping en
Voorzienigheid, en daarna over Gods eeuwig plan aangaande deze aarde en hare bewoners had gehandeld, Dezelfde aanmerking is op H. III en IX te maken. Doch
MOLENAAR volgde eene vroeger uitgegevene Sehets ,
vn wilde het najlaan voor zijne Leerlingen gemakkel!iker

maken.
Wat voorts den inhoud zelven betreft, daar is veel ,
waarmede Rec. zich kan,vereenigen , maar ook niet weinig , klat , naar zijne overtuiging, geenszins zoo wordt
geleerd in den Bijbel. Ds. MOLENAAR flat H. I. §
a, dat de bronnen, tilt Welke wij de noodige kennis der

Godsdienst putten kunnen, de Rede en Openbaring zijn;
en § 3 laat hij deze bepaling volgen : De Rede is het

vermogen onzer ziel , waardoor wij alles ,wat rondom ons
is, verflandelijk kunnen opmerken, en over hetzelve met
oordeel kunnen nadenken en werkzaam zijn. Is dit wel
juist uitgedrukt ? Hoe kan de Rede te gelijk bron der
Godsdienstkennis en vermogen of middel zijn , am door
nadenken tot kennis van God te geraken ? Rec. ftelt veel
prijs op de Rede ; doch meent (gelijk moLENA
ook bl. 3o en 31 vooral zeer gegronde aanmerkingen op
dit punt maakt) dezelve als eigenlijke kenbron niet hoog
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te moeten achten , blijkens de geicidedenis des menfchelijken gellachts. De Schrijver merkt te regt aan , dat

Openbaring voor ons vollirekt en onmisbaar noodzakelifk
is; maar van Christenen, die Christendom en Openbaring
voor beuzeling en bedrog houden, heeft Rec. geen begrip.
Over de uitwendige gedaana des Bijbels is het opfchrift van 6. Hier zegt MOLENAAn .4 de befchouwing van de llitwendige gedaante des Bijbels komt allercerst in aanmerking , dat dezelve verdeeld wordt in
twee Testamenten, in 66 boeken, in kapittels en verzen.
Na verder over deze verdeeling , als ook over den grondtekst, iets gezegd te hebben, fpreekt hij van vertalingen,
en roemt te regt onze gewone of zoogenoemde. StatenOverzetting. Dat het invoeren derzelve, ook in de
Remonfirantfehe Kerk , als bewijs moet doorgaan , dat
nergens de invloed van bet fystema op te merken zijn
zoude , zal waarfchijnlijk niet ieder toeftemmen.
De Schrijver handelt § 3 over de geloofwaardigheid
der Bijbelfchrvers. Ware het niet voegzaam geweest ,
vooraf de echtheid der Bijbelboeken aan te wijzen ? Voor
de geloofwaardigheid der Schrijvers worden de volgende
gronden aangevoerd : Zij zijn niet bedrogen. Zij
wilden niet bedriegen. 3. Zij konden niet bedriegen.
4. Zij hebben in geenen deele bedrogen. Als 2 en 3
bewezen zijn heeft 4 geen betoog nooclig menfthen ,

die niet wilden en niet konden bedriegen , hebben in
geenen deele bedrogen — dat is klaar ! en even onwederfprekelijk ook, bl. 33, de ailing: Dan moest zich
het Mozaisme in het Christendom oplosfen, en al
de Israeliten den C H R I S T U S beWen. Ware dit gefchied , dan was er thans geene joodfehe Godsdienst meer I
In H. II over God en Gods volmaaktheden handelende ,
noemt MOLENAAR, 3, Rede en Openbaring de bronnen dezer kennis , beroept zich op H. I, § § 2., 3 en
4, en zegt, dat de Rede ons het aanwezen en de eigenfchappen van God leert , dat de Openbaring alleen ons
zijne namen ontdekt en zijne rize van beflaan,
gelijk ook zijn plan en Joel. Zijn Eerw. bewijst het
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bellaan van God aldus : Veoreerst merken w aan, dat
de menfchelijke ziel eenen aanleg heeft , em het bellaan
van God fpoedig te erkennen. En dit noemt bij nu bet
zedelzyk bow!ys ; Rec. meende , dat het zedelijk bewijs
voor Gods Waal.' geheel iets anders ware. Dit zedelJk
bewits voor Gods beflaan , fchrijft bij verder,, fiaat , in
de tweede plaats , in betrekking tot het flofelijk bewzys ,
daar het n2inge nadenken over het gefchapene het dadalzyk zegt , dat er een God is. Welligt zouden dezen en
genet) onder de leerlingen wel iets meer verlangen in eene
Handleiding. Voorts volgt bet gewone over Gods eigen-

fehappen en namen.
(Het vervolg en /lot hierna.)
Over de Orde der .jezuiten , door R. C. DALLAS,
.Esq. Fri/ uit het Engelsch vertaald, en met talrijke Aanteekeningen en Gefchiedkundige Ophelderingen verrigt , door den Schr!Iver des tiverks : „Over
„ den geest en de gevolgen der Hervorming , voorna„ melijk met betrekking tot de ontwikkeling van het
„ Europefche Staatsfystema,” enz. Het Hoog,duitsch
gevolgd. Ifte Deel. Te Deventer, bij J. W. Robijns.
829. In gr. 8vo. XIY en 283 bl. f i - 9o.

W

anneer de Redacteur het aangekondigd werk bij ons
ter tafel bragt, om in dit oude Protestantfche Maandfchrift .vermeld en getoetst te worden, en bedenkelijk op
den breeden titel met den vinger wees , fronile zich onwillekeurig bit den eenen bet gelaat , terwij1 een tweede
meesmuilde , deze bekommering, gene verontwaardiging
liet blijken. Kortom, de nieuwe gasten (de Esquire
DALLAS, een ijverig voorflander,, zoo men zegt, der
Anglikaanfche Kerk , en de Heer KBRZ, blijkbaar een
Duitfche Katholijk, beiden in naam te onzent niet bekend)
werden, als vreemdelingen, zonder goeden pas in Nederland- ingeflopen , bij ons met koelheid outvangen. Uit
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de Voorrede van hunnen geleider,, die zich almede niet
openbaarde, ontrees nieuwe ergernis bij ons wegens de
komst dezer uitheemfchen , juist in eenen tijd , dat de
woelingen en razernij der heethoofden in onze zuidelijke
gewesten nog voortduren , of door den vasten aanblik
en verklaarden wil des Konings worden ter nedergezet
en met vaderl!yken ernst beteugeld. (*) Het trot: onze
aandacht , dat v66r vier jaren , toen men in Engeland
twistte over het al of niet emanciperen van Ierland , bet
voorname ftuk in dit boekdeel, dat van DALLAS, te
Londen werd uitgegeven , als tegenfchrift tegen een nameloos fchotfchrift. Al dit zonderlinge en raadfelachtige
bragt nieuwe vragen en bedenkingen bij ons ter bane, die
wij, als invallen onder het lezen , of losfe vermoedens ,
mededeelen , en niet hooger dan bloote gisfingen willen
hebben aangezien. Deze dacht, op de eene of andere
wijze fpeelde er de loosheid van eenen Jezuit onder ,
naardien men cenen Ridderlijken Protestant tegen eenen
ongenoemden Iasteraar der Orde openbaar zag ftrijden ; en
hij herinnerde zich ras aan de dagen van ouds , aan het
fchermen tegen molenwieken en herfenbeelden. Gene befchouwde het bock als eenen Misfionaris , uitgezonden,
om in de ftille binnenkamers , bij onze Pausgezinde Landgenooten en Petitionarisf^n, den lof der Zonen van
L o v o L A en hunne verdienflen , met name in het Ondersqs , boven die van andere Katholljke Geestelijken breed
uit te meten ; zoodat bet welbekende begin der Tristia
(of Treurzangen) van den gebannen OVIDIUS hem uit
den mond rolde (t).
(*) Deze Recenfie dagteekent v66r het losbarflen der Brabandfche ellendigheid. — Redact.
(t) Nadat het boek van den befaamden Jezuit Su A RE Z,
over den Koningsmoord en des Paulen gezag om Porflen te oat,
troonen , te. Rome door PAULUS V goedgekeurd, te Parijs
op last van het Parlement door beulshanden verbrand was,
wil men, dat hij, met kleine verandering der woorden, doch
fchaamtelooze fpotternij, zou gezegd hebben:
Parve, nec in video, fine me, Liber,, ibis rtv IGNEM ;
(Hei mihi !) quo Domino non fleet ire tuo.

516

R. C. DALLAS

Ondertusfchen , wanneer wij ten laatile en na volbragte
lezing ons ter beoordeeling van dit gefchrift met ernst
ter neder zetteden , vermeerderden , kelijk het veeltijds
gaat bij ongewone taak , de zwarigheden van den arbeid , en wisten wij kwalijk , hoe het verflag in te rigten.
Voor onszelven konden wij , en voor onze Lezers wilden wij niet verbergen , dat dit boek , met looze drogredekunst , fchijn van opregtheid en rijkdom van belezenheid
gefchreven , voor onkundige en verblinde ijveraars , die
ligtgeloovig zich aan woorden hechten en laten opwinden , hoogstgevaarlijk is, of worden kan. Trouwens
voor de zoodanigen , die onzen raad met ijzerhard vooroordeel verwerpen en verketteren , fchrijven wij niet. Met
innig medelijden zien wij op die ongelukkige Medechristenen neder , voor wien zelfs JEZ u s en zijne Gezanten , door alle eeuwen heen „ het lie& der wereld ," niet
mogen fehijnen. Nog , waar Jezuiten onder hen gezag
en invloed hebben , loopen zij , helaas ! aan den eigen
leiband, aan welken v66r een drietal eeuwen de Generaal
dier Orde , LAINEZ bij de Kerkvergadering van Trente
hen bond. Nog gelden te hunnen aanzien , wat deze
yan de lettdde des Heeren durfde uitftooten , door hem
„ fchapen of dieren" genoemd , „ die geenerlei rede bezitten,, en die alzoo , op geenerlei wijze in ftaat zichzelven te befturen , door den Paus moeten geweid ofgeleid
worden." (*) Anderen , die den prijs gevoelen van
verftandige Godsdienstkennis en eigen oordeel, mogen
door de lectuur van het twistfchrift hunne te ver getrokkene vooringenomenheid tegen de meest gehate Kerketirde
eenigzins leeren matigen. Immers , daar toch die fchijndoode, bezwijmd onder CLEMENS XIV, door PIUS
VII war bijgebragt , alreede herleeft , wrokt en woelt ,
en , in zijnen ouden geest , zoo menigerlei verdeeldheid , twist en onheil op Europefchen bodem ftookt ,
zal deze latere ervarenis genoeg den nadeeligen indruk
(*) Zie Fra PAOLO S A R P I, Hist. du Candle de Trente ,
traduite par LE COURAYER, Tom. II, p. 39t.
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uitwisfchen van een boek , dat de herftelling der Jezuiten fchetst als eene uitnemende weldaad, bovenal voor
het Godsdienflig Onderwijs der Jeugd. Voorts brengt
de inkleeding zelve van dit werk , in den vorm van een
twistfchrift tegen een Engelsch , hier te lande onbekend ,
Pamphlet, en de uitvoerigheid van aanmerkingen , die
den tekst menigwerf uit den weg dringen , niet weinig
moeite aan , om een geregeld verilag van den inhoud te
geven. Men vergenoege zich des met eene hoofdzakelijke aanwijzing van het verhandelde, met achterlating
van veel bijwerk , en toevoegfel daarentegen van onzen toets.
In Groo'cbrittanje , trouwens overal in Europa, waar
fmaak en befchaving eenen zetel heeft , kent en erkent
men de verdienflen van den ontlerfelijken Schrijver der
Rijksgefchiedenis van Keizer RAREL V, en herinnert
zich daarin ligtelijk de voortreffelijke plaats wegens de
Orde der Jezuiten , door ROBERTSON met zijne gewone naauwkeurigheid en waarheidsliefde gefchetst (*).
Daar de ftichting dier Maatfchappij door I G N A T I U S
LOYOLA , en hare ordening van Paus PAULUS III ,
gedurende des Keizers Regering inviel , gaf zulks den
Brit aanleiding tot een breed en duidelijk verflag van de
geboorte, het befluur,, de inzettingen, aanleg, werkzaamheden en geest van dat fnel opgewasfen , over de
wereld uitgebreid, en zoo wel in aanzien en ri:kclom ,
als door zijnen invloed vermogend ligchaam van Kerkelijken. Van den eenen kant kenteekent hij de Orde,
op gezag der ftukken , door hem geraadpleegd , doorgaans met donkere kleuren; maar van den anderen kant
verzwijgt hij het goede niet , en laat hij in het bijzonder regt wedervaren aan de verdienflen van het grootfle
gedeelte der duizendtallen van dat verbazend geheel.
Men befpeurt hieruit , van hoe groot belang
(1) W. ROBERTSON, the History of the Reign of the
Emperor CHARLES V, Vol. III. p. 203-225. In de verta.
ling van bet werk D. IV. bl. 354-378.
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BERTSON 'S opgave en uitfpraak zij , en bij voortduring blijven zal , bij de beoordeeling der Jezuiten , als
menfchen op zichzelve (als individus) en geletterde of
vermaarde mannen , en van hen , als leden eener Orde,
aan den Paus en hunnen Generaal of Hoofden onderhoorig. Onzijdigheid van den Gefchiedfchrijver noopte hem ,
uit beide die oogpunten zijn onderwerp te befchouwen ,
en alzoo het tafereel op te maken. Drift en partijdigheid
daarentegen , naar gelange zij tot gunst of ongunst der
Societeit geftemd zijn, zullen het beeld eenzijdig aanzien,
deszelfs verminking of misvorming elkander te laste leggen , en , gelijk de wereld te veel derwaarts belt , zal
men tot uiterflen vervallen. Dit brengt ons op het
boek terug.
De Heer DALLAS befchuldigt toch al vroeg zijne wederpartij van uit lasterzucht en met een vijandig oogmerk
tegen de Orde der Jezuiten uit R o B E R T s o N alleen datgene te hebben opgenomen, wat deze kwaads van hen
getuigd had , met achterlating van den lof , door hem
aan bet grootfie deel der leden terftond daarop toegekend.
Ook beweert hij verder, dat de Parohletist niet vrij
bleef van den tekst en de woorden des Gefchiedfchrijvers
verdraaid en tot zijn doel vervalscht te hebben. Ondertusfehen zijn onze Engelfche en Duitfche voorvechters der
Orde het waarlijk even min- ontgaan , in hunnenijvervoor
de Maatfchappij der Jezuiten, beiden zich eveneens aan
ROBERTSON te vergrijpen. Aileen met fijnere kunst
en gollepenheid zoeken zij tot hun doel te komen,.maar
fchenden daarom niet minder de goede trouw. Nagenoeg
vijiftig jaren na de uitgave van den z A R E L V veroorlooft zich D ALL AS , met Ridderlijk gezag, voor de
Britten zelve, de pleats . , waar de Gefchiedfchrijver van
zeer vele beroemde en achtingwaardige Jezuiten fpreekt,
tegen deszelfs baarblijkelijk oogmerk aan , als eene lofrede der Orde bij te brengen. „ Vrij uit het Engelsch
vertaalcl," en door den uitgever,, gelijk de titel zegt,
naar „ het Hoogduitsch gevolgd ," lezen wij dezelve zoo
zeer vervalscht en verwrougen , dat men de handel- en denk-
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wijze van nonERTsoiv daarin bezwaarlijk erkennen mag.
Wij wagen het niet , den fchuldigen aan dit Jezuitsch
bedrog met zekerheid te noemen; wel oni te zeggen ,
dat het der fchranderheid van den Heer KERZ, waarvan de Voorredenaar fpreekt , volkomen waardig is. 'miners , zoo weinig als wij den Duitfchen Katholijk deszelfs kunde en belezenheid in de zaken , zijne Kerk en
de Jezuiten betreffende, mogen betwisten; zoo zeker is
het, dat hij door rnagtfpreuken , fpitsvindigheid en drogredenen op verbijsteren toelegt , en , woordenrijk in zijnen ijver , den onbehoedzamen Lezer poogt te misleiden.
Om hiervan overtuigd te worden, zou het genoeg zijn,
de wijdloopige aanteekening onder bl. 7-14 na te
Daar teekent hij eenen ROBERTSON, „ als vervuld
„ met de domfie vooroordeelen tegen de Katholijke Kerk ;
„ omdat hij der Anglikaanfche geloofsbe]ijdenis was toe„ gedaan 1” Daar wil hij de daden en handelingen der
jezuitentirde nit een geheel verfchillend gezigtpunt befchouwd hebben, als die van andere flaatkundigen , en
loochent , dat „ in het algemeen een wereldsch doel wer„ kelijk het doel geweest zij van het flreven der Orde."
Daar neemt hij ten laatfte, om zijnen uitbundigen lof en
hooge gevoelens wegens die Maatfchappij van Geestelijken gezag bij te zetten , op nieuw toevlugt tot den beroemden , maar kort te voren door hem mishandelden
Gefchiedfchrijver. Zoo beroept hij zich ten flotte op
diens getuigenis wegens het gedrag der Jezuiten, en hunne moeite, beleid en menfchelijkheid , ter befchaving
der wilden van Paraguay in Amerika; oak waarborgt
hij de echtheid zijner aanhaling nit t•<KSTo N, door
over te wijzen op bet oorfpronkel0e.
I°. Doch , vooreerst , de eigene fchuld , waarom men
zich wegens den fchrijver van het fchotfchrift te regt b€klaagde , valt hier den vleijer der Orde aan te tijgen.
Want hij breekt af, waar ROBERTSON in edn verband aldus vervolgt : „ Maar in de moeite zelve, Welke
, de Jezuiten , bij dit verdientlelijk werk, zich gaven
,, ten voordeele van het menfchelijk gellacht, was de aard
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(the genius) en geest hunner Orde , die er zich mede
vermengde , zeer zigtbaar. Onbewimpeld zochten
zij in Paraguay een onafhankelijk Rijk op te rigten ,
dat aan hunne Societeit alleen moest onderworpen zijn,
en 't welk door de uitmuntendheid van zijne inflellin71
gen (of its conflitution and policy) naauwelijks misfen
kon , deszelfs heerfchappij over het ganfche zuidelijk
vasteland
van Amerika uit te ftrekken. Met dat oogft
„ merk ,” enz.
ao. Ten andere , hoe fchaamteloos de Duitfcher , ondanks zijn overwijzen op het oorfpronkelijke , den eenvoudigen flij1 der Gefchiedenis in eene winderige Lofrede
verfmeed en tot zijn oogmerk misbruikt heeft , kan de
eerfte volzin , dien wij alleen zullen aanhalen , bij elk'
onbevooroordeelden , beflisfen :
/I

Bij ROBERTSON ftaat :

Bij KERZ luidt dit :

„ Maar 't is in de nieuwe
wereld , dat de Jezuiten
„ hunne begaafdheden op het
„ luisterrijkst (most wonder" ful)vertoond,en ongemeen
„ veel toegebragt hebben tot
„ het welzijn van het men„ fchelijk geflacht.”

„ Doch bijzonder was "Ime„ rika bet tooneel , waar al„ le (NB)Goddelijke en men„ fchelijke deugden der Je„ zuiten in haren verheven„ flen en fchoonflen glans
„ fchitterden.”

Waar zoo de zaak zelve fpreekt , en desbegeerigen bij
vergelijking der plaatfen met ROBERTSON (*) volkomener blijken mag , verftommen wij van verontwaardiging.
Voor onszelven en voor onze Lezers zal eenige verademing niet te onpas komen , aleer wij lust gevoelen , en zij
geduld hebben , om met ons verflag voort te gaan en te
vertoeven bij Schrijvers , die wegens hunne eenzijdige
vooringenomenbeid , wij zeggen niet met welberoemde
Jezuiten, maar met dat Paufelijk corps, de achting verbeurd hebben bij Protestanten en verftandige Katholijken.
(`) ROBERT SON, als voren, Vol. III, p. 219-221 ,
en in de Nederl. verraling , D. IV. bI. 371-373.

(Het vervolg en Plot hierna.)
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Zamenflel der Christelsyke Zedekunde, door Dr. F. V.
REINHARD. Vide Deel. Te Deventer en Franeker,,
bij A. J. van den Sigtenhorst en G. Upma. 183o. In
Inteek. f 3-:
gr. 8vo. XII en 400 bl. f 4 - 7,

A lies , wat wij tot lof der vroegere Deelen hebben gezegd, mogen wij met voile ruimte ook op dit Deel toepasfen. Het werk van REINHARD zelve is genoeg
bekend, en bij het veelvuldig gebruik proefhoudend bevonden. De Nederlandfche uitvoering is in volkomene
overeenflemming met de waarde van het werk. Verdere
aanprijzing is overbodig. Wie nog voor de volgende Deelen den inteekenprijs verkiest te befleden , dien raden
wij, hierrnecie niet te wachten; want het geld befleedt
hij voor een werk, dat niet verdrongen zal worden. De
oorfpronkelijke g oogduitfche uitgaaf, niet met den bedriegelijken nadruk te verwarren, tot welken de waarde
van het boek aanleiding heeft gegeven , is niet voor minder geld verkrijgbaar, dan deze bier aangekondigde vertaling. Dit is met alle vertalingen het geval niet, die
meestal in prijs , niet in waarde rijzen ; terwijl juist het
tegenovergetlelde met dit well( plaats heeft.
Gefchied- en oordeelkundige Yerbandeling over het Leerflelfel van den Franfchen Geneesheer BROUSSAIS;
door G. C. B. SURINGA 'R, Doctor in de Genees- ,
Heel- en Verloskunde, en Stads Geneesheer te Leyden.
Bekroond en uitgegeven door de Provincials Cornmisfie
van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Noord.
Holland , enz. Te .11mIlerdan2, bit C. G. Sulpke.
x829. In gr. 8vo. XX en 473 bl. f 4-50.

G

elijk men dikwijls op het eerite gezigt eenen goeden
dunk van iemand verkrijgt , zoo kan men zulks ook van
deze Verhandeling zeggen. De welgekozene fpreuk uit
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GA tint us heeft lets zoo eigenaardigs en toepasfelijks , dat
hare keuze aanvankelijk eene gunffige vooringenomenheid
met het werk opwekt. Zij herinnert ons aan Bien grooten ziektekundige, wiens werk geen zwetfen was , maar
het leveren van daadzaken. flit getuigt het werk , tot
welks inleiding deze woorden werden gebezigd , hetwelk
reeds zoo veel heeft overleefd , en altijd een gedenkfluk
zal blijven ook van NeMands roem in de geneeskundige
wetenfchappen.
De voor ons liggende Verhandeling wordt door eerie
voorrede ter inleiding voorafgegaan. In deze wordt over
het aan den dag brengen van fteifels gefproken. Hoe de
meeste flelfels zijn geweest , wordt door een vlug overzigt der gefchiedenis aangetoond en door een enkel voorbeeld bevestigd. Dat men de opvolging van de meeste ftelfels
met een onverfchilliger oog zoude aanzien , indien niet
de belangen van zoo velen daarbij altijd gevaar liepen ,
fpreekt van zelf ; dat wij inzonderheid er meer door getroffen worden , omdat de zwijmelgeest onder ons mede
tracht door te dringen , is zeer juist , en zoude den Hcer
1.112.11V GA R lwelligt nog meer getroffcn hebben , ware
hij meer bekend met die klasfe van Genees- en Heelkimdigen , welke BR OUSSAIS tot hunnen afgod , zijn flelfel tot het non plus ultra van alle geneeskundige s,vetenfchap verheffen.
Het werk in twee deelen gefplitst zijnde behandelt
het eerJle, in twee afdeelingen , de beknopte opgaaf der
geneeskundige leer van BR.OUSSAIS, en de beredeneerde
toepasfmg van deszelfs leerftelfel op de praktijk , of op
de geneeskundige ziektebehandeling.
Onder de eerfle afdeeling behoort derhalve de gefchiedenis van bet leerflelfel van BROUSSAIS in het eerJle
hoofdffuk vooraf te gaan. Zij wordt in een Mort en
eenvoudig voorftel -afgehandeld. Dit kan zeer wel , omdat de ftelfelvormer nog leeft , en zijne gefchriften nog
uitkomen of vervolgd worden. De tijd zal eerst de
eindelijke en volledige beflisfing kunnen geven , welke
eehter niet moeijelijk is vooruit te zien. De Heer s u-
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RINGAR gedenkt bier te regt en met verdiende onderfcheiding aan het werk over de Phlegmalies chroniques ,
hetwelk verdiende meer gekend en befludeerd te worden.
Wanneer het ftelfel van BROLISSAIS reeds lang zal zijn
voorbijgegaan, zal dit werk, door zijne waarde, deszelfs als getrouw en fcherpzinnig waarnemer,
eene blijvende plaats onder de Geneeskundigen verzekeren , en hem tegen eene verguizing waarborgen ,
welke anders aan flelfelmakers maar al te dikwijls te beurt
valt , wanneer hun ftelfel gevallen is. — Men vindt pier
verder kort , maar juist, de vorderingen dezer nieuwe
leer in onderfcheidene landen befchreven , zoo wel door
hare voorItanders , als daartoe betrekkelijke gefariften ,
bevorderd. Het is zeket, dat de voorzigtigheid en wijze
bedachtzaamheid , van vele Geneeskundigen de ongeregelde
uitbreiding der leer van DROIJSSAIS tegenrcand geboden heeft; maar men kan niet ontveinzen, dat zij mede
in onze noordelijke gewesten , geruimen tijd, als uit een
brandpunt , in veelvuldige rigtingen , zich verfpreidende ,
in karten tijd onder zekere klasfe van Geneeskundigen
meer kwaad heeft gefficht , dan in jaren zal kunnen herfteld worden. De beoordeelaar van het werk van WAITz
(Letterlievend Maandfchrift , 183o , No, 2 , hi. 41)
heeft dit zeer juist beoordeeld en aangewezen ; en de verfpreiding van eene toomelooze bloedwoede tot in de OostIndifche bezittingen toont , hoe de gevolgen van verkeerde leerwijze en beredeneerde toepasfing niet binnen de
enge grenzen van bet leervertrek of de klinifche zaal verblijven ; terwijl nog na jaren de gevolgen van zulk eene
leer- en handelwijze befpeurd worden.
Het eerie hoofdftuk behelst dan de gerchiedenis van
het leerftelfel van eenen man , beruclit geworden door zijne
niet altijd nieuwe , ecliter als nieuw opgegevene
gen. De wijze van ontwikkeling wordt opgegeven , de weg
tot verdere volmaking juist aangewezen, de bronnen tot
nader onderzoek met ruimte opgenoemd. De voortgang in
ons vaderland worth mede niet voorbijgezien ; en wanneer
wij een' der Redacteurs van bet Phgiologisch Tijdfehrt:f
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(indien het lets kon baten) al niet toeflemmen dat alle
licht , hetwelk ons armen thans in de Geneeskunde mag
beftralen , uit FrankriA , als de eenige lichtende bran ,
komt , er zullen evenwel flechts weinigen worden gevonden , welke het flelfel van BROUSSAIS niet kennen ;
terwijl verre de meesten het weten te waarderen , waar
het te pas komt. Het is echter iets anders, voorgelicht
zijnde, een bedaard onderzoek in het werk te ftellen ;
geheel iets anders, met de fakkel in de hand onbefuisd
daar henen te rennen en de vonken wild in het ronde te
zwaaijen.
In het tweede hoofdfluk worth dit onderzoek verder
voortgezet en met fcherpzinnigheid vervolgd. De fchijnbare eenvoudigheid , de gemakkelijke uitoefening der Geneeskunde, — ziedaar zoo vele aanlokfelen. Maar, wanneer wordt de Arts eenvoudig ? Eerst na jaren van oefening en ondervinding , waarbij echter de uitoefening der
Geneeskunde niet gemakkelijker wordt. Die leer moet
verdacht warden , welke vooral am derzelver gemakkelijkheid de jonge verflanden bekoort. Het is geheel iets
anders , aan het ziekbed met eenvoudige middelen werkzaam te zijn , daarin de natuur te volgen , of niet meer
te weten, wanneer bloedonttrekkingen en verweekende
middelen (les emolliens) het hunne gedaan hebben en
niets verder vermogen. Ook is het eenzijdig oordeel der
Hospitaaliirtfen, en die dikwijls geene verdere praktijk hebben , te wantrouwen. Zij behandelen flechts een klein
gedeelte lijders , van zekeren leeftijd , wanneer de natuur
vele misgrepen kan verduren; maar zij worden te driester, wanneer de omflandigheden voor het ftelfel zoo
gunflig zijn, als tilt bl. 33 en ver y. befchreven is. Een
zonderling verfchijnfel zal het echter altijd blijven , dat
in 25 jaren te Berlin geene bloedzuigers gebruikt zijn,
en daarna in den tijd van negen jaren 72502. Wanneer
flierven de meesten , of herftelde het grootfle getal ?
Naam en vorm der leer zijn nu het onderwerp van het
lerde hoofdfluk ; waaruit men met regt kan opmaken ,
dat, wat de naamgeving betreft , die van BROUSSAIS,
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gelijk alle voorafgaande , de Geneeskunde nog geen' flap
nader aan de waarheid heeft gebragt. Rigtig is bet ook ,
dat, omtrent den vorm , zijne Propofitien altijd verre achter
zullen ftaan bij de Aphorismi van BOERHAAVE en
s T o L L. Het is geheel iets anders , eene aphoristifche
fchrijfwijze aan te nemen , en aphorismi te fchrijven.
Het ware te wenfchen , dat bet duistere , hetwelk thans
nog vele der flellingen van BROUSSAIS aankleeft, door
den tijd zoo veel mogt opgehelderd worden , als eene
naauwkeurige lezing der Aphorism/ van STOLL opheldering geeft. Vele denkbeelcien van den dag , flechts
anders uitgedost , worden daar toch reeds gelezen. Doch
het is zoo zoet , de ondervinding van vroegeren in den
chaos van het abfolute der ontologie te dompelen , terwijl
de bellen op het water fomwijlen voor eenige oogenblikken toch fraai glinfleren
Het vierde hoofdftuk is toegewijd aan de mededeeling
der natuurkundige flellingen. Het ware beter geweest ,
deze, zoo al niet met flilzwijgen voorbij to gaan , althans
afzonderlijk te doen drukken. %Vie de Franfche taal kundig
is , leest ze liever in het oorfpronkelijke , en voor alsnog zijn
de flellingen van snot/SS AIS geene leiddraden voor de
genen , welke de vereischte wetenfchappelijke voorbereiding en opleiding misfen. Dezulken behooren ze even min
te kennen , als andere twistappels ; en die betere opvoeding heeft gehad , verftaat Fransch. Het werk van den
Heer S URINGAR. ware goedkooper geworden , had
meer algemeen nut geflicht , en derhalve beter doel getroffen ; want inzonderheid behoorden de plattelandsPractici en het meerderdeel van de Officieren van Gezondheid zich dit work aan te fchaffen. In eene korte
overweging worth het bekende over deze flellingen bijeengebragt , der fcherpzinnigheid van den fleller hulde gedaan , fommige tcgenwerpingen opgegeven , om dan verder (hi. 76-110) met de ziektekundige flellingen te vervolgen. Van hi. 111-131 houdt de Heer S URINGAR
zich bezig met eenige der flellingen van BRoussAts
nader te overwcgen. Teregt wordt aangemerkt , dat de
BOEKBESCU. I830. NO. 12,
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algemeene Ziektekunde in Frankriyk vier genoeg gewaardeerd wordt waarop echter cnomEL en anderen eene
lofFelijke uitzondering maken. Grondzuil van de Geneeskunde, door GA ITBIUS op de hechtfle grondflagen
gevestigd, verdient zij Lift allezins, en wordt in Daitschlana Engeland en het noordelijk gecleelte van ons land
niet voorbijgezien , maar behoorlijk gehandhaafd. De
crifes en metastafes worden met eenige uitvoerigheid
overwogen; waarbij men ontwaart , dat deze bclangrijke
flukken door BROUSSAIS even min zijn bellist, als
door ddn' zijner voorgangeren. Ben afdoend gevoelen is
voor bijna onmogelijk re houden , en waartoe zou het
ook dienen Het is hoogst waarfchijnlijk , dat de metastafes , door verfchillende organen bezorgd, langs meer
dan ednen weg kunnen gerchieden , en derhalve op verfchillende wijzc. Verwaandheid alleen kan over het een
of ander gevoelen nit de hoogte beflisfen, met een' medelijdenden glimlach op andersdenkenden nederzien , of ziclt
met een minachtend fchouderophalen tegen hen over
plaatfen.
Zeker zijn prikkeling en ontfleking geene woorden . van gelijke beteekenis. Daar het moeijelijk is,
de • fcheiding tusfchen beiden aan te wijzen, zullen
vooral de napraters, die veel fpreken, maar weinig denken, bet gemakkelijker vinden , alles onder wine rubriek
te brengen , om flechts tin geloof, erne geneeswijze te
hebben. BROUSSAIS, offchoon niet altijd even duidelijk maakt echter eene voldoende onderfcheiding.
In bet vijfde hoofclfluk zal de leer van BROUSSA/9
met vroegere genceskundige leerflelfels vergeleken worden. Wanneer de Heer SURINGAR, om te groote
uitvoerigheid , de vrocger voorgefielde denkbeelden niet
zal behandelen , doet 'hij wel; maar het flelfel van
ErtoussArs met niet enkel als een uitvloeifel der
Brownfche fchool beichouwd worden. Het heeft vele overeenkomst met Naar; maar het rust op andere beginfels.
Belangrijk is de vergclijking der flellingen van BRO u ssArs met bergeen door PUJOL, PROST en BICHAT

NET Le.EusTEesnr., VAN BROUSSAIS.

527

werd gefchreven ; inzonderheid verdient het aangehaalde
uit p RosT alle aandacht.
Men ziet meermalen twee menfchen hetzelfde denkbeeld
voorflellen , bijna dezelfde nitdrukkingen bezigen ; maar
bier gaat de overeenkomst zonder eenige kennis te verre.
Wat er van zij, die BROUSSAIS eere wil geven, moet
ook p Ito s T lof toezwaaijen. PROST verdient eene
pleats onder degenen , welke met zoo veel regt de aandacht bij de buiksingewanden bepalen.
PRO s T mogt van dezen arbeid zeggen: it est horri-

blement &goutant , mais it donnera un jour des fordornens inebranlables a la mddecine! Die dag is zcker nog
verre af; welligt breekt hij nimmer aan. Deze weg is
evenwel de zekerfte, om in het voorportaal te geraken,
waar een niet te overklimmen muur het inwendige der
natuur voor den rnensch ontoegankelijk maakt. HALLER
heeft dit reeds van dien drempel de natuuronderzoekers
toegeroepen.
Omtrent de oorfprankelijkheld van BROUSSAIS is het
genoeg, dat bij zelf zich oorfpronkelijk verklaart. Hij
is het niet , evenmin als BROWN, wanneer zij vergeten , wat elk voor zich aan CULLEN en p /NEL te
danken heeft. Dewijl de leer der Contraflimulisten vooralsnog geene vorderingen bij ons fchijnt te maken , weiden wij niet uit over hare overeenkomst met die van
BROUSSAIS, en waarin zij verfchilt. Dit alleen fchijnen BROWN en RASORI met elkander gemeen te
hebben , dat zij de krachten der natuur verkrachten 1
In de tweede afdeeling gaat de Schrijver over tot de
beredeneerde toepasfing van het leerffelfel van B ROUS'•
SA I s op de geneeskundige ziektebehandeling, en houdt
in bet eerie hoofdauk zich bezig met eene opgaaf of
vertaling van de korte flellingen , in welke de voorfchriften van BROUSSAIS omtrent de algemeene en bijzonr
dere genezingsleer vervat' zijn. Deze (bl. 161—,212),
als hier flechts ingelascht zijnde en meermalen en elders
beoordeeld, worden hier niet verder vermeld; terwijI in

bet tweede honfdituk eene nadere beredeneerde opgaaf
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van de therapeutifche leer van BROCSSAIS zal volgen.
Hieraan befteedt de Schrijver hi. 213-243, en is dit meer
eene rangfchikking van hetgeen in de voorftellingen dooreen wordt ontmoet , dan wel nog beoorcieeling , welke
ook eerst later zal volgen, gelijk de Schrijver opzettelijk
vermeldt , bl. 213. Dit hoofdfluk fchijnt oorfpronkelijk
beftemd geweest te zijn , om in eene geregelde volgorde
voor te flellen , hetgeen door den onderzoeker hier en
daar moest opgefpoord worden ; terw.ijl ook tot de
invoeging der ftellingen eerst later befloten is. Jammer,
dat door deze invoeging het bock zoo kostbaar is geworden !

(Het vervolg en _got hierna.)

Lesfen over de Algebra of Stelkunst, bevattende eene
korte en duideliike ontvouwing van de voornaamfie
grondregels dezer wetenfeha p, met derzelver toepasfing op onderfcheidene zaken in het dagel(jkfche leven
voorkomende , de beide Driehoeksmetingen , de berekening van de Kegelfneden en andere kromme
van de aantrekkingskracht , beweging, enz., benevens
eene fchets der Diferentiaal- , Integraal- en Variatierekening; ten gebruike van het klasfikale en bijzondere Onderwijs o_pge/leld , door C. AMELSE. Te
Leyden, bij S. en J. Luchtmans. 1829. In gr. 8vo.
XVI eta 644 bl. f 6- so.

Kunflenaarsliefde voor hun werk is zoo goed als een
fpreekwoord. Een man , die zich op eenigen arheid lang
heeft toegelegd , begint daarin veel meer te zien , dan ongeoefende oogen befpeuren , en , paart hij rode aan ervaring , ras te theoriferen , na te denken over werkingen en
middelen, en vooral het gewig,t in te zien van tallooze
kleinere bijzonderheden , waarvan een goede uitflag zoo
zeer afhangt. Is hij daarbij een wezenlijk bekwaam
mensch, van gezond oordeel en fchrandere opmerkzaam-
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heid , zoo begint zijne manier,, zijne methode , zijn flelfel , na vele verbeteringen ondergaan te hebben, allengs
eene kracht , eene rijpheid te vertoonen , die hem ten
laatfle inneemt , met bewondering vervult , doet gelooven , dat hij inderdaad op den weg naar volmaaktheid is
gekomen.
Een onderwijzer is eene foort van kunflenaar. IJver
en zucht voor het goede zijn bij hem eervolle drijfveren.
Maar , terwijl zij hem onderfleunen bij den arbeid , ftrekken zij in 't bijzonder om hem verliefd te maken op de
middelen , die hij bij voorkeur bezigt. Ondervinding is
een vermogen van onfchatbare waarde , voor wie er gebruik van weet te maken tot eigen onderrigt. Wanneer
dan een leermeester eenige ondervinding heeft verkregen ,
en, zonder van flonden aan flaafs aan eenige leerwijze
gehecht te zijn , echter den hem eigenen , meest gemakkelijken trant van onderwijs heeft weten te wijzigen , te
verbeteren en te volmaken , tot dat hij nu met zekere
vastheid durft voortgaan , en de uitkomst van zijn firey en in menige aangename vrucht bekroond ziet ; zoo volgt ,
bij een man van oordeel , dat theoriferen , waarvan wij
boven fpreken , als van zelf, met al de gevolgen van
dien : opmerken van gewigtige bijzonderheden , hoogfchatten van den uitflag , verlangen om het goede aan anderen bekend te maken , en — uitgeven van een boek.
Aan deze zoo onfchuldige lieFde voor zijn troetelkind
hebben wij menige goede werken te danken , en onder
deze flellen wij gaarne het werk van den Heer A M E LSE over de Algebra. AMELSE is geen beginner , die
als met een nieuw flelfel van leerwijze zijne intrede
doet, of die onder de menigte beflaande leerboeken niet
e6n kan vinden , voor zijne hoogere vlugt gefchikt , en
die daarom zijne onbekookte verzameling vooruitzet ;
maar een man van vele jaren ondervinding in het onderwijs , van wien men kan zeggen , dat nu zijn tijd is gekomen , dat hij een leerboek ter wereld brengt. Zijne
medeOnderwijzers mogen het derhalve hun onderzoek niet
onwaardig rekenen , en zullen ons dank weten voor de
mededeeling van het volgende verflag.
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Het werk is verdeeld in een groot aantal„afzonderltjlte
leffen, ieder eene verklaring behelzende , door een of
meer gefchikte voorbeelden opgehelderd , of door bewijs
gevolgd , als het eene ftelling bttreft , die aan bet hoofd
is geplaatst. De les eindigt met de opgave van een genoegzaam getal voorbeelden, om door den leerling , onder geleide van zijnen meester , te worden uitgewerkt.
Want de bedoeling zijnde , een' leiddraad voor het onderwijs te verfchaffen, niet eene proeve om algebraIrche
kennis door lectuur en eigene oefening mede te deelen ,
is de Schrijver aan dit zijn beginfel getrouw gebleven
bij de uitvoering , zich dus vergenoegende, zoodanige
inlichtingen op ieder punt bij te brengen , als in de hand
van niet geheel onervarenen in bet vak van onderwijs
toereikende zullen bevonden worden. Men treft er niet
aan redeneringen met den lezer, maar bier en daar een
woord van teregtwijzing voor den leermeester. flooldverdeeling en onderdeelen zijn er niet , maar g ene doorloopende affcheiding in lesfen , zelfs niet gevolgd enkel
naar de voornamere grensfcbeidingen der Algebra ; het
getal der lesfen ware dan veel geringer geweest ; maar
ieder gedeelte is veelal in verfcheidene lesfen gefplitst.
Dit fchijnt opzettelijk gedaan , om bij ieder ftuk het go.makkelijkfte van het moeijelijkere of te zonderen , en vele
rustpunten bij het leeren te verfchaffen ook welligt ,
om , zonder fcbijn van het verband te breken , ieder'
meester in ftaat te flellen , bier of daar eene les over to
flaan , als hij bet dienflig oordeelt. Onderwijzers zullen
het gemak hiervan op prijs ftellen. Het beginfel is ook
niet to ver getrokken , en de fplitfing zeer gelukkig nitgevallen.
In de rangfchikking zijner onderwerpen (de orde van
behandeling) is aan ieder' Schrijver over Algebra veel
ter keuze overgelaten, en het zal altijd bezwaarlijk zijn ,
op dit punt alle fmaken te bevredigen. Men vindt bier ,
wat de eerfte bewerkingen betreft , de gewone regels tot
de breuken ingefloten , en daarop de vergelijkingen met
eerie en meer onbekenden. De berchonwing van de twee-
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de magtsvergelijking wijst aan de noodzakelijkheid der
worteltrekking, die te dezer plaatfe worth ingevoegd;
waarna de gevallen der tweede magtsvergelijking, en de
voornaamite eigenfchappen en regels worden opgegeven.
Hier worth dit onderwerp afgebroken , offchoon de
getalmerken der lessen voortgaan , en gevolgd door eene
beichouwing der eigenfchappen van getallen , beginnende
met de definitie van getal zelf, en opklimmende tot de
denkbeelden van reden , evenredigheid , reekfen , verheffing van het hinomium tot hoogere magten; waarbij nog
verfcheidene merkwaardigheden in getallen , als eerstgetallen, polygonaalgetallen enz., eene plaats verkrijgen ,
en tot befluit een verflag van zoogenaamde verfchikkingen , zelfs van de berekening van kanfen, wordt geo.even.
Alsdan wordt het algebralfehe hervat , en eenige voorname punten van onbepaalde analyfis behandeld alsmede
bet voornaarnfte uit de hoogere magtsvergelijkingen , met
oordeel gekozen , op dezelfde beknopte wijze voorgedragen. Dit eindigt Met de leer der logarithmen, en de
uitdrukking derzelve ook door oneindige reekfen.
Hiermede zoude bet eigenlijk genoemde algebrarche
gedeelte afgehandeld zijn. Het overige is of driehoeksmeting-, of toepasfing van algebra op hoogere meetkmde, en differentiaalrckening. Deze toevoeging aan een
werk , tot opfchrift voerencie , Lesfen over de Algebra ,
en uitmakende daarvan de kleinere helft , is eene nieuwigheid , door den Schrijver in zijn Berigt aldus verklaard:
„ Overigens hebben wij getracht, ten erode de leerling
voor de Algebra geene verzameling van boeken zoude
31
noodig hebben zich aan te fchaffen , de voornaamfte
grondregels dezer wetenfehap in an boekdeel te
„ vatten, waartoe wij , zulks eene behoefte van de te„ genwoordige tijdsomflandigheden zijnde , ook de toe„ pasfing op de beide Driehoeksmetingen hebben here„ kend te behooren , hebbende wij eindelijkvolledigheids„ halve ook de theorie der Kegelfneden , en eene feints
der Differentiaal-, Integraal- en Variatierekening (Liar-
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„ bij gevoegd." (Bladz. IX.) Hiertegen zoude misfchien
kunnen ingebragt worden , dat het geene onredelijk groote verzameling van boeken mag heeten , als men er een
over Algebra , den over Algebra op Meetkunde toegepast, en een over Differentiaalrekening bezit. Dan, een
Schrijver mag zekerlijk in een deel bijeenzamelen wat hij
wil, gelijk ook de Lezer vrijheid heeft of te breken
hi" wil. Het komt op hetzelfde neer , of men weglaat de
helft van een enkel deel , dan of men weglaat de volgende deelen uit eene verzameling. Maar het onderfcheid
is , dat men in het laatfle geval niet meer koopt , dan
men verbruikt.
Dat gedeelte dan, niet elders in dergelijke werken aan
te treffen, is wederom eene zeer doelmatige keuze uit
de eigenfchappen van finusfen enz., benevens de voorftellen en vraagflukken uit de vlakke en bolvormige driehoeksmeting. De formulen zijn bewerkt naar een' . bekenden, en voor goed erkenden, trant , die iedere oplosfing regtftreeks afleidt uit eenige meetkundige eigenfchappen, met behulp van eenvoudige algebralche fubfiitutien. De kortfte weg voor het bewijs, offchoon niet
altijd de kortfte of gemakkelijkfte voor het gebrnik;
b. v. in het geval van de drie bekende zziden. Of echter
de zamenftelling der figuren , en vooral de aanwijzing
door S , C , S e , Cc, in plaats van de zoo gebruikelijke
en fprekende verkortingen Sin. , Cos. , Sec. , Cofec. , zal
behagen, twijfelen wij zeer. Een en ander fchijnt met
overleg gefchied; of het gelukkig is , zal moeten blijken.
Het geheel eindigt met een verilag der differentiaalrekening , gevolgd naar den Hoogleeraar DE GELDER,
zoo ver als het werk van laatstgemelden ftrekt , met de
integraalrekening toegepast op de voorname vraagflukken
betreffende de kegelfneden en andere kromme lijnen, en
laatftelijk regels en voorbeelden uit de variatierekening
getrokken.
Werken over de beginfelen der Algebra hebben zich in
latere jaren zeer onder ons vermenigvuldigd. Had de
Heer AMELSE ons gevraagd , of 'het noodig was, eene
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nieuwe handleiding te vervaardigen , wij zouden gezegd
hebben , noodig niet. Maar wij Leven in een' tijd,
dat geleerde zoo wel als ftoffelijke fabrikaten in oneindig
getal en verfcheidenheid worden ten toon gefpreid en
overal verkrijgbaar gefteld ; zoodat het fchijnt , alsnf het
grondbeginfel, dat er tusfchen debiet en vertier eenige
verhouding moot befta.an, geheel verouderd en valsch
geworden is. VENEMA en VAN C A M P E N zijn nog
niet vergeten , en de laatfle , wat zijne verzameling van
voorliellen betreft, verdient het ook niet ; dan BA N GMA , NIEUWENHUIS, PRINSEN, DE GEL-

alien dezelfde Algebra
behandelende , en ieder reden hebbende , om zijne voordragt te houden , als bevattende iets nieuws of meer
doelmatigs. Het is , gelooven wij, een goed teeken van
den toeiland ook van dit gedeelte van onderwijs in ons
land, alhoewel het ook geen zekere waarborg is van
trapswijze verbeteringen in het onderwijs van dit gedeelte. Wij doen alleen optnerken als eene daadzaak ,
die verfcheidenheid van leerboeken op te waken, dat ook
op dit punt , de beste methode van Algebra te onderwijzen , geleerden en deskundigen het niet eens zijn. Wij
zullen ons wel wachten , bovengenoemde Schrijvers of
hunne werken in vergelijking te brengen , of aan eenige
beoordeeling te denken ; daar het niets anders zoude zijn
dan eerie opinie meer gevoegd bij de uiteenloopende opinion van menfchen , alien bevoegd om er over te oordeelen.
Wij zouden er veeleer de bevestiging in zoeken van
het alom opgemerkte , doch vaak te ras vergetene , dat
de manier van onderwijs veer van den man afhangt , en
wat in handen van den een' goed gelukt en de gewenschte vrucht oplevert, onvruchtbaar blijft in handen van
een' ander', die echter misfchien hetzelfde doel zou bereiken door geheel andere manieren. Doch wij zouden er
een gevolg uit trekken , dat eenigzins inloopt tegen zekere heerfchende begrippen van den tegenwoordigen tijd.
DER, VAN BEMME LEN ,

Er beftaat thans ongetwijfeld eene Berke neiging , om aan
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den invloed van enderwijs te veal roe te fchrijven. flat
het opkomend getlacht deszelfs wending van geest dearaan geheel te darken heeft, dat de befchaving der natie
op het onderwijs ten eenemale berust, hooren wij gedurig
in die gepasie aan/praken bij jaarlijkfche verflagen , openbare examens enz. , alwaar het den ook , zoo al niet gepast , ten minite zeer natuurlijk en fchadeloos is. Maar
er zijn toch meer oorzaken, en die zeer krachtig op het
regenwoordig geflacht werken , dan alleen de verberering
der fcholen. Het element , waarin men leeft , de denkwijzen der menlchcn, die ons omringen, de voorwerpen , die wij dagelijks zien , de toon , die om ons heerscht,
en de klanken van den tijd, die ons in de ooren vloeijen zonder dat wij er near zocken , zijn zoo vele oorzaken, die iederen mensch maken tot hetgeen, hij is, of wat
zijhe gefteidheid van geest hem in die omftandigheden
toelaat te worden, en die meer afdoen , dan bij wien hij
op fchool is geweest, en door welke methode hij onderwezen is. Het zou eene vraag zijn om voor te alien :
of de inrigting der fcholen wel zooveel invloeds heeft
gehad op den toon en de denkwijze van onzen tijd, als
de heerfchende toon en denkwijze zelve van onzen tijd
gehad hebben op de inrigting der fcholen; en wij zoucien
het antwoord met belangftelling te gemoet zien. Inmiddels , hoe meer verfchillende leerboeken , misfchien , hoe
p eter; al ware het maar om tegen te gaan lien geest
van overheerfching die vooral in onderwijs , wear dezclfde uitkomst tangs zoo verfchillende wegen kan gevonden worden , nutteloos en ongepast moet voorkornen ;
om het begrip te weren , dat zekere tnethoden , omdat zij
veel afdoen, daarom alles afdoen; en om aan te kweeken
dat verlichte beginfel van vrije mededinging , zoo bij uititek voegende in eene kunst , die niet op ftoffelijke Bingen, maar op denkende wezens wordt uitgeoefend. Vermaardheid moet daar het loon zijn van ijverige belangftelling en vrije befchikking over elle wettige tniddelen , niet
cen zegel door eenig toevoorzigt gehecht aan gekeurden
arbeid.
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Het is voor ons , Noordnederlanders , wel ongelukkig , dat de vraag over de vriTheid van het onderwijs
ooit eene politieke zijde heeft verkregen , die haar inderdaad eene geheel andere vraag heeft doen worden , dan
zij bij ons ware geweest. Als , helaas ! de noodzakelijkheid eener tusfchenkomst van het beftuur niet beftond ,
ter wering van vreemden invloed van een' nadeeligen
aard, wij onder ons zouden rustig de vraag behandelen ,
aangaapde bet al of niet noodzakelijke van die verordeningen , regiementen , infpectien, vergelijkende examens
betreffende het onderwijs , het geliefkoosde ftelfel van
den dag , dat zoo zeer a//er bewondering opwekt ;
zonder dat nog ooit, zoo ver wij ons herinneren , de
tegenovergeftelde zijde van de vraag bij ons vrijmoedig
en bedaard is bepleit geworden. Het is geene nieuwe optnerking , dat bet fchoolwezen, te voren onder de weinige vrije bedrijven van bet oude ftellel , tlians tot een
gild is verheven , bij het wegvallen van alle de overige ; met zich voerende eenige der voordeelen van het
gildenftelfel , maar ook alle deszelfs nadeelen. Het perfoneel en bet finantieel zijn daardoor grootelijks verbeterd : dit is , en wij voegen er nadrukkelijk bij , tit was
altfyd de gunftige zijde der gilden , en werd welligt te
weinig bedacht bij hunne omverwerping. Doch het rijk
van keuren , regels , geftempelde modellen vertoont zich
in vollen blister,, en zou , als men er niet aan dacht ,
alle oorfpronkelijkheid onderdrukken. EGBPESTALOZZI, LANCASTER, owEN , coTor zullen nook
tieren onder Schoolcommisfien. Het is waar , die vernuftige ontweipers bieden ons wel eens herfenfchimmen
aan ; dit is het geval bij de meeste uitvindingen ; maar
het al te weelderige en zwakke worth afgefnoeid , of valt
van zelf ter neder, en altoos blijkt het voor alter oogen ,
dat bet eene vrije, niet werktuigelijke kunst is. Liefst
geen geprivilegieerde leermethode , even min als geprivilegieerd fleencement. De loffelijke naijver der leermeesters , benevens bet belang der ouders , eene vrije drukpers, en eene algemeene geneigkiheid om clerge/ijke oats.
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derwerpen openlijk en vrijmoedig te behandelen , gaan
zeer ver ter wering van alle ergerlijke misbruiken , of ter
voorkoming van achteruitgang en verval , en ware deugdelijkheid van methode verrigt het overige. Eervol is de
bezorgdheid van Koning, beftuurders en ingezetenen in
deze aangelegenheid ; doch laat men er zich niet te veel
over bekommeren , als niet alles naar 6en model is uitgefneden. Wij voor ons molten gaarne iets eigendommelijks befpeuren, ja zijn er niet tegen , in eenige dingen ,
eene gewestelijke , ftedelijke kleur te zien. Al zouden
wij hooren van zeer aFwijkende beginfels van onderwijs
in Noorden of Zuiden a.angenomen , wij zouden de proefneming en vergelijking eene wenfchelijke zaak noemen ,
en inmiddels geenszins verworiderd than , als wij uit beiden even beki,vame , kundige lieden zagen te voorfchijn
komen. Ne pousfez pas le poivre jtisqu'ati fanallsme ,
zeide de kola; zoo zeggen ook wij : dweep met niets ,
Met onderwijs noch met peper !

Lexicon propriorum et inde derivatorum nominum principum
poetarum Latinorum , cura G. DORN SEIFFEN, Phil.
Theor. Mag. cast. Traj. ad Rhen apud J. van Scboonhoven.
8vo. pp. IV, 428.f 3- :

D

e geleerde en ijverige DORN SEIFFEN, Prorector aan
de Latijnfche Scholen te Utrecht , is , door zijne vertalingen
en het fchrijven van nuttige boeken voor de Latijnfche
fcholen , te bekend , dan dat wij iets tot zijnen lof in deze
opzigten behoeven te zeggen. ITOOr twintig jaren reeds gaf
hij een Onomasticuin poRictim in het licht. Daar hetzelve nu
uitverkocht was, wilde de Boekverkooper het herdrukken.
De Schrijver maakte van het vorige Onomastiezim het tegenwoordige Lexicon, hetwelk eene aanwinst is voor het , onderwijs der jeugd. Hetzelve bevat , gelijk de titel, fchoon in
min duidelijke en fraaije woorden , zegt , de eigennamen en
de daarvan afgeleide woorden, voorkomende bij de voornaamfle Latijnfche Dichters. Deze Dichters zijn HORATIUS,
VIRGILIUS, OVIDIUS, CATULLUS, TIBULLUS en
PROPERTIUS. Men vindt bier dus eene verklaring van het
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gefchied-, fabel- aardrijks en fierrekundige , hetwelk bij
die Dichters voorkomt. De Schrijver heeft de beste uitgaven dier Aucteuren gebruikt, de zaken zoo kort en duidelijk,
als hem mogelijk was , uirgelegd , en aan den voet van vele
bladzijden niet onbelangrijke aanmerkingen over verfchillende
eigennamen geplaatst. Het is geene geringe aanbeveling van
dit Lexicon, dat de quantiteit boven de woorden geteekend
is. Enkele drukfeilen zijn in deze teekenen ingeflopen. Dit
is waarlijk moeijelijk te vermijden , als men de teekens —
in aanmerking neemt. Zoo flaat er, om dit ilechts te noemen,
■-/

Fenetus in plaats van he; etas, Chremes, Chremetis in plaats
van Chrenretis. Ook zijn den Schrijver hier en daar enkele
onnaauwkeurigheden ontfnapt. Zoo moet men pag. 72, in
de noot, in plaats van Tarquinii Prise/ lezen Sztperbi. Pag.
94. Ceres elaborata , moet zijn laborata. — Wij houden het
daarvoor,, dat dit Woordenboek met vrucht door jongelieden
kan gebruikt worden. Druk en letter zijn te prijzen.

Schets van de beknopte Gefchiedenis der Nederlandfche Letterkande van den Hoogleeraar SIEGENBF.EK, door N. AN SLIJN, N z. Met een Voorberigt van bovengemelden Hoog_
leeraar. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. In 8vo.
IV en 92 bl. f 40.
heeft, op aanraden van Prof.
s
D e Heer
een uittreltfel gemaakt nit des gemelden Hoogleeraars
AN

LIJN

SIEGEN.

BEEK,

Beknopte Gefchiedenis onzer Letterkunde. De Prof, betuigt
in zijne voorrede , dat AN s LuN zich van deze taak. op eene
wijze gekweten heeft, die aan zijne verwachting ten voile
beantwoordde. Dit , en hetgeen de Heer s IEGENBEEK
verder tot aanprijzing van dit werkje zegt , geeft ons genoegzame redenen , om te gelooven , dat het een zeer nuttig
fchoolboek kan zijn , en wij wenfchen van harte , dat het
dienen moge , om bij onderwijzers, leerlingen de kennis
onzer vaderiandfche taal en letterkuncie meer en meer te verfpreiden , en alzoo de zucht tot hare beoefening hoe tangs
hoe fierker bij hen op te wekken.
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111ijne Lotgevallen en Reizen in de Barbarijfche Roofgaten.
Uit het Italiaansch van FILIPPo PANANTI. In II Dee..
len. re Leeuwarden, bij Sreenbergen van Goor. 1830. In
gr. 8 yo. Te zamen XX en 667 bl. f 5 - 80.

E

ven als eigenbelang en zucht tot gewin voor de voldoening onzer overige behoeften, wenfchen en lusten zorgen ,
200 doen zij dit, door middel van den boekhandel, ook voor
onze nieuws- en weetgierigheid. Sedert de Franfchen ondernomen hebben op de Algierfche kust te landen, en dezelve
met hunne troepen overliroomen en van hare fchatten ontdoen, hebben de heeren boekverkoopers zich bevlijtigd , ons
met de noodige kundigheden omtrent dat vreetnde land, gelijk'wat vroeger, bij den Rusfisch Turkfchen oorlog, omtrent
laatstgenoemde natie en de ftreken door haar bewoond, rijkelijk te voorzien. En loopen deze berigten ook al eens in
elkander, en daarbij sevens tamelijk ver uit elkander, men
zie dit vrij als overvloed en des te betere gelegenheid
Ian, om zich het beste aan te fchalfen. Zoo komt er, b.
v., in het pas gegevene, opzettelijk vervaardigde flukje over
Algiers, en van de eene zijde in v AN KAMpEN's
(misfchien minder eene vrucht der tijdsomflandigheden), van
de andere in de Sthetfen der Turkfche Zeden , natuurlijk veel
voor, wat wij ook bier vinden, en verfchilien zij tevens
wel eens in hunne opgaven.
Her onderhavige werk been den vorm eener reize, en
fchijnt ook ten deele wezenlijke lotgevallen van den met name genoemden Schrijver te verhalen. Ondertusfchen blijft er
ons omtrent den man veel bedekt , dat wij misfchien van e/ders moesten weten . maar dat Recenfent, der Italiaanfche
letterkunde min magtig, nog niet is ter ooren gekomen ; zoo
als, wat P A NANTz in Engeland was en deed , of en hoe
hij vroeger op de Barbarijfche kusten was geweest, enz.
Het verhaal vomit overigens bijna enkel eene inleiding en
Plot; terwijl het Iigchaam des werks uit berigten is zamengeaeld, die wij hopen, dat op de plants zelve verzameld,
althans onderzocht zijn. De Schrijver is nog al mild met wel
eens overtollige geleerdheid en andere fieraden van den 1141,
die echter levendig is en aangenaam leest.
Wij zullen onze lezers met den man, die gekomen en flaaf
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gemaakt doch gelukkig flraks war ontflagen werd, niet
verder bezig houden, maar liever het een en ander uit het
boek overnemen, dat niet flechts deszelfs rijkdom en verfcheidenheid , maar ligt ook belangrijkheid, in weerwil van
het reeds ontvangene, kan doen zien.
„ Het eigenlijke grondgebied van Algiers ftrekt zich niet
verder clan vier dagreizen van de flad nit. Daar gekomen,
vindt men omzwervende volksflammen, die flechts fchatting
betalen."
Dewijl de Algerijnen geene bruggen hebben en noolt de
wegen banen, is het reizen in hun land zeer ongetnakkelijk."
„ De ganfche rijkom der Bedoulnen beftaat in hunne kud.
den. Zelden flagten zij beescen, maar vergenoegen zich
met de wol en melk. — De vrouwen zorgen voor de bijenen zijdeteelt: zij weven ook linnen en meer andere ftoffen,
maar op ramen , welke zij, onder hare tenten, in de leng_
te uitfpannen; waarbij zij zich van geene fpoelen , maar enkel van de vingers bedienen. Zij arbeiden met groote vlijt,
en behoeven hierin voor PEN g 1.01), ANDROMACHE en
voor de Romeinfche matronen nit den ouden tijd niet onder te
doen, Ook gaan zij nog, even als eertijds de dochters van
DA (?) elken avond naar afgelegene putten , om water
voor het hdisgezin en voor de kameelen te fcheppen ; maar zij
zijn niet zoo gedienflig als Dr NA(?), want zoodra een
vreemdeling nadert, laten zij haren fluijer vallen en bedekken
het gezigt, gelijk REBE K K A deed op het zien van den jongen IzAatt."
„ Over het algemeen befchouwt de huisheer de bediening
der gasten als zijnen bijzonderen pligt; en dewijl het gebruik
Inedebrengt, dat men in deze ftreken blootsvoets of enkel op
zolen gaat , geeft hij aanflonds bevel , den vreemdelingen de
voeten re wasfchen. Vervolgens befirijkt hij hun haar met
eene weltiekende zalf, en zet zich, om hun te meer eer
te bewijzen , niet met hen aan den disch , maar blijft flaan,
om hen te bedienen."
31 De meisjes zijn in deze heete luchtftreek fpoedig huw.
baar, en trouwen reeds in haar twaalfde en dertiende jaar;
want in dezen ouderdom , zegt een Moorsch dichter, verbeicit
de rozeknop de verlevendigende ftraal der liefde , om zich te
openen. — Van een uitzet worth naauwelijks een woord ge.
rept; want de dochter brengt, behalve hare kleederen, flechts
eenige diamanten en matrasfen mede. Dit uitzet words op
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eenen kameel geladen , en, met veel ftaatfte , door de flad en
voorts naar het huis van den bruidegom gebragt. Zelden
worden de jonge lieden bij de keus geraacipleegd; zelden heb.
ben iij elkander \id& den trouwdag gezien. Wil de bruidegom iets naders van fchoonheid en hoedanigheden zijner
bruid weten , dan moet hij tot de boodfchaploopflers, die
bloemen en galanterie ,,varen aan de jonge meisjes brengen, de
toevlugt nemen , of haar in het bad trachten te zien.—Weinige dagen vc5Or de bruiloft , rijdt de bruidegom , van trommelliagers en pijpers vergezeld en door zijne vrienden.begeleid,
die van tijd tot tijd met hunne geweren een faIvo fchieten , de
flad rond. Maar op den bruiloftsdag zeiven wordt hij met
een talrijker gevolg en grootere flaatfie rondgevoerd,. . met
een' fhtijer bedekt , om zich tegen de magt van booze Eetooveraars en hekfen te beveiligen. — Te negen ure des avonds
wordt de bruid door al de bruiloftsgasten naar de mooning
van haren man gebragt. De bruid wordt in eene foort van
tent opgefloten , daarmede op een paard gezet en met brandencie fakkels begeleid. Flare verwanten brengen haar nu naar
des bruidegoms huis ; maar dragen wel zorg , dat zij , bij
het intreden, den drempel niet aanroert. De bruidegom ontvangt haar aan de huisdeur,, waarop alien , die haar begeleid
hebben, terugkeeren , behalve eene foorc van bruidleidtters,
die eene vrij ligtvaardige taal voeren en verzen opdeunen ,
welke met de Fescenninifche der (Wen veel overeenkomst
hebben. Vervolgens begeven de nieuwgetrouwden zich naar
het flaapvertrek , waar de evengemelde vrouwen voor de
deur blijven wachten op het bewijs der vrouwelijke kuisch.
held, hetwelk zij dan in triomf naar de ouders der jonge
echtgenoote , en van daar, met veel flaatfie , door de !lad
voeren."
Wat de begrafenisfen der Afrikaners betreft, een opmerkzaam waarnemer heeft mij eene , waarvan hij te Tunis ooggetuige was geweest , in dezer voege verhaaid : vele vrouwen
gingen met loshangende haren en treurige gebaren in het vertrek , waar de doode lag; bier floegen zij zich , onder een
jammerend gefchreeuw, op de wangen en op de knieEn. Vervolgens hield eene Dude vrouw eene lange lofrecle op de
overledene , en het fiukken begon op nieuw. Inrusfehen
bragten twee mannen eene ledige kist, waarin alle vrouwen
de hoofden llaken en zware zuchten looscien ; vervolgens gingen twee van ha p nit het vertrek, en kwamen met twee
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brandende lichten terug , terwijl zij tevens gras in de handers
hadden , waartnede zij de kist beftrooiden. . . . De begrafenis gerchiedt met den meesten fpoed , dewij1 men gelooft,
dat de zaligheid van den gellorvenen eerst begint op het
oogenblik , dat de aarde hem bedekt . . ."
, De Mooren hebben zonderlinge heelwijzen. Zoo (trijken
zij op kwetfuren verfche boter ; tegen zinkingpijnen verordenen zij lanceateken ; wOnden genezen zij door branding ;
op ontaokene deelen leggen zij zekere , hun beltende, bladen ,
en op de door flangen gebetene of door fchorpioenen gefiokene plekken gekaauwde knoflook of uijen ...... Wanneer zij hoofdpijn hebben , leggen zij eene Spaanfche vliegpleister op het hoofd. Naar hun oordeel is niets noodiger
dan aderlaten , dewij1 zij gelooven , dat elite ziekte uit volbloedigheid of uit onttloken blued haren oorfprong inert."
(Is het niet, of onze nieuwfte genees- en heelkunde bij de Mooren
ter rchole geweest was ? en evenwel fpot er de Schrijver mede.)
„ De opperfte van het Algierfche zeewezen zeide tegen
den Engelfchen Conful en mij , toen het gefprek op den rchilder TEOREN1 viel Dat is eene goede vangst voor ons;
want, dewijl hij een grout fchilder is , kan hij onze fchepen
verwen."
„ De Koran komt met vele nicuwere Europefche boeken
daarin overeen , dat hij , zoo al flier met betrekking tot den
inhoud , ten minfle toch , wat den uitwendigen vorm betreft,
zeer fraai is."
„ De boekdrukkunst is bij de Barbarijers geheel onbekend;
want nit vrees , dat eerie ontelbare menigte affchrijvers van
werk en levensonderhoud zouden verfloken zijn , rigt men
geene drukkerij op , weshalve alle verlichting belet en de
mededeeling van denkbeelden , welke elders door de drukkunst
zoo gemakkelijit gemaakt is, bier bijna onmogelijk wordt."
(A gouverno voor de tegenftanders der machinerie.)
• Daar in Barbarije de regters geheel onbefchaafde en onwetende menfchen zijn , moet de gereg:igheid aldaar gerchapen wezen , gelijk men die in Egypte afbeeldt , namelijk
zonder hoofd ..... Is eene zaak zoo verward , dat de
ongeduldige regters er niet w;':s nit kunnen worden , dan
laten zii beide partijen , benevens den dienstvaardigen advocaat, de fchrijvers en de geruigen honderd duchtige ftokflagen geven."
, Hun cement, hetwelk uit twee deelen boutasch , Brie deelen
Nn
BOEKBESCH. 1830. NO. 12.
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kalk en ddri deel zand beftaat, noemen zij tabby. Na deze
befranddeeien zamengetnengd te hebben , gieren zij er eene
goede hoeveeiheid olie bij, en roeren dic alles drie dagen
zonder ophouden otn, tot het de behoorlijke ftevigheid verkrijgr. Tot metfelen gebruiltt , words het op den dour zoo
hard a/s mariner en volkomen waterdigt. Wanneer het fangs
de muren ailoopt, ziet het er nit, alsof het in wijnfreen
veranderd ware. Zonden niet de Nurnidifche volken deze
behandeling van de Romeinen geleerd hebben, en zou niet
deze wigs van metfelen het geheim van de duurzaarnheici der
aloude gebouwen bevatten ? De Mooren weten insgelijks
zeer vast leem te bereiden, dat tegen de vochrigheid befrand
is. Zij gebruiken daartoe verfche kaas, waaruit zij de melk
drukken , en welke zij dan met den fijnften kalk vermengen."
Na de vruchtbaarheid en rijkdom des lands, het beiang,
bezwaar en middel van deszelfs vervoering aangewezen te
hebben, zegt hij : , De inwoners van Mauritania en Numidid zijn zekerlijk onbelchaafde, maar Loch geene wi/de volken. Zij waren eens befchaafd, maar werden naderhand verbasterd. Intusfchen zijn er nog fporen van hunne krachtige,
rijkbegaafde natuur overgebleven. 13ij eene zeer levendige
verbeeldingskracht, bij eene groote prikkelbaarheid van geftel , beminnen zij al, wat nieuw is. Zij zouden wel te leiden en misfchien ligtelijk zoo ver te brengen zijn, dat zij
andere wetten, andere gewoonten en ook eene andere godsdienst aannamen. Dit alles deden zij ten minfte, toen hun
naauwelijks de leer van Mahomed gepredikt was en de wapenen der Sarracenen zich in hun land ter naauwernood vertoond hadden. Immers namen zij fteeds elke leer aan , die
met hun vurig karakter ftrookte. Eerst waren zij ijverige
Christenen, naderhand even ijverige Muzelmannen: in Fez
werden zij met liefde voor de wetenfchappen bezield: aan
de fchoone oevers van den Guadalquivir kenmerkten zij zich
door teederheid, heldenmoed en zucht tot romantifche togten,
hoedanige ilechts in de bloeijendfce riddertijden ondernomen
werden. Hierbij komt nog eene omftandigheid, die op cm/ken, welke de leer van eene blinde voorbefchikking aankleven, een' niet geringen zedelijken invloed zoude kunnen
hebben... . Zij gelooven namelijk , dat in het boek des
noodlots gefchreven franc, dat hunne landen eens door Christenen, en wel door in het rood gekleede foldaten,zullen herQverd worden, en dat deze ontzettende gebeurtemis op eenen
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vrijdag zal plaats hebben. Deswege worden alle vrijdagen ,
van het aanhreken van den dag tot het einde van het groote
gebed in de moskee , de ftadspoorten gefloten gehouden."
Men zal deze eenigzins uitvoerige aanhalingen , als het
beste middel om het boek te leeren kennen , am derzelver
eigene waarde , zoo wij hopen, gaarne verfchoonen.

Drie Proeven van opheldering over den grootflen der Oud - Nederlandfche Dichters, J. VAN DEN VONDEL, (als Bijvoegfel tot het hiernevens voorgedragen Ontwerp eener wet
doorloopende Aanteekeningen voorziene Uitgave van eenige
zijner voornaainfle Werken). Door Mr. B. H. L U L o F s ,
Hoogleeraar in de Nederl. Letterk. en IFelfpr. to Groningen enz. enz. enz. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1830.
In gr. 8vo. 36 Bl. f - 50.

D

e ijverige Prof. LULoF s wenschc de beoefening en reg.
te waardering van VONDEL ' S werken te bevorderen. Daartoe echter is noodig, dat hij tvél verflaan en ten voile be.
grepen worde. En alzoo is des mans voornemen, indien eene
geopende inteekening flaagt, binnen een' onbcpaalden tijd
van eenige jaren , in zes groot 8vo deelen , v ON D EL'S
voornaamtle werken, met ophelderende aanmerkingen, nit te
geven. Doch, opdat men vooraf over het werk eenigzins
zou kunnen oordeelen, zoo geeft hij bier drie proeven zijner
voorgenomene behandeling: I. het begin eener Inleiding voor
den Gijsbrecht van ilenkliel; II. eene met aanteekeningen
voorziene plaats uit een van V ONDEL ' S treurfpelen; het
verhaal namelijk van den bode uit het vijfde bedrijf van den
zoo even getnelden Gijsbrecht; III. hetzelfde nit het dicta.
fink: Yrije Zeevaart , enz.
Wij flemmen met de gemaakte aanmerkingen omtrent het
nut eener zoodanige onderneming doorgaans gaarne in , lazen
zijne ophelderingen met genoegen , en wenfchen hem alzoo
van harte de gewenschte bemoediging.
Vroeger gaven drie Hoogleeraren in hetzelfde y ak de wer.
ken van HOOFT met hunne aanmerkingen in het licht. Zullen wij onze meening zeggen , dan gelooven wij, dat de
meesce lezers meer genoegen in dic werk van den Heer L UL OF s dan in het hunne zullen vinden.
Niet lang geleden nam de Brusfelfcheboelzhandelaar BREST
VAN KEMPEN de proof eener fraaije uitgaaf van v o N.
Nn2
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DEL, maar lief het werk bij den enkelen Gijsbrecht fleken.
Mogt de Groningfche pers niet minder voor een waardig nit.
wendige zorgen! waartoe ons deze proef niet zonder alle
hoop laat.
Tot een klein flaaltje der veranderde beteekenis van vele
woorden , beroept zich LuLoF s, in eene noot , op de woorden: pruik voor hoofdhaar, dier voor fchepfel in het algemeen, vooral ook een meisje, janken voor kermen, lodderig
voor minziek , aanvallig , laf voor kwijnend door verliefdheld , dronnnel voor drom, pronken in eene moeijelijke hon•
ding flaan, ruiken of rieken voor gevoelen , begrijpen , en
eene menigte anderen.

Nieuwe Gedichten van H. VAN LaGHEM. Te Deventer , bij
A. J. van den Sigtenhorst. 1828. In gr. 8vo. IV en 184
bl. f 3 -:

D

e Heer VA N L oc H EM is als Dichter genoeg bekend.
Het aanwijzen van fouten, voor Welke hij zich in het vervolg heeft to wachten, ligt gelled niet in her plan, dat
door ons zal worden gevolgd. Reeds hebben anderen, naar
ons oordeel to eenzijdig , den Corrector gefpeeld. Drukproeven nazien is niet altijd het werk van een' Recenfent. Dit
is ons geloof,
De bundel wordc geopend door eene Hulde aan Z. M.
WILLEM I, Koning der Nederlanden. Ziehier den aanhef:
Aan U, door ieder hart in Nederland vereerd ,
Voor Wien de moeder vroeg haar' zoon reeds bidden leert:
o Vorst! de lust van 't yolk , dat, wars van- boei en keten,
Roemt op een' nek, zoo vrij als 't ongernoeid geweten:
U brengt het warm gevoel , dat in mijn' boezem gloeit,
Den tol der dankbaarheid , waarvan hij overvloeit.
Neen , vrees niet, o Monarch 1 dat U een vleijer nader':
Slechts waarheid fpreekt het kind tot zijn' geliefden vader;
En wie ook, diep ontaard, een' valfchen wierook bled',
Verwacht dien van den Belg , nog onverbasterd , niet.
flier vinden wij toch nog jets anders dan welineenendheld.
Zonder moeite zal ieder dit lets gemakkelijk ontdekken. Het
wordt dus Met aangewezen. Zulke taal van het Nederlandfche hart hoort men in deze hulde dikwerf.

H. VAN LOGHBM,

rglauwz

GED/CHTEN.

545

De Vaderlandsliefde, eene oude en goede kennfs. Onge
lukkig heerscht bier eene groote druk- of fchrijffout, welke
van bl. t8 tot 39 doorloopt. Die font fluit evenwel ons
den mond. Zij is den Dichter niet ontgaan , die bl. III aangeteekend heeft : „ Dit dichtfluk , vroeger uitgegeven , is bij
vergisfing in dezen bundel ;ceder opgenoinen." Die vergisling rekenen wij , om het auk zelve, den Dichter niet hoog
aan ; maar wij wilden van dezelve niet zwijgen , omdat wij
nu eens cene drukfout aanwijzen , door zulken begaan , die
oude kennisfen als wildvreemden behandelen.
De onderfcheiden geest der menfchen is het opfchrift van het
derde ftuk , dat bl. 40--82 beflaat. Dit flUkje is misfchien
waterig? Zoo komt het hen zekerlijk voor, die meters en
niet wegen. Zulken hebben de watervrees. Doch de lengte
fchaadt niet. Men vindt bier drie zangen : t o. De yolksgeest. 2 0 . Foortreffelijke volksgeest bij eenige volken. 3o. De
geest van het goede en het k:vade. Deze fchets verdrijft reeds
de watervrees , bij zulken , die er niet mede behebt zijn.
Maar, bij anderen? Och , die zijn ongeneeslijk. Aileen dit
proefje nopens de Jezuiten, uit den derden zang, bl, 79:
Naar fchuilt dat loos gefpuis? Wat lens heefc het gekozen ?
't Vermont in ieder land zich lagchend , als de rozen ;
Het heeft een' zachten Loon, als echten honig zoet ,
Een' flaapdrank voor den geest en zaiving voor 't gemoed ;
't Weet blanke waarheid z wart , en 't misdrijf blank te liegen
En , als de goochelaar, door kunstjes te bedriegen.
't Heult met de ligteltooi , mits deze ook in zijn fnoer
Den eedlen, die niet viel en nog moet vallen , voer';
't Verleidt de vrome zus , om helpers te believen;
Voor 't rooven van 't gehehn houdt het een beer van dieven;
Het fluipt in elken Raad van Rijk of Vorftendom,
Leith daar den doolhof in , of koopt de leden om;
't Bezic miljoenen fchats , die oude zondaars geven ,
Door hen van 't drukkend pak des vagevuurs ontheven ;
't Vermag meer door de biecht, waarom de huichlaar lacht
Dan , op de zee of 't land , der werelddwingren magt.
De Toekomst, bl. 83-93:
Des Heilands dierbre leer, tot in het merg gedrongen,
Wordt meet in 't hart gevoeld, dan door de item bezongen.
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De vrucht van haren geest bloost voor het oog atom,
En alter adel is 't verheven Christendom.
Van 't Oosten tot aan 't West, van 'tkoud en neevlig Noorden
Tot aan het bloemtapijt , gefpreid aan Indus boorden,
Rust uit de dankbre borst, die juicht bij haar genot,
wierook, zuiver als de reine ziel , tot God.
tën is het gansch gezin , aan 's Vaders dienst verbonden ;
Des hoogen Serafs beeld words dan omlaag gevonden ;
De aarde is een Paradijs; de liefde zaligt haar;
En 't rijk van vrede en heil is in het einde daar.

Prijheid en Dwang , bl. 94-105. Ook hieruit zouden wij
iets kunnen uitkippen ; doch wij laten dat liefst na , omdat
dit flult ook elders genoegen gaf, waar de vorigen meer dan
edne veer hadden moeten laten. Dus hiervan genoeg.
De edele Burger, bl. ro6—no. Hiervan alleen het flot:
Ook 't monfler words door hem met taai geduld befireden,
Dat loos zijn netten fpreidt,
De jeugd van 't veilig pad der onbevlekte zeden
In d'arm der Wellust leidt.
Zijn trouwe hand is daar, waar zwakken ftruiklen zouden;
En , flrandt zoo mënig boot ,
't Is zalig voor zijn hart, snag hij de kiel behouden,
Die giert naar 's afgronds fchoot.
Grijpt hem de taster aan , verborgen ais een adder,
Die zich met bloemen clekt:
Hij fchudt zijn pijlen af, terwijI het bijtend zwadder
Aileen de lage tong bevlehc.
De Godheid is zijn fchild: . wat zoo de mensch hem deren
Hij flapt in 't heerlijk fpoor met altijd frisfche kracht ;
En , moog geen tijdgenoot naar waarde hem vereeren,
Hij /eeft bij 't billijk nagellacht.

De 'Virile/tyke !Feesten , bl. Wat zullen wij hiervan
zeggen? Bij zoo vele feesten , als een echt Nederlandsch
huisgezin vieren kan , valt het moeijelijk, zich te houden
:Ian het fimplex duntaxat et 11711,1111. Dit zeggen wij niet, om.
dat bier tegen dezen regel zoo reel, maar zoo weinig is gezondigd. Ook geest VAN LOGIIEM geene aanleiding, om
hem bier als den magna promisfor hiatu te behandelen. Floor
fieebts, wat de mien in den aanhef zingt:
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Maar 't roompje van die lieve vreugde,
Met niet Uri dropje zuurs er in,
Worth bij de feesten flechts gevonden
Van het (elk) eerwaardig huisgezin.
Dear moge 't goud als beken vloeijen ,
Of leve men van fear:lien kost:
Meer is er liefde dan pasteijen,
En hartlijklieid dan wijn en most.
'k Wil dan eens zingen van die feesten ;
Maar, vrienden ! 'k geef den Loon flechts aan:
Want uit uw eigen hart rijst 't lachje
En welt dier vreugdes zaaige traan.
De laatfle regel is door woordlchikking wat hard. De Dich.
ter heeft zich die harde woordvoeging aangewerid. Hier geven wij hem geen venia, Doch het aangevoerde bewijst , dat
hier meer gegeven dan beloofd worth. Onbillijk is het, dit
over het hoofd te zien. Dan , wij fchrijven geene
en daarom hiervan genoeg.
In dezen bundel komen no nog voor: Raad eener Moe_
deraan hare Dochter , bl. 131. Bit flukje zal zich aan on.
partijdigen voldoende aanbevelen. Ditzelfde geldt van den
volgenden Raad van eenen Fader aan znen Zoon, bl. 139.
De ['row kan tooveren, bl. 146, zal zelfs eenen ongeloovige
overtuigen. De openbare Wandelingen , bl. 153 ; niet ongeestig. Eindelijk volgc het Concert , bl. 175. Hier wisfeien zich
atie foorten van versmaten af, en de gretige bediller yin&
bier weinig te zeggen. Als men dit zeif belijdt , dan zal het
wel wear zijn.
Ons oordeel , dat wij , als geheel onbekend met den Dich.
ter, meenen geheel onpartijdig te flrijken , is over dit dichtwerk , in het algemeen , zeer Geest, flrekking, coon —
dit en nog meer heeft ons hier bevallen. De proeven, die
aangevoerd zijn , hebben wij voetfloots gekozen ; en Loch
zullen zij den Lezer overtuigen , dat deze bundel den Heere
vAN LOG HEM allezins waardig is. Duidelijker zou dit
zelfs nog blijken , bijaldien wij , met den bril op den neus,
even fcherpziende hadden willen zijn , als de Corrector- bij
de groote jagt op chuk- en fchrijffoutcn. Doch, ieder in zijn
vak! Bij de misflellingen en fonten, wearven geen werk vrij
is , !louden wij ons aan ri o R ATIus, die Recenfent en
Dichter te gelijk was , wear hij zegt :
ubi plura nitent in carmine , non ego paucis
Ofendor maculis.
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ATS BONNINGA, Treurfpel , door Mr. A. VAN HALMAEL,

Leeuwarden, NJ' G. T. N. Suringar. 183o. In kl. 8vo.
81 Bl. en Narede, met ilanteek., 22 bl. f go.

J.R.

Nederlanders! ziet bier een oorfpronkeWk Treurfpel van
wezenlijke en blijvende waarde. Recenfent had het reeds
een' geruimen tijd geleden met genoegen gelezen , en toen het
Itult in zijne woonplaats werd opgevoerd , heeft hij het met
belangttelling en deelneming zien vertoonen. Het eerfte bedrijf maakte bij het publiek weinig indruk. Intusfchen was
bet zeer gefchikt , om den aanfchouwer met de tijdsomflandigheden bekend te maken , en hem op het tooneel der gebeurtenis regt te verplaatfen ; doch veel zou dat eerfle be.
drijf gewonnen hebben , zoo AG G o niet telkens zoo lang
aan het woord ware gebleven, b. v., bl. 2 tot 5 , 77 en
een' halven regel. Ware het nog eene alleenfpraalt , dan
bleve toch die eenige optredende tooneelfpeler fteetis in beweging maar hoe moeijelijk is het voor WOUTER, om intusfchen Acteur te blijven! Her woeste en wraakzuchtige
karakter van DOUWE GALAMA leen men reeds uic zijne
eigene woorden in het tweede tooneel kennen; bet edele
karakter van zijnen neef OTTO GALA AI A out wiltitelt zich
naderhand. Deze oTT o, namelijk , had naar de hand van
ATS BONNINGA, de heldin van het ftuk , gettaan ; doch
deze had hem afgewezen, en j E 1, WIER SYTZAMA verkoren.
D o U WE en OTTO GALAMA waren van de partij der Vet,.
koopers , die in Oostergo de overhand hadden en het Groningfche
verbond aankleefden. S y Tzn yin zocht wel buiten binnenlandfchen twist te blijven, maar erkende DEK Am A voor Po.
testaat van Friesland , was bondgenoot van B OK K o HARINGS M A , en dus van de partij der Schieringers , die Westergo in bedwang hieiden. JELMER SYTZAMA be y ond zich
te Sneek , bij HARINGSMA, toen de GALAMAAS deszelfs
flins of kasteel, te Warns, belegerden. Zii deden dit minder
wegens flaatkundige vijandfchap , dan we! omdat DOUWE
GALAMA, 00111 van OTTO, den boon, zoo hij meende,
door de weigering van A T S dezen zijnen neef aangedaan,
op haar en haren gemaal wilde wreken. AT s be yond zich
met vrouwen en eenige oude krijgslieden op de inns , welke
zij moedig verdedigde. De honger begon echter te nijpen, en
zij had te weinig yolk , om een' ftorm te kennen afwenden.
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In het tweede bedrijf (dat fpeelt in een vertrek op de
Inns van s Y T ZAMA, terwiji het eerfle bedrijf de legerplaats
der GALAMAAS had voorgeftelci) komt de Abt AGGO, die
zelf weleer vow. de Schieringers geflreden had, gehoor vra.
gen voor DOUWE GALAMA, die vruchteloos ATS tot overgave van het floc tracht te bewegen , en ,na haar een uur tot
overweging gelaten te hebben, gramflorig vertrekt. A Goo
verhaait, op hare vraag, aan A T s , dat haar gemaal , volgens
gerucht , tot ontzet op weg was, en hij zijnen vriend, den
monnik WOUTER, op kondfchap had uitgezonden. Naauwelijks is AGGO vertrokken , of WOUTER. komt reeds, de
monnikskap geheel over het hoofd getrokken ...... Maar
neen! het is WOUTER niet; het is SYTZAMA, die hem
ontmoet, en zijn monnikskleed omgeflagen had. Treffend is
deze herkenning, als ook de kiefche vermelding , die AT s
van hare zwangerfchap doet; eene groote vreugde voor de
echtgenooten , die tot nog toe geene kinderen hadden. Emudelijk fpoedt SYTZAMA, in zijne vermomming, zich naar
zijn leger terug.
Het derde bedrijf fpeelt in bet eigen vertrek. Het begint
met eene lyrifche alleenfpraak van AT s , groot zeven twaalfregelige coupletten. Dat is waarlijk te fang, Ook geven
de elliptifche fpreekwijzen fours eenige cluisterheid,`b. v.:
De vrije ziel moog tot haar oorfprong keeren!
fchrikken, deed, die mij verlosfing biedt?
1k meet en mug u wenfchen en begeeren ,
U zoeken? . . . . Neen , dat mag ik niet.
Men zegt niet de deed fclirikt mij, maar doet ?raj fchrik.
ken, of verfchrikt 1k moet en mug is ook geene opklimming, maar eene daling. Bij gevolg liever:
Mijn vrije ziel, wil tot uw oorfprong keeren!
Of vrees ik u, die mij verlosfing biedt ?
o Doodl Ik mug u wenfchen en begeeren ;
U zoeken? . .
Neen , dat mag ik niet!
Weldra verneemt AT s van hare vriendin ANNE, dat de
torenwachter de zegevierende terngkomst van het leger der
GALAMAAS ontdekt had, hetwellt het beleg had opgebroken , ten einde aan HARINGSMA en SYTZAAIA flag te leveret]. Ook wil D o u wz haar zien. AT s houdt zich kloek-
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moedig , doch hezwijmt eindelijk op de tijding , dat haar
vader gefneuveld , en haar man gevangen en in ketenen geklonken is. D o u w E , hoe vergramd , vergunt , op voorfpraak
van A G G O, haar nogmaals een uur overpeinzens. Haar gemaal zou met vrijgeleide bij haar komen , ten einde over de
voorwaarden van den zoen te fpreken. A T s had wel in een
oogenblik van toorn n o u WE willen doen vatten , doch begreep dadelijk , dat zij dan haar woord zoo fchenden , en
had hem dus veilig laten vertrekken. SYTZAMA words
door AT s overgehaald , om zijne dins of te dean aan de
GALAMAAS.

Het vierde bedrijf fpeelt weder in de Iegerplaats der
doch nu buiten het gezigt van het floc. A000,
en vooral ook de edele or r o GALAMA doen alles , om
nou wE in zachtere 'lemming te brengen. D o u w E wil ,
dat S Y T ZAM A voortaan onzijdigheid belove , en daartoe is
deze niet te bewegen. Bet blijft dien dag nog wel belland ;
maar SYTZAMA zai , nu hij in die voorwaarde niet wit toeflemmen, moeten fneven. Hij wordt naar zijne tent vocrloopig weggeleid. Maar kort daarop komt ATS, door ANNE
geleid , haren voormaligen , doch door haar afgewezenen
minnaar , OTT o , fmeeken tot behoud van haren gemaal: en
nu ontwikkelt OTTO al vie grootheid zijner ziel.
LA MAAS,

1k min u evenzeer, ja flerker dan weleer,,
Maar was me uw liefde veel , uwe achting is mij meer.
Gij , die ik me eens ter gade op aard had uitgelezen ,
Zijt mij Been flerfling moor ; gij zijt me een hemelsch wezen,
Ilet denkbeeld van het goede en fchoone , een Engelin
Voor wie ik nederkniel , — maar — die ik altijd min.
Ilij belooft haar, alles , wat met zijnen pligt beflaanbaar
is , aan to wenden , om haven gemaal te redden.
Het vijfde bedrijf, in de legerplaats, maar in het gezigt
van het clot, begint met eene heerlijke alleenfpraak van
OTTO, doch regels tang, dus wat al te lane.
De lierzang is echter fchoon. Recenfent zou liever een
of twee lierzangen meer in het fink hebben gehad , wits die
lierzangen te zamen met de twee , die er thans zijn , doch
dan elk de helft korter zouden moeten worden , flechts even
veel lyrifche verzen behelsden , als er san worden gereciteerd.
Korte lierzangen verlevendigen de belangdelling ; lange lier-
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zangen flellen te leur, en ptnigen de verwachting naar
voortgang en afloop van het fink , althans wanneer het fink
reeds eenigzirs verre gevorderd is.
0 T To had thans het opperbevel, daar DOUNVE naar Coudurn vertrokken was , om een gefprek met IIARINGSMA te
houden. O TTO had moeten zweren, SYTZAMA te lama
ombrengen v66r het dalen der zon. Hij had dit gedaan,
dewiji hij hoop voedde, dat de zoen met HARINGSMA zou
getroffen warden, en hij , OTTO, zoolang mogelijk draien,
terwiji een ander welligt haast zoude maken met de ftrafoefening. Eindelijk is het our daar. JELMER SYTZAMA
wordt op het tooneel geleid. Hij fluit vriendfchap met
ovr o, die voortaan alle partijfchap afzweert, en belooft,
voor de weduwe als een broeder, en voor haar kind een.
maal als een vader te zullen zorgen. Maar op eens werpt
ATS zich tusfchen JEL m ER en OTT o, gilt om hulp nit het
floc, en zoekt OTTO te ontwapenen; welk een en ander
mislukt. Haar gemaal beftraft haar hevig. Zij wordt wan.
hopig en bezwijmt ...... Het !hat zes ore. OTTO keert
ijlings tern, en meldt den geflotenen zoen tusfchen Douwz
en DARINGSMA. SYTZAMA behotidt het Leven; maar de
fins moet aan de GA LAMAAS worden overgeleverd. A TS,
inmiddels bijgekomen , is lancer verrukking. S YTZAMA bejammert het verlies van het voorvaderlijk floc, zweert vriendfchap aan °Trip , en befluit het ftuk met deze woorden:
Vaarwel, mijn fins, die ik der wraak moet overgeven;
Uw onheil doet misfchien mijn naam mij overleven,
Maar word' hij nook genoemd bij 't laatfte nageflacht,
(A T s omhelzende.)

Of tevens uwer deugd zijn wierook toegebracht!
De karakters zijn uitmuntend gefchilderd en volgehouden.
Over het klimmend belang van het ftuk kan men gedeeltelijk
oordeelen nit de bier gegevene fchets , beter nog bij de lezing, en best bij de opvoering. Het fpel fpeelt op 15 en
16 Sept. 1494, te Warns, voor en op het Clot van SYTZA MA. Het fink is dus , hij al de overige verdienften, ook
regelmatig. De ftij1 is edel en deftig; waar het past, verheven, flout , of roerend; en , in weerwil van eenige kleine
gebreken, verdient het als een meesterfluk te warden befchouwd,
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as wij ten aanzien van den rijken inhoud en de bruikbaarheid van dit Jaarboekje nog onlangs (1829) zeiden, dat
willen wij hier als herhaald befchouwd hebben. Achteraan
vinden wij ditmaal „ Bijdragen van verfchillenden vrd , be„ trekkelijk het beheer , den toeftand en de gefchiedenis
„ van Zuid-Holland,” die menigeen eene nutte aanwijzing
kunnen geven , en den weecgierigen zelfs de waarfchijnlijke
bevolking van Zuid-FIolland in 1477 en 1576 leeren kennen.
Doch wij herhalen sevens onze aanmerking , dat bij foortgelijk werkje alles op naauwkeurigheid aankomt , en begrijpen niet, hoe de redacrie deze rneent te mogen afwijzen met
het voorwendfel van onmogelijklieid, om naar alles ter regter plaacfe te vernemen , en dos , gelijk zij zegt , alle kleine
onnaauwkeurighedcn te voorkomen.
Bij voorbeeld 1 Op bl. 4o en 41 worden de Synodale
Commisfien der Hervormde en Luterfche, benevens de Corn..
misfie tot de zaken der Waalfche Kerken en der Remonftrantfche Broederfchap opgegeven; maar in de laatfte zoo vele
rnisflagen begaan, als het berigt regels bevat. 1°. Worden
vier leden opgegeven , in pints van vijf; words de Prefident geheel weggelaren ; 30, wordt voor een ander een
afgetreden lid in de plaats gefreld; 4°. ftaat op een na het
jongfte lid boveriaan ; en 5°. is de naam van den Secretaris
onvolledig en verkeerd opgegeven.
Zijn dit nu kleinigheden? of is het moeijelijk, zulke mis.
ftellingen te voorkomen? moet het Collegie daarvoor zorgen, correspondentie voeren, en bovendien betalen ? Inderdaad, dic gaat onze begrippen van regt te boven! — Opdat
echter deze four in het volgende jaar niet wederoin begaan
worde, zoo fta hier de opgaaf der tegenwoordige zamenftelling:
Ds. N. SWART, te An-eel-dam , Prefident.
Prof. A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN, SeCreMIS.
Ds. A. sT oLicErt, rustend Predikant, te Rotterdam.
J. RUYCHAVER 7 Opziener, te Rotterdam.
J. G. VAN MANS vELT, Opziener, te Utrecht.

BOEKBESCHOUWINC
Handleiding voor mine Leerlingen en voor ChristenHuisgezinnen , enz. Door u. MOLENAAR.Ifie Deal.
(Vervolg en /lot van bl. 514.)

O

ver het zoo hevig betwiste, dikwerf wederlegde , telkens op nieuw verdedigde , doch nooit algemeen aangenomen leerfluk der Drie'enheid heeft MOLENA A R,
in H. HI, ook al geen nieuw licht kunnen verfpreiden.
Hetgene hij § 1. over Gods eenheid zegt, is duidelijk en
waar ; maar de redenering uit het woord generatie en
genereren doet al zeer weinig af. Ware het leerfluk zoo
belangrijk , als de voorflanders willen, het zou itelliger
en meer opzettelijk in den Bijbel geleerd worden ; of ware bet zoo duidelijk geleerd , als zij willen , men zou
minder moeite hebben , om het te bewijzen, en er niet
zoo veel bijhalen , dat, ten beste genomen , altijd twijfelachtig blijft. Men zou bier menige vfaag kunnen doen ,
waarop moeijelijk te antwoorden ware. Onder de tegenbedenkingen fpreekt MOLENAAR alleen van Mark.
XIII: 32 en Joan. XIV: 28. Is er nict meer aan te merken? De Schrijver behelpt zich met de gewone uitvlugt
van ondoorgrondelijke verborgenheden en van de twee naturen. Drieeenheid, zegt hij § 8 , is het deelgenoot-

fchap van Fader , Zoon en H. Geest aan hetzelfde Goddelijk Irezen , betuigende tevens : Nogtans zijn er geen
Brie Goden, maar den God. En hij laat er op volgen ,
dat de woorden Nader , Zoon en H. Geest geenszins
drie namen zijn van len en hetzelfde IVezen , hetwelk
zich nu eens als Fader , dan wader in eene andere betrekking als Zoon, en dan wader als fL Geest voordoet ; want Fader , Zoon en II. Geest worden duidelijk
onderfcheiden , zoodat wij aan drie zelfgandigheden of
perfonen te denken hebben. En deze onderfcheiding moet
dan daarop gegrond zijn, dat de Vadergegenereerd heeft ,
BOEKBESCH.
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de Zoon gegenereerd is , en dat de H. Geest uitgaat van den
Vader en van den Zoon. Hij befluit derhalve : En Welke flotfonz zullen wij uit al het gezegde wettiger
den , dan daze: GOD HEEFT ZECH ALDUS GEOPENBAARD DAT DEZE DRIE ONDERSCHEIDENE PERSONEN DE EENIGE WAARACUTIGE EN EEUWIGE GOD

Met deze uitfpraak van onzen Heidelbergfchen
Catcchismus kunnen wij 0125 zeer good vereenigen. Trtj
zeggen daarmede niet , dat er drie Goden _zijn ; want
daar is maar den-God, gelijk er ook maar een God
zijn kan. TTrij onderfiellen ook geenszins, dat de due
perfonen zan2en een Goddelijk Irezen uitmaken ; want
in het oneindig Geestelijk lrezen kan geene zamenflelling plaats hebben. Trij fpreken aun den anderen kant
ook geenszins van meerder of minder ; want in God is
alles ddn en onveranderlijk. Maar Trader, Zoon en H.
Geest bezitten dczelfdc Goddelijke natuur,, deelen in
dezelfde Goddelijke majesteit en ear, en behooren elms
onaffcheidelijk tot hetzelfde Goddelijk frezen. Rec.
ZIJN.

onthoudt zich van aanmerkingen op dezen godgeleerden
onzin , maar zou den Haagfchen Predikant weleens willen vragen , waarom hij in de Noot (p.) betrekkelijk de
hekende plaats I Joan. V: 7 alleen ERASMUS noemt ,
als ware er anders geen twijfel wegens de eclitheid. M 0LENAAR weet immers wel beter. En al ware de lezing echt , wat bewijst dezelve dan nog voor Drieeenheid, in den fchoolfchen zin des woords ? Wat den zijn
in den fchriftuurlijken zin beteekent , blijkt uit Joan.
XVII: 21 , , 23. Ook in Gen. I: 26 meent de Schrijver bewijs voor zijn gevoelen to vinden , omdat er that :
Laat om , enz. Hoe bekrompen ! Is het dan niet de
Schrijver,, die de Godheid , alzoo fprekende , invoert ?
en is deze voorftelling niet dichterlijk fchoon en verheven ?
De inhoud van H. IV. Gods eeuwig plan , enz. wordt
nader aldus hepaald . Gods eeuwig plan , aangaande doze
aarde en hare bewoners , noemen wij zijne BESLUITEN.
Daze bejluiten , zegt MOLENAAR, firekken zich tot
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alles ztit, en ftrijden niet tegen onze menfchelijke vrijheld ; offchoon hij verzekert , dat God ook de vrije wits.
daden van de menfchenkinderen bepaald heeft. Voorts
over het Godsbejluit in het bijzonder handelende , zegt
hij § 5: In het algemeen maken wij daarover deze ftelling : God had het ganfche menschdom, in Adam verdoemelijk zijnde , in deszelfs rampzaligheid kunnen la.
ten liggen ; maar Hij heeft van eettwigheid een ontwerp
der verlosfing beraamd , tevens befloten aan de zondige
wergild werkzaarn to zijn, en eindelijk bepaald, wie er
zouden zalig worden, en wie niet. Tot dat ontwerp behoorde , volgens § 6, dat Gods Zoon aan Zijne gereg.
tigheid zou •voldoen, en de Heilige Geest zondaren zou
herflellen ; zoodat in dit plan de Zoon en de Heilige
Geest , als eet2 z fInde met den Vader,volkomen hebben ingefiemd. Vervolgens wordt dan ook gefproken van een
raad of verbindtenis des vredes. De Schrijver drukt zich
zoo itellig en beflisfend uit, alsof hij zelf mede in dien
raad had gezeten. Dat praedestinatie, verkiezing en
verwerping, in den harden zin, tot dit ftelfel behooren ,
begrijpt men ligt. Maar blijft M O L E N A A R zichzelyen wel gelijk in zijn betoog? Hij zegt § 7 , dat God ,
daar Hij redelijke fchepfelen gefchapen had, dezelve
deze redmiddelen niet wilde toefchtkken , alsof het !lamme werktuigen waren; maar, geheel overeenkomflig met
de redelijkheid der menfthen, hun dezelve aankondigen
en toedienen ; en § 8 Belt hij, dat de goede God allen,
die onder het Evangelie Leven , overeettkomflig zijn plan 5
in de gelegenheid gefield heeft, om zalig to worden.
Hoe is hiermede het fielfel van praedestinatie te rijmen ?! De verkiezing tot zaligheid, fchrijft nz o L
N A A R I0 , is Gods vrijmagtig befluit , om fommige ,
met namen (name) bij hem bekende , perfonen Christus fezus krachtdadig tot zaligheid to Leiden. Hij poogt
te beduiden, dat bij dit zoogenaamde befluit , of bij de
verkiezing tot zaligheid, geenszins eenige meerdere veertrefelijkheid in aanmerking zou komen. Hij beroept zich
op Gods vr?Yrnagt en vrijmagtig welbehagen; don zegt
0 0 2
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tevens, dat het nimmer de leer der Ilervormde Kerk

geweest is, de praedestinatie yoor te flellen als eene
redelooze willekear, maar alt jd als eene vrife en onafhankelijke wilsbepaling , die door wipheid , regtvaardigheid en goedheid gekenmerkt is. Niemand zal bet
willen tegenfpfeken , dat God eene volkomen vrile , d. i.
van niets of niemand afhankelijke en alleen door bet
Goddelijk welbehagen bepaalde, magt heeft; en zoo bandolt God dan altijd naar zijn welbehagen : maar bet Eeuwig , Oneindig , Algenoegzaam Wezen kan immers alleen
in datgene een welbehagen hebben , wat zedelijk goed is ,
wat met zijne wijsheid , regtvaardigheid en goedheid overeenkornt , of aan de heilige bedoelingen zijner liefcie beantwoordt ? Het zoude dwaas zijn , den mensch , den
zondigen mensch , aanfpraak of regt op zaligheid toe
te kennen , of te onderftellen , dat God den zondaar iets
verpligt ware (§ I I) ; maar bet voorbeeld van den Sonverein, die vrijnzagt heeft, om , naar z f'In welbehagen ,
den eenen misdadiger boven den anderen gratie te verleenen is al zeer ongelukkig gekozen. Welk eene vergelijking tusfchen God en den feilbaren , zwakken, zondigen mensch , die op eenen troon zit , doch niet in het
harte kan lezen ! En wanneer het aan een aardsch Boning, die wijs , good en regtvaardig is , behaagt gratie
to verleenen , doet hij het immers ook uit hoofde van
verfchoonencie omflandigheden , —niet om flechts te toonen , wat hij , nit hoofde van onbeperkte magt , doen
ken. De Schrijver bekent zelf , dat het link der praedestinatie tot de Goddelijke verborgenheden behoort ; en
evenwel durft hij flellig beweren, dat de verwerping

even zoo zeer over bepaalde perfbnen gnat als de verkiezing , terwijl alleen de uitverkoren zondaar tot zaligheid bewerkt wordt, en God den anderen niet tot zaligheid beflemt , maar in de zonden Zeal liggen. Godonteerende leer , voorwaar! Nogtans wil de man , dat
men zal firiiden , om in te gaan , en dat niemand zeggen mag : lndien ik uitverkoren ben, dan zal ik ook
wet zalig worden ; en indien ik niet nitverkoren ben,
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dan zal ook niets baten , wat ik ook aanwende. § 13.
Is dan deze gevolgtrekking niet juist? Neen , zegt
LE NAAR , zoo lang God toch in Ztille12 heiligen

MG ■

bel niet flat de namen der uitverkorenen en verworpenen , kan niemand weten, wat er ten zijnen aanzien
bij God bepaald is. Maar words dan door deze onze
onkunde iets veranderd in de wezenlijke gefieldheid der
zaak zelve ? Geenszins , volgens de voorgaande
gen van MOLENA AR; en clesniettegenflaande fchrijil
hij ook weder.: Elk kan van de n2ogelfykheid zipzer be-

houdenis zich overtuigen , en zeker flellen , dat Been
zondaar te vergeefs om genade zal roepen. Welk cane
jammerlijke verwarring van begrippen ! Wat nut voor verfland en hart zal de jeugd uit zoodanig onderwijs trekken ?
In H. V , over de Engelen, komt natuurlijk veel voor,
dat niet hooger,, dan tot waarfchijnlijkheid , gebragt kan
worden, daar de H. Schrijvers flechts in het voorbijgaan
van die hoogere wezens fpreken , waaruit men bij wijze van
gevolgtrekking moet befluiten. Intusfchen is iv a L EN A A R ook bier weder vrij flellig in zijne verzekeringen , met name ook omtrent de namen, de natuur , het
getul en de verfchillende rangen der kwade Engelen ,
alsmede omtrent de werkingen des Satans. Uit Joan.
VIII: 44 wil hij afleiden , dat de Jiang, Gen. III , de
Duivel was ; is het niet eigenaardiger , te denken , dat
onze Heiland ter aangehaalde plaatfe , dewijI de Jo en
Hem dooden wilden , op den broedernzoord , Gen. IV:
8, gedoeld hebbe ? De Bezetenen worden bier oak gedacht. Volgens MOLENAAR moet men door Daemon= niets anders dan Duivelen verflaan. Meer vernuftig , dan waar of aannemelijk , is de verklaring Iranneer wg ons nu daarbij vertegenwoordigen , dat er iii
j E z u s dagen nzenfchen waren , die Hem earst gekend
en gehoord hadden , en Wien , door de vijanden , veel be-

zwaar tegen J E ZITS en zijne leer ingeboezenzd was ,
en daardoor in cen te diep gepeins onder de mast des
Satan: vervallen waren, dan beglyjpen wij het , hoe die
bezetene en krankzinnige menfeben J E z U s kenden, en
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hoe de Duivel bun zoodanige woorden in den mond heeft
kunnen leggen , als wij nu wet en , dat gef:proken
hebben.
Over de Schepping en Voorzienigheidhandeltde Schrijver H. VI. In § 4 vindt men de aanmerking , dat alles ,
vat God immer befloot of deed of doen Wilde , was voor
zich (Hem) zelven , om ziins zelfs wil. Tot bewijs
moet dienen Spr. XVI: 4, alwaar om zijns zelfs wil
zal beteekenen tot zijne eer en heer4ykheid; en Br 0ENAAR verzekert, dat met deze eerfte bedoeling eene
tweede in onaffcheidbaar verband ftaat , namelijk de eer
zip2s Zoons en zijns Geestes. Misfelijk luidt , wat 14
aangaande het nut des donders in de woestijn beweerd
wordt : Lezen avij niet in den XXIX PT., dat de hin-

den , die de woestijn bewonen, en zeer moesyelijk .z&'n in
het voortbrengen van hunne (hare) jongen , door Gods
donderflern hunne (hare) jongen werpen ? Dit zal de
Dichter toch wel niet bedoeld. hebben ! — Overigens
worth bier veel goeds gevonden.
Wat men H. VII over den flaat der Regtheid en
Val , met de gevolgen van Bien , te verwachten hebbe, is
nit het reeds aangehaalde ligt of te leiden. Eerst worth
van den ftaat der regtheid zeer hoog opgegeven , om bij
tegenflelling den diepen val des te treffender te kunnen
voorftellen. Recenfent kan zich noch met 111 o L Enoch met hen vereenigen , die de eerfle menN
fchen in eenen zoogenaamden that der natuur, bijkans
den dieren gelijk , laten verkeeren. De waarheid zal hier
wel in het midden tusfchen de twee uiterften liggen. De
Schrijver flelt, dat niet alleen hunne zielen, maar ook
hunne ligchamen onfierfelijk waren. Hadden zij evenwel
geen voedfel noodig tot onderhoud des aardfchen levens
MOLE NAAR wil , dat de Duivel zelf , odder den
Imam van fang in het oude verhaal aangeduid , onmiddellijk de verleider van het eerfte menfchenpaar was , en
in de gedaante van een' goeden Engel, als een vriend der
nienfchen , met hen over het proefgebod gefproken heeft.
Hij beroept zich op '2 Kor. XI: 3-15. Voorts words
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erfzonde met den aankleve van dien geleerd , en daarvan
de bepaling gegeven , dat de fchuld van Adam over alle
menfehen is gekomen, omdat , dew #1 zij alien in hem
gcrekend werden, ook alien in hem gezondigd hebben.
Het fterven van kleine kinderen moet er onder anderen
een bewijs van zijn !tree voor de zonde , die ze in
Adam bedreven , eer ze beflonden! Het ganfehe menschdom , in de lendenen Adams opgefloten , zegt nI o L ENA A K moest met hem flaan en vallen ; ongelukkig
moge men dit noemen, maar onregt was her niet. De
man meent , dat de verwarring niet to berekenen zou
geweest zijn , indien God verhoed had , dat de mensch
door Adam's geboortefmet met eene zondige natuur in
de wereld gekomen ware. De aangehaalde plaatfen , Pf.
LI: 7 , Gen. VIII: 21 en job XIV: 4 , kunnen , volgens
eene gezonde uitlegkunde , geenszins bewijzen , wat moENAAR wil , die bier de Pelagianen en Socinianen,
en derzelver leervolgers onder de Mennoniten en Remonfiranten, befchuldigt , Welke zeggen, dat wj niet zoo

bedorven ter wereld komen , maar door verkeerde opvoeding en kwade voorbeelden eerst zoo bedorven worden.
Het voorbeeld van brave ouders, die zeer ondeugende
kinders Madden, doet weinig af. Welmeenende ouders zijn
niet altijd ver/landige ouders ; maar bovendien ook kunnen ouders met den besten wil en met de meeste kennis
niet immer den invloed van voorbeelden en omftandigheden weren , of naar behooren wijzigen. Het bekende:
van nature geneigd, enz. in den Catechismus, zegt m0LE NAAR, is, hoezeer menigmaal befiredetz door onze

vijanden en inzonderheid van de Remongranten, zeefwfYs ingerigt en van waarachtigen inhoud ; en in Noot
(i) haalt hij het werkje van KIST tegen FLO H aan ,
maar verzwijgt, wat Ds. B R o u w E R daarop tegen KIST
heeft gefchreven. Waarom dit ? Het was niet gunflig
voor zijn ftelfel. De mensch meet immers onbekwaam
ziin tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad! Evenwel
erkent hij later nog flaauwe overblijffels van Gods beeld
in den mensch. Dus is het dan toch niet geheel verlo.
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ren. En nu de flotfom van alles? Deze wordt S 14 opgegeven met de woorden : Zoo voortrefelijk onze 'land

was WI- den val , zoo rampzalig is dezelve nu door de
zonde geworden. En dan volgt nog: In onzen eerflen
fland waren wij kinderen en beelddragers van God , en
nu zijn wij kinderen en beelddragers des Satans. Maar,,
eilieve! flaauwe overblijffels van Gods beeld in den
mensch , en de mensch een kind en beelddrager des Satans , — hoe kan dit zamengaan ?
Onze Lezers befeffen ligt , dat de volgende Hoofdaukken, over Gods herflellencle liefde , blijkbaar onder het
0. T. , jEZUS de lilesfias , in zijne beide Naturen,
en als Profeet onder zifn yolk , en J E Z U S C H R I ST Us in zijn verzoenend lijden en flerven , in denzelfden geest zijn gefchreven. MOLENAAR vindt reeds
/n bet Paradijs verkondiging van het Evangelie. De offers zijn van eerflen af de afbeeldfels van het groote offer poor de zonde , enz. enz. Rec. bad nog veel aangeteekend , dat naar zijn oordeel verkeerd of onjuist is.
Doch bet bepaalde beflek van dit Maandwerk verbiedt
grootere uitvoerigheid. Genoeg zij het aangevoerde , om
geest en ftrekking des boeks te doer opmerken. Had de
Hervormde Kerk we1 behoefte aan zoodanige Handleiding ? Bezit men er niet, welke veel beter zijn Waartoe toch al die fchoolfche bepalingen en fpitsvindigheden , die in den Bijbel niet te vinden zijn, der jeugd
ingeprent? \Vaarom niet liever de leer der waarheid, die
tot Godzaligheid is , opgegeven in oorfpronkelijke eenvoudigheid ? Ds. MOLENAAR moge aan de Dordfche
flellingen vasthouden dit !hat hem vrij ; hij volge
zijne overtuiging: maar hij met niet voorgeven , dat zijn
gevoelen de algemeene leer der Gereformeerden bier te
lande van eerflen af geweest zij (*).
(*) De Hoogleeraar It. muNT IN G n E fchrijft in zijne Hist.
Relig. et Ecclef. Christ., ten jare 1818 te Groningen , bij
00MKENS, uitgegeven , p. 33o , § 7: Prouti jam inter eos,
qui proxime a reformationis facrorurn aetate vivebant......
libera cnique esfet lilac (de praedcstinatione); ita et in lei-
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Zekere achteloosheid in taal en flip fchijnt gewoonlijk
de werken of werkjes van dezen ftempel te kenmerken,
b. v. ervaarde, voor ervoer,, voldoenende voor voldoende, enz. enz. enz.
gio ante turbas "Inninianas quique (quisque), prouti aptisfimum fibi videretur, fentiebat , licet plerique..,. CALNTINI et
B E Z A E opinionem fequerentur. Naauwkeuriger en uitvoeriger
wordt dit arngewezen in de Gefckiedenis der Ned. Hers,.
Kerk door IJPE1J en DERMOUT, die D. I. bl. 439. fchrijven: En zoo is er oak geen twijfel aan, of in het Vaderland
word de Zwinglifche leer teen algemeen onthelsd van de Protestanten, enz. en bl. 468: Tot aan het jaar 1562 mag de
Nederlandsch- Duitfche Kerk (waar men de Nederlandfche of
Duitfche taal fprak) abet voor Kalvijnsch-, maar voor Zwinglischgezind gehouden warden , terwijI de geheele NederlandschWaalfche Kerk Kalvinistischgezind was. Verge]. D. II, bl.
162 en vo1gg„ vooral hi. 181 en 182, benevens de Noot
(216).

Over de Orde der Jezuiten , door
Esq enz. Ife Deel.

R. C. DALLA S ,

(Vervolg en fiat van bl. 520.)
p aar het buiten ons beflek loopt , onze Jezuitenvrienden flipt op den voet te volgen , ons verflag integendeel
ten doel heeft , hunnen betoogtrant te kenfchetfen , en de
gekrenkte eer van vermaarde Schrijvers te handhaven ,
veroorloven wij ons , zeer veel van den inhoud der Aanteekeningen over te Ilaan , thans in het bijzonder ons
haastende naar het Ilde Hoofdftuk van het uitgegeven
Deel. Men weet , hoe zij niet altoos ter goeder trouwe
den Aanhang van LOYOLA boven verdienfte wierooken,
en er in het Tfle Hoofdfluk op nit zijn , om geheel de
Orde te vergoden. Nu gorden zij zich aan , om het
vooroordeel der wereld, dat tot een ander uiterfle overflaat , te beflrijden , dat ligchaam van Geestelijken van alle
fchuld vrij te pleiten , en hetzelve , zwart en afzigtelijk

562

R. C. DALLAS

als het in veler oogen is, te eenemaal rein en beminnelijk
voor te dragen.
Men gevoelt , hoe daartoe ROBERTSON op nieuw
en boven andere Schrijvers misfchien , hun in den weg
ilaat. Blijkens het betoogde in ons vorig verllag , was
hunne poging mislukt , om aan zijne onzijdige en blijkbaar waarheid ademende taal den fchijn en de houding te
geven eener lofrede op de wijd en zijd gezetelde Orde
der Jezuiten. Begonnen zijnde met de achtbaarheid en
het gezag van den Gefehiedfchrijver,, door Europa voorlang erkend , tegen deze duisterlingen te helpen handhaven , zullen wij thans daarmede voortgaan, om de zwakheld te doen opmerken des worms, die aan diens roem
bellaat te knagen.
Gewis onze Ridder DALLAS durfde zich in Engeland
van eenen regtilreekfchen aanval tegen het onfterfelijke
werk des Gerchiedfchrijvers niets beloven ; althans hij
kruipt al wederom langs donkere krorrkelpaden laaghartig
voort, en ondermijnt den naam , de hoogachting en het
vertrouwen op de getuigenisfen des Wijsgeers , die, uitgezonderd te Rome en bij het Pausdorn , geloof vindt in
de geletterde wereld , ook waar hij gehate waarheden tot
oneer der ftichting van LOYOLA geboekt heeft. Inzonderheid is eene toot in gefchil, die wij daarom bier,
zoo veel noodig, moeten plaatfen met de eigene woorden
van ROBERTSON. Dos luidt dezelve (*): „ Het
„ grootfle gedeelte van hetgene ik wegens de regering
„ en wetted der Jezuitenorde ben te weten gekomen, heb
„ ik opgemaakt uit de verhalen van de Heeren D E c H A„ TELAIS en D E INIONCL AR. Ik verlaat mij echter
„ niet op het gezag (the authority) van deze achtbare
„ Magiftraatsperfonen en fierlijke Schrijvers, maar op de
„ ontelbare plaatfen , door hen uit de Inallingen der
„ Jezuiten getrokken; welke Inftellingen zij eenigen tijd
(4) ROBERTSON, Hi.t. of the Reign of CHARLES V,
Vol. III. p. 224. In bet Nederduitsch , als voren, D. IV.
bl. 376.
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„ in bewaring hebben gehad." Maar genoeg; hooren
wij, hoe DALLAS daartegen opkomt (bl. 117): „ Had
ROBERTSON hen zoo gezien , als zij zich nader, hand " (na verloop van ettelijke jaren) „ toonden,
namelijk als voorftanders van de nieuwe wijsbegeerte,
51
• als hoofden van het Jacobinisnuis en van de Franfche
omwenteling, dan ben ik overtuigd, dat hij hunne zoo„ genoemde gefchiedkundige getuigenisfen voor datgene
2/ zoude gehouden hebben, wat zij , gelijk wij teritond
• toonen zullen , werkelijk zijn , namelijk openbare lo„ gens.” Behalve genoemde Overheidsperfonen , befchuldigt hij D ' ALEMBERT en andere Franfche Schrijvers ,
van ftokebranden der Revolutie , en , wat meer is , hoofden van het Jacobinionus geweest te zijn. Wij gevoelen geen' lust , om de magtfpreuken , verhalen en geheele
fchandhronijk , waaruit DALLAS zijn gezegde poogt
bewijzen (*), aan een' bedaarden toets te onderwerpen,
of om gezegde Wijsgeeren voor te fpreken. Inimers ,
welken invloed hunne losfe beginfelen en ongeloof gehad
molten hebben op de treurtooneelen in dat Rijk , welk
eene rol die Schrijvers , door ROBERTSON aangehaald,
vervolgens tot hunne oneer fpeelden, kan tegen hem niet
(*) Onder het meest belangrijke behoort, onzes inziens,
gefleld te worden, wat bier (op bl. 16z) wegens MONCLAR geboekt is in deze bewoordingen: „ In zijn fterfuur
werd zijne beangftigde ziel door wroeging gefolterd ; hy
„ herriep, wat hij gezegd en gcfchreven had, en wel in de
tegenwoordigheid van den Bisfchop van Apt , die over de
geheele zaak een Protokol liet opmaken." De Engelfche
Protestant DALLAS uit hieromtrent geenen twijfel. De Ne.
derlandfche Recenfent hecht insgelijks zeer veel aan de op.
regtheid van flervenden. Met dit al is bij hem deze herroeping door MONCLAR
van hetgene hij gezegd en gefchre„ yen had" in te algemeene woorden vervat, en niet boven
regtmatige verdenking. Want, vermits de Kerk in deze zaak
gemoeid was, laat zich vreezen , dat misfchien de vrome
Bisfchop ruim zoo veel deel aan die herroeping des flervenden gehad hebbe, als de vrije wil en het oordeel des zwak.
ken biechtelings.
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gelden I die gewoon het ware en het valiche naar eigen
oordeel te fcheiden , niet anders ook in zijne Gefchiedenis
zich bediend heeft van hunne boeken. Men leze flechts
en herleze zijne boven gedachte noot , en de Brit that
geheel geregtvaardigd daar; en van de vlek , door een'
bevooroordeelden Landgenoot zijner nagedachtenisfe aangewreven , valt het niet zwaar, deze te zuiveren. De eenzijdigheid toch; waarmede die Wijsgeeren tegen de Jezuiten zich uitlieten, en het fcherpe van hunne pen , werd
opgemerkt door zijn fchrander oog , en , bleken zij daarna
ooit openbare en hatelijke vijanden dier Orde te zijn,
hij heeft zich dan te hunnen aanzien niet bedrogen, maar
wel met goede reden bun gezag gewantrouwd. De uitgave van echte flukken, uit de Inflellingen der fezuiten
getrokken door voorflanders van het ongeloof, en alzoo
tot ergernis van den Paus en aanhang van L O Y 0 LA
voor Europa opengelegd, kan, wij betwisten zulks niet,
tegen gefehonken vertrouwen aan , gerchied zijn. Maar
het is in R O B E R TSON, als onzijdig Historiefchrijver,,
nimmer te wraken , dat hij een oordeelkundig gebruik
gemaakt heeft van narigten , die lang verheelde geheimenisfen der Hierarchij in openbaren druk vermeldden. Die
oorkonden worden niet wederlegd en uit den weg geholpen door den fehamperen titel van „ zoogenoemdegelchied„ kundige getuigenisfen." Nog minder zijn zij openbare
logens ; maar wel openbare gedenqukken waaruit
ROBERTSON zijne uitvoerige fchets wegens den verfoeijelijken geest, loosheid en gevaarlijken ijver van het
ligchaam der Jezuiten , zoo wel als wegens den onzaligen band en wetten der Orde, ontleend heeft.
Hoe ongunftig echter iemand denken mope over den
geest, die het ligchaam dezer Maatfchappij en deszelfs
Hoofden bezielt , en kwalijk anders dan in het gezellige
leven menigerlei onheil en ellende ftichten kan; een blind
vooroordeel en haat , bij den volke geworteld , tegen alwat
Jezuit genaamd wordt , mag en moet gewraakt worden ,
en dreigt vroeger of later blijk te geven van onregtvaardigheid. Wel ter fnede vindt men alzoo, als een treffend
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voorbeeld hiervan , aangehaald die fnoode en geheel opgeraapte aantijging van hoogverraad , onder de Regering
van Koning KAREL II, in Engeland , den Roomschgezinden te laste gelegd. De geheele toedragt van zaken is
door HUME, in het LXVIEle Hoofcideel van zijn werk (*),
naauwkeurig en in het breede gefchetst. Daar leest men
met aandoening , welken treurigen invloed boosaardige
laster gevonden heeft bij een verbitterd en altoos het
ergile liefst geloovend gemeen ; welke verwarringen , befchuldigingen en twisten er ontrezen uit dat onzalig verdenken , weldra overgebragt in de vergaderingen van het
Parlement , en een onderwerp geworden van regterlijk
onderzoek. Daar flaat , behalve meer onheils, Opgeteekend , hoe een vs:1ft al Jezuiten , geheel wetteloos vervolgd , onfchuldig ter dood gevonnisd zijn , en als flagtoffers dier woede op het moordfchavot gevoerd.
Men mag het naanwelijks aan DALLAS ten kwade
duiden , dat zijne pen, deze onteerende vlek in de Gefchiedenis van Engeland overnernende , zich bij het verdedigen der Orde van fcherpe bewoordingen meer dan
eens bediend heeft. Aileen wanneer hij , uit dit bewijs
van onfchuldig veroordeelde Jezuiten , (op hl. '96)
fchijnt te when afleiden , dat HUME in zijne Gefchiedenis , bij andere omtiandigheden en tijden , evenzeer
hen vrijfpreken kon , en metderdaad verdedigde , van
ooit een misdadig doel te hebben begunfligd , holt gewis
zijn ijver buiten perk. Want nopens het mislukte buspoederverraad onder Koning JACOEU g I getuigt H UME, in het XLVIIIe Hoofcideel zijner Historie , met zoo
vele woorden , dat „ voorname Jezuiten daarbij hunne
„ verfoeijelijke rol fpeelden." (t) Overigens lust het
ons geenszins , de aloude grieven en bittere daadzaken te
vermelden , waardoor de aanhang van LovoLA, door
(*) HUME, Hist. van Grootbrittanje, D. VIII, H. 67.
Verg. miLLoT, Hist. de l'4ngleterre, Tom. II, p. 272 etc.
(t) HUME, als voren , D. V, H. 46, en DI
o , au
lieu cite, p. too.
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onverflandigen Godsdienstijver , baatzucht en trots bezield , van zijne vroegfle ftichting af, de Protestanten ,
ja ook zeer vele Katholijken , getergd, en tegen hunnen
zich indringenden invloed verbitterd heeft. Liever leggen wij de Gefchiedrol van Spanje , Portugal, Prankrijk , ons Vaderland en andere Staten ongeopend ter
zijde ; daar het te over bekend is , dat zij VorIlen , bij
hen in haat , hebben uit den weg geholpen , tot menigerlei kwaad de Overheden en Koningen aanporden , en
den naam der Geregtigheid ontheiligden , tot vernieling
der onfchuld en fiichting van Autodafds , of welke gruwelen er meer van hen gepleegd zijn door misbruik
eener magt , van den Hemel befternd, „ om, als Gods
„ dienaresfe eene wreektier te zijn tot firaffe dengenen,
51 die kwaad doet." (*)
Nog minder zullen wij met onze Lezers vertoeven bij
hetgene tot wederlegging der bezwaren , tegen de Orde
door H U M E ingebragt, alhier wordt aangevoerd. Men
kent dezelve genoeg , en nit de echte ftukken bij
BERTSON aangehaald, om daarop niet weder terug te
komen. Ook, gevoelen wij geen' lust, om hierover met
DALLAS te redetwisten , die zelf niet Bens uit HUME
de plaatfen heeft aangehaald, waar deze hunnen ijver
profelyten te maken en hunne Caluistertj heeft doorgeftreken. Zoo weinig geregelde orde heerscht er ondertusfchen in dit opflel, dat men eerst lang hierna (bl. 248)
(*) Rom. XIII: 3 en 4. Daar namelijk fpreekt P Au r. us
niet van gelooven , maar van daden. Overigens , om nit rnenigte voorbeelden ddn flechts te berde te brengen ; de moord,
in de vorige eeuw aan JEAN c A LAS op vormis der Regtbank van Touloufe gepleegd, en daarna op aandrang van
VOLTAIRE bij de Koninklijke vierfchaar gewraakt , mag
deze niet met die der lezuiten in Engeland in vele vergeleken worden ? Aileen of het Jezuitismus , dan wel een andere vijandige geest van Roomschgezinden, deel had aan den
gruwel van Touloufe , laten wij bier onbeflist. Genoeg on.
fcheiden wij thans dien Priesterlijken geest , van welke Orde
ook, wanneer wij zeggen , dat 1nj niet was uit God.
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gewaagd vindt van „de zoo beruchte , geheel onbekende,
blinde gehoorzaamheid der Leden van de Societeit aan
, den Generaal ;" en worth ter toelichting daarbij gevoegd : „ Zij behoeven enkel hunne bijzondere neigin„ gen , en geenszins hunne bijzondere ride en hun ze„ delijk gevoel ten offer te brengen." Maar vermag men
dus te heerfchen en te befchikken over de bijzondere
neigingen der menfchen , hoe weinig blijft er dan overig
van hunne vrijheid, en hoezeer leidt zulk eene flicking
tot misbruik van magt en gezag ! Door LOYOLA, als
ware het, beftemd tot eene geestelijke legermagt , is de
geheele iprigting op krijgskundigen voet gefchoeid , tot
onderdanigheid verpligt; bevordering en verplaatfing , tijdelijk voor- en nadeel zijn aan den Generaal verbleven.
Naar het ontwerp van LAINEZ en AQUAVIVA is
de Alleenheerfching met doorflepen ftaatkunde geregeld,
en zijn de talrijke leden der Maatfchappij, door befpieding , overreding en menigen kunstgreep , zoo aaneengefchakeld en aan hun Opperhoofd verbonden , dat er van
hunne bijzondere rede en zedelijk gevoe/naauwelijks meer
dan de bloote naam behouden is. Want, daar ook de
beoefening der wijsgeerte en verIlandsbefchaving bij hen
in minachting is geraakt , wint men hierdoor grond voor
bijgeloof en domheid ., en leert men ligt zijn eigen zedelijk
gevoel of oordeel wantrouwen. Trouwens , de Godsdienst
zelve en het uitzigt in de eeuwigheid — leveren deze
veelvermogende fpringveren den Hoofden der Orde niet
een onwederftaanbaar middel , om wankelmoedigen ter
neder te flaan en zwakken van geest in den ftrik der
boosheid te verwarren , of hunne zedelijkheid te overmeesteren Laat er zijn , bij wien de verzoeking faalde ,
of die haar floutmoedig wederflond ; men zal misfchien
te vergeefs navorfchen , maar met des te meer zekerheid
mogen gisfen , welk een lot aan zulke Christenhelden zij
ten deel gevallen !
Ondertusfchen , gelijk drogredenaars , die geene waarheld zoeken , welke bij hen gehaat is , niet regtftreeks ,

maar langs menigen omweg trachten tot hun doel te
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komen , en daarop uit zijn om minkundige lezers van
de bronnen tot betere kennis of te leiden , of daartegen
in te nemen ; zoo is in ben woord , de looze betoogtrant in dit gefchrift, waarin , bij den fchijn eener gefchiedkundige voordragt en orde , wezenlijke verwarring
heerscht in het betoog. Deszelfs voorname doel is fleeds ,
om het gezag van de beste historifche boeken te ondermijnen , die, ongunflig voor de Jezuiten , op den Index
te Rome met geene goedkeuring der Kerk geijkt zijn.
ROBERTSON was ter markt geweest bij de Wijsgeeren der 18de eeuw , tegen den afloop derzelve niet onberucht gebleven in de dagen des bloeds. Zijn Landgenoot
HUME, hoewel van vroegeren leeftijd , en geftorven
v66r de uitgave der gewraakte gedenkflukken en der Encyclopedic, tnoet echter met hem op cone rij gefteld , en
doorgeftreken worden met dezen veel afdoenden pennetrek : , Zoo wel de eene als de andere moesten de
• voornaamfle trekken uit de Franfche berigten ontlee„ nen, welker echtheid , daar de Franfchen toch Catho„ lijken waren , zij volfirekt in geenen twijfel konden
„ trekken.” (B]. 196.) Welk eene valschaardige verontfchuldiging , onzen Jezuiten -Ridder , of ijverigen voorftander der Anglikaanfche Kerk overwaardig ! Terwijl
hij de eere zijner Landgenooten fchijnbaar bepleit , poogt
hij aan beider historisch gezag eene giftige wonde toe te
brengen , en met Unen flag alles ter neder te werpen
wat in Frankrijk , de Regten der Gallika.aniche Kerk handhavende , vroeger en later in openbare Parlementsakten
en deftige Gefchiedboeken , behalve in menigte flukken
van minderen. naam , werd ingebragt tegen zijne Heiligen en Overbergfche (Ultramontaanfche)FIalfgoden. Wij
erkennen het , de flichting en fnelle opgang van L o Y 0L A ' s aanhang verwekte aldaar van den begirme veel
aanfloot , die hevigen ftrijd dreigde. Wanneer de listige
Generaal der Orde , LAINEZ, op de Trentfche Kerkvergadering , laaghartig den Opperbisfchop wierookte , en

diens Hierarchij mateloos verhief, antwoordde hem de
Bisfchop van Parijs met eene fchampere verontwaardiging.
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Zulk eene onwettige verhooging des Paulen noemde hij
„ eenen tijdelijken Tiran geven aan de Kerk ," en beweerde , „ dat men haar den titel ontnam van de Bruid van
„ CHRISTUS, om er eene flavin van te maken , prijs
„ gegeven aan den cigendunkelijken wit (les volontes)
eens mans." (*) Het kwaad , de inenigerlei onheilen
en wandaden , ciaarna van de zijde der Jezuiten, door
hunne bemoeijingen , heerschzucht , en voeden van twist
en tweedragt , tot den einde toe op Frankrijk afgedaald , en op verre na geenszins opgewogen door het
goede , van verdienflelijke leden der Orde bewerkt , is
uit de Rijksgefchiedenis der laatfte eeuwen te over bekend ,
dan dat wij deszelfs breede lijst alhier zouden ophangen.
Genoeg , de Groote noun.BoN vond zich eenmaal verpligt , die ontembare Geestelijken nit te batmen ; maar
noode, en niet dan na herhaalden aandrang van 's Paufen zijde, ja tegen den raad van het Parlement en de
bedenkingen van den doorzigtigen SULLY, wederriep hij
(in 1604) dat befluit. Beiden , de fchaars bekende Duitfcher (bl. 186 enz.) en daarna de. Engeifche Ridder,,
wagen het, den waarheidlievenden en hoogvermaarden•
GefchiedIchrijver DE THOU (THUANUS) can te basfen nit hunnen duisteren hock. Aan het verdraaijen van
zaken en hun boosaardig lasteren des achtingwaardigen mans
bekreunen wij • ons niet ; want alzoo kwaakt de kikvorsch in een' modderpoel , terwiji de adclaar ten hemel
blijft opflijgen. Maar , ten teeken van partijdigheid bij
DE THou, voert men hier een uitvoerig antwoord
(bl. 229-238) aan van Koning HENDRIK IV , gerigt
aan het Parlement , ter gelegenheid dat hetzelve den Vorst
van het wederroepen der Jezuiten was blijven afraden.
Een fink, willens en wetcns , gelijk men beweert , door
het achtbaar medelid dier Vergadering verzwegen. Voorzeker , indien zulks te bewijzen ware , dan list het er
toe met alle vertrouwen , tot dusverre aan den Gefchied(*) Fra
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fchrijver verleend. Gcen twijfel evenwel, of onze Ridder , die nu in waarheid eenen reus aantast , komt wel
toegerust ten firijde ! Oordeelt zelven , Lezers! Vraagt
gij naar de echtheid van ciat Konirklijk antwoor.l? Dadelijk zegt DALLAS
„ 1k heb hetzelve voor
liggen. " Met opgave of aanwijzing der bronnen , waaruit hij dat gcput of ontleend heeft, bekommert hij zich
even weinig als over den uil van Pallas , die hem dreigt
te bijten of in bet gezigt te krabben. Waagt gij het ,
om met een critisch oog dit vermeend gefchrift van
Fronkrijks beroemdflen Vorst te doorloopen , al aanflonds
verraadt de fliji u eenen fluwen Geestelijke , die zijne
langwijlige verdediging der Jezuiten aan HENDRIK IV
in de pen geeft, en dien Vorst geheel antlers denken ,
geheel enders oordeelen doet , dan toes eensgezind
met zijn Parlement , het vuil gefpuis van I G N A T I U S
opjoeg en verftrooicie. Rijst inmiddels uwe vrees , dat
mi.31chien de goede DALLAS zich vergist hebbe , en
een overoud ondergefch'ven opal levercie ; wel nu , dan
verdient DE T If o U onzen dank, die den valfchen {leen
.(gefteld, dat hij diem gekend heeft) onwaardig keurde ,
om geplaatst te worden oncier den fchat van juweelen ,
in het werk voorhanden , dat hij aan ziinen Vriend en
Konirg kort hierna eerbiedig opdroeg. (*)
(*) THUANUS, Hist. Lib. CXXXII, Ed. in 8vo. Parte
V. p. Ioi r , waar de Gefchiedfchrijver , meldende zelf in
de zaak betrokken geweest te zijn met vele anderen, bet
antwoord des Konings an bet Parlement hoordzakelijk, maar
te eenemaal verfcbiliende van hetgene men bier vindt, heeft
te bock gefteld, en zich beklaagt, dat men al fpoedig bij de
Ultramontanen de waarheid zocht te verdonkeren en een
vaisch verilag in omloop bragt. Ten overvloede kan men
HOOFT, in ziin' HENRIK DE GROOTE, la/. 144, en
den Abc NIILLOT ' S I-list, de France, Tome II, HENRI IV,
p. 2)7 , 218 , vergelijken ; aihoewel de laatfce eenen wenk
geeft , dat Rolling te dezer gelegenheid op eerie zeer vereerende wiize eve r de jezoiten gefprokLn had tot HARLAY
en de Leden van het Parlement ; 'ne:gere trouwens met de
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Wat hiervan zij, wij verblijven aan onze Lezers , voor
zichzelven te oordeelen, wie van beiden , DE THOU
of DALLAS, aan partijdighcid in dezen fchuldig zij !
Elk heeft zijne wijze van denken en van zien; wij volgen de onze, en geven aan den tijdgenoot en achtbaren
getuige meer geloof, dan aan eenen Schrijver , die ruim
aoo jaren later nit dezen of genen hock een verdacht fluk
opfchommelt. Overigens gevoelen wij ons weinig opgewekt , om met den Schrijver op CLEMENS XIV en
Pius VII terug te komen, of over de onzalige oorzaken
der Revolutie in Frankrijk te redetwisten , zoo Lang hij
zwijgt van den verwarden toefland of ledigheid der
fchatkist. Edn woord flecks ter loops. Toegeftaan, dat
de Apostelen des Ongeloofs (aan Christenwilsgeeren is
hierbij niet te denken) de Katholijke Hoven hebben opgewonden, en alzoo zegepralende konden medewerken
tot het befluit , waarbij L 0 Y o L A ' S aanhang afgedankt
en verbannen werd van zijnen DEER; zoo vragen wij
nogtans : was deszelfs toenmalige gevoeligheid en die der
Hoven tegen de Orde niet zeer regtmatig en naar verdienfle ? Verder , wanneer de Groote Natie geteisterd
werd door mannen des bloeds , en, ledig van betere
beginfelen , los van alien band van zedelijkheid en Godsdienst , zich in gruwelen baadde , had Frankrijk toen
niet bet bitter nawee te bezuren eener Jezuitfche opvoeding en leiding van deze geflagen vijanden van het Protestantismus , door welken het burgerlijk onderwijs op
de lagere fcholen verwaarloosd (*) , een blind geloof
ingeflampt , de heilige eerdienst door zinnelijken lust en
praal overladen (f), gewijde waarheid, Christendom en
aangehaalde plaats van DE TH ou wel ce vereenigen is, en
bijzonder wel ftrookt met een ander zeggen des Konings, bij
HOOF T gedacht op bl. 142.
(*) In zoo bekend eene zaak is het afdoende ons te beroepen op het Verflag wegens het Onderwijs, door de Heeten cu vi ER en cco2Lingeleverd in Frankrijk.
(t) Te Rome heeft men Gefnedenen , te Parijs Zangeresfen
Pp2
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Christelijke deugd onder den fluijer van dweeperij geheimzinnigheid en dwaalbegrip verdonkerd zijn geworden? Doch zwijgen en eindigen wij een reeds to zeer
„
uitgedijd verflag met de woorden van B A Y L E

„ est certain, (qu'il y a des gees ,,_ qui , fans paroitre
„ preoccupez, foutiennent)queplufieurs chofes ont rendu
justement odieufe cette Societe. On n'acquiert pas
1, uric fa grande puisfance , a on ne la conferve ji long,' temps, fans le fecours d'une politique humaine trYs
,' rafinde. Or n'est ce point l'encyclopedie de la man99 vaife Morale quant aux pdchez fpirituels? D'ailleurs
99 ce font les jefuites, qui ont pousfd le plus ardemment
„ a le plus loin les confequences de plufieurs doe,' trines , flees avant eux , et qui expofent les Sou„ verains a de continuelles Revolutions , les Protes,, tans au carnage, et la Morale Chretienne au
„ plus deplorable reldchement que l'on puisfe apprehen„ der.” (*)
Men dreigt de uitgave van een tweede Deel. Wij
vleijen ons, dat die zal achterblijven , althans daartoe in
Nederland geene aanmoediging moge gevonden worden.
Hoe dit zij , eenmaal gelproken hebbende , achten wij,
wat nit dien hoek ons toewaaije, onzer aandacht onwaardig , en reiken wij gaarne de tuchtroede aan andere vaderlandfche Recenfenten toe.
der Opera , voor Kerkmuzijk bij piegtige gelegenheden. 0
temporal o mores! Te weten, r1 prefent on f'amufe , on ne
redifle plus. In bet Nederduitsch zou zich dit niet zoo be.
vallig laten zeggen. Dank zij de Hervorming!
(*) BAYLE, Dict. Hist. et Crit. Art. LOYOLA, Tom. III.
p. 1742 et 1743.
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Gefchied- en oordeelkundige Verhandeling over het Leerfelled van den Franfchen Geneesheer BROUSSAIS;
door G. C. B. SURINGAR.
(Vervolg en flot van bd. 528.)

I

n het tweede deel kotnt men nu tot de oordeelkundige
befchouwing van het nut en nadeel , dat men uit de opvolging van de voorfchriften van BR o ussAIs in onze
gewesten te wachten heeft , en zal de eerfle afdeeling
gewijd zijn aan het onderzoek omtrent de voordeelen de•
zer leer.
Wat er in het algemeen van eene wereldheerfchappti ,
een algemeen godsdienflig Ilelfel , algemeene wetten kan
gezegd worden , is ook toepasfelijk op algemeene geneeskundige voorfchriften. Hangen vele ziekten van luchtftreek en leefwijze of , (men denke flechts aan die der
warme luchtflreken , en raadplege CLARK, it U S ,
JOHNSON en anderen) zoo zullen de voorfchriften ,
welke voor een gedeelte lands doelmatig zijn bovonden,
voor een ander niet geheel toepasfelijk zijn. Deze te
uitgebreide toepasfing , bet verachien van de waarnemingen van vroegere tiklen , het fchamper afwijzen van de
ondervinding van anderen zijn de donkere partijen van
een ftelfel , hetwelk anders veal goods bevat , en , gewijzigd , in vele opzigten behartiging verdient ; of liever ,
enkele wenken van een praktisch genie wijzen naar punten , die door den bedaarden waarnemer niet zullen voorbijgezien worden , maar langs welke de te groote geestdrift , zonder er eenig nut van te trekken , voorbijfluift.
Wanneer de Meer suRINGAR aanneemt , dat door de
leer van BROUSSAIS de algemeen verwaarloosde algemeene Ziektekunde vlijtiger beoefend wordt , zoo mag
als een der voordeelen van ons land gelden , dat de
onticedkundige Ziektekunde meerdere aammoecliging heeft
gekregen ; deze belangrijke tak mogt niet blijven kwijnen
in een land, waar de Ontleedkunde Reeds hare ijverigae
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beoefenaars vond , en CAMPER, BONN, SANDI-.
PORT, vnoLIK en anderen proeven van hunne bedrevenheid in de ziektekundige Ontleedkunde gegeven
hebben.
Men kan toeftemmen , dat BRoussAIs meer op de
plaatfelijke gefieldheid der werktuigen opmerkzaam maakt,
en hieruit kan voor ons land groot nut getrokken worden ; want wanneer BA oLivius over het algemeen dit
Diet verzuimt , wanneer onze BOERHAA YE met VAN
SWIETEN, BARBETTE en anderen hicrin niet achterlijk zijn gebleven , is evenwel in ons land het onderzoek naar de plaatfelijke'gefleldheid niet altijd aan de orde
van den dag geweest ; getuige de dikwijls zoo dubbelzinnige behandeling der maagkwalen , bier te laude niet
zeldzaam , en de etterzak van velen , die , als een Deus
ex inachina , de dwalingcn of onkunde op eene fatfoenlijke wijze onder de aarde moet brengen. Het wordt dus
mede voor ons land van belang , bl. 254 , de ziekten
'der maag en ingewanden meer in verband met de bewerktuiging te befchouwen , al is er ook overal geene ontIleking , om niet met prikkelende middeien elke aandoening
te beflrijclen ; terwijl wij wederom , als aan ons land bijzonder eigen , meenen te mogen vooronderfiellen , dat
bij ons de fympathifche invloed van de maag op de overige ligchaamsdeelen minder is dan in andere , drooger
en warmer gelegene luchtftreken ; waartnede wij echter
Diets willen verkorten van het op bl. 254 opgenocmde
verband. Omtrent bet nog verder opgegevene is het zeker dat de Geneeskunde groote aanwinst heeft gedaan
door het onderzoek van B R O U S S A I S naar de langdurige ontflekingen , en dat hierdoor cene even zoo verderfelijke befchouwing der ziekten , als alleen gefloorde zenuwwerking zijnde , cene noodige teregtwijzing heeft ontvangen ; terwijl het onderzoek van maag en darmbuis ,
ook in ziekten , welke van Naar niet afhankelijk fchijnen , beharuging en aanprijzing verdient , het zetten van
blocdzuigers , bij al het misbruik , van eene betere zijde
zich aanprijst , en men , in na volging van SYDENHA
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en BOERHAAvE, zich als op nieuw aan de waardering en doelmatige aanwending der antiphlogistifche geneeswijze herinnerd ziet. Het is rnaar jammer, gelijk op
onderfcheidene plaatfen xvordt opgemerkt , dat het nieuwe en overdrevene altijd tot de waarheid moet terugbrengen. Men beftudere de ilphorismi van BOERHAAVE,
en nergens zal men dien oproerigen toeflel van geneesmiddelen aangeprezen vinden. Zachte voeding en opwekking der krachten door zulke voedfels en geneesmiddelen , — ziedaar de wegen , langs Welke deze groote Arts
zijne lijders tot de gezondheid teruggebragt wilde hebben. Men raadplege s -r o L L in zijne werken en aan
het ziekbed , en de braak- en purgeerwoede zijner opvolgers zal op elke bladzijde hare bettraffing vinden. Wanneer men nu erkent , dat BROUSSAIS der Geneeskunde
ook veel voordeel heeft aangebragt , kan men echter zich
niet onthouden , niet JOSEPH FRANK, te zeggen :
dit goede had evenwel gewrocht kunnen worden zonder
zoo vele beweging en opfchudding !
Na het voordeel te hebben aangewezen , waarin de
Schrijver korter 'con zijn, omdat zoo veel , door a R o u sSAIS zich toegaigend , flechts terugroeping is van hetgeen anderen reeds gezegd en gedaan hebben , moet het
nadeel nog betoogcl worden , bet welk men nit de opvolging van de voorfchriften van IIROLTSSAIS in ooze
gewesten te wachten liceft.
Zeer uitvoerig worth dit gedeelte door den Schrijver
behandeld, en wel onder de volgende hoofdafdeelingen :

koorts , ontfleking , zenairziekten , v/oe(jingen , kwaadfappigheid.
De Schrijver verkiest de ziektefoorten bij voorkeur na
te gaan , offchoon •bet flelfel van BROUSSAIS op nog
meerdere wijzen zoude kunnen getoetst worden, als b.
v. aan de algemeene genezingsleer , die door BR o u sS A I S veronachtzaamd words ; weshalve fornmigen zijner
navolgers reeds getracht hebben dit gebrek te verhelpen
waarin onder anderen BEGIN niet oragelakkig is getlaagd
en nog nuttiger zoude geworden zijn, hadde hij onpar-
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tijdiger gefchreven. Ook aan de algemeen heerfchende
ziAtegefteldheid zoude het ter toetfing te brengen zijn;
maar dewijl BRoussAIs en zijne ijverigfle volgelingen
haar niet alleen ontkennen , maar nog daarenboven belagchelijk maken , is het beter,, hen bij het erkende te bepalen, om hen niet zoo zeer te wederleggen , als anderen voor dwaling te behoeden. Wat zal toch wederleggen oaten bij menfchen , die tegen alle aanmerkingen het
ftilzwijgen bewaren , met een' medelijdenden glimlach of
een verachtelijk fchouderophalen ?
Zoo wordt het beftaan van aanhoudende koortfen bl.
279 op goede gronden betoogd, en we geredeneerd over
werking der natuur en hulp der kunst. Zeker is het
moeijelijk (bl. 290) de juiste grenzen tusfchen eene overdrevene iWedicina exfpectativa en eene al te werkdadige
Geneeskunde te bepalen; daarom wordt deze middelweg
dan ook eerst later gevonden , en niet dan na langdurige
oefening met goed gevolg betreden. Men leest fpoedig de
vermaningen van S T O L L 5 874 , maar men verflaat ze
eerst later. Op bl. 292 en ver y. wordt het beflaan der
ontftekingskoorts zonder plaatfelijke ontfleking gehandhaafd , en juist aangemerkt, dat , wanneer er ontfleking
bijkomt , deze niet bij voorkeur in de maag moet gezocht worden , maar even dikwiils de luchtwegen bierdoor worden aangedaan; het zoude Rec. tot Having aan
geene voorbeclden ontbreken. Aandoening van het fpijskanaal worde echter niet over bet hoofd gczien ; de tong
behoude hier vooral hare waarde als foneiotisch teeken ,
want het behoeft geene ontfleking van de maag om prikkelende midielen te vermijden , en de waarfchuwing van
R E G A (bl. 292) blijft van kracht voor alle tijden, zoo
als alle op waarheid rustende ondervinding Tevens herinnere men zich dat bet lancet en de bloedzuigers de
eenigfle Antiphlogistica niet zijn.
Dat onze catarrhale koortfen geene maagontftekingen
ziin, wordt zeer doelmatig betoogd bl. 301; het ware
echter hier wel de plaats geweest , voor eene te prikke-

lende geheeswijze te waarfchuwen, zoo als
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met regt voor den fpir. Mindereri en andere geliefkoosde en
daarom dikwijls te onpas voorgefehrevene geneesmiddelen doer.
Hetzelfde gelds van pulv. Doveri , kamfer enz. — Over de
wormkoortfen (bl 312) words met reden het gevoeien van
Bit oussAts wederlegd. Hetzelfde gelds ook nopens het
oordeel over de leveront(ekingen en galkoortfen. Zeer zeker
kan de lever door uitwendige en eigenaardige prikkels aangedaan worden, en het zoude elken Arts niet aan voorbeelden onrbreken, welke genoegzaam bewijzen, dat de aandoening der maag, waar zij in die gevallen words gezien,
fympathisch of confecutief is. flan den anderen kant zouden wij echter den Heere SURINGAR in bedenking geven,
of zelfs de door hem genoemde febris biliofa fimplex , of
febris cum faburra biliofa , desgelijks niet een gevolg is van
prikkeling der lever; en de zoogenoemde faburra (de beteekenis van dit woord is toch zoo onbepaald ; zie FRIEDL
Pathologia , § 207) niet eerder een gevolg dan
oorzaak der leveraandoening is; in her tegenovergeflelde gevat zou Je dan de aandoening van de maag uitgaan. De aanmerkingen over het misbruiken van het kwik (bl. 373) door
Duirfehe Geneesheeren zijn toch niet zoo geheel ongegrond,
en te dezen opzigte. zoude B ROUSSA I s geene berisping
verdienen over het gezegde: ce point important, la Me.
decine (lees lever les Jleelecias) a encore fait fin pas retrograde. — Over de zenuw- en rotkoortlen bl. 3;9-333,
worth mode alles wel niteengezet, war had de aanwending
van plaatfelijlte bloedonrtrekkingen meerdere aanprijzing mogen vinden. Hoe dikwijls toch , wanneer men de algemeene
behandeling tegen de dalende levenskrachten behoorlijk wijzigt, belemmeren plaatfelijke bloedswhoopingen de vrije
aanwending van daartoe gepaste middelen. Fenige bloedzuigers (geene vijfrigtallen) zijn dan her een"oudigtle middel , om zulke bezwaren te verhelpen , en het den Arts ruimer te maken. Over eene doelmatige aanwending der bloedzuigers verdi nt nagelei.en to warden Dr. N GE LI , fiber die
HoEändifchen Sfimpllieber , mit Ilezug auf die Epidemic von 1826,

in de rerhandlangen der Med.
Cefellfchaft des Aantons
Zurich; Ziirich, bei J.J.ULRICH, Over de tusfchenpoozende koortfen (')1. 330-34c) weiden wij niet nit : het voor
en tegen is wel uiteengezet.. Met genoegen vindt men bij het
slot der redenering opmerkzaam gemaakt op het nut van
plaatfelijke bloedonttrekkingen hi) fommige iusfchenpoozende
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koortfen. Nog onlangs zag Rec. eene hardnekkige derdendaagfche koorts bij een' verzwakten en zoogenoemden lympatifchen lijder ophouden, na het zetten van eenige bloed•
zuigers achter de Goren, van wege eene meer dan gewone
hoofdpijn, welke bij de laattle aanvallen werd gevoeld. Hetzelfde werd evenwel mede van afleidende middelen waargenomen. Zoo verloor eene dergelijke hardnekkige koorts zich
na het zetten eener fontanel. — Tevens zij hier aangemerkt ,
dat, wanneer men ook bij tusfchenpoozende koortfen het
gevoelen van nnoussArs niet omhelst, de geprikkelde toeftand vau het vaatitellel , en inzonderheid der haarvaten, in
vele gevallen eene bijzondere aandacht verdient. Vele naziekten , inzonderheid borst- en andere waterzuchten, zouden
hierdoor kunnen voorgekomen worden. Over den al of niet
plaats hebbenden invloed eener heerfchende ziektegetleldheid
is genoeg gezegd door WITTMANN, KIESER, ALEXAN.
DER en anderen, om hier verder op terug te komen.
Hoezeer wij het over 't algemeeu eons ziju met den Heer
SURINGAR, meenen wij op goede gronden van' hem te mogen verfchillen, dat zuivere ontaeltingsziekten in Bien graad
als elders bij ons hoogst zelden of nooit worden waargenomen. Algemeene en plaatfeWke ontilekingen ziju bij ons
veelvuldig genoeg , en me.nigvuldiger dan men wel uic den
nerd der luchtsgetleidheid zoude opinaken, wier uitwendige
fchadelijkc invioeclen welligt rijkelijk worden opgewogen door
het veelvuldig gebruik van ilerke dranken. Het begin van
het jaar :830 fcheen althans Met under te doen bij hetgeen
muss CIIENBROEIC in het jaar 173 t heft waargenomen.
Behartiging verdient lietgeen over de ontftekft , g..der herfenen
words gezegd; zij is zoo wel idiapathisch als fynzpathisch,
en ook bij de la.atile zoude men dikwijls te kort fchieten
met enkel bloedzuigers op de mug te zetten. Voor onze
ilreken , waar zoo dikwijls een verholen voeteuvel of jicht
in het fpel is, zullen bij koude fotnentaties over het hoofd
warme }wren over (le voeten een gelukkig geitozen
zijn. — \Vat de keeio II ftekingen en longonalekingen betreft,
indien de aanmerkingen van B o U ssArs Met zoo geheel
eenzijdig waren , zij zouden nut ten eenema!c ongepast zijn.
Het werk van n ou N over de l'neumonie is nog niet zoo
verouderd , en hoe -,,vordt daar de antiphlogistifche be'nande.
ling beoordeeld; en hoe dikwijls zies nle u niet in keelontftelcingen den geprikkelden toertand telkens door prikkelende
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gorgeldranken verergerd I Beredeneerde Artfen maken zich
aan zulke misgrepen niec fchuldig; maar hoe groot is niec
het heer der onberedeneerde Einpirici, die op hooren zeggen
trachten to genezen ! — Ten opzigte van de longcering
(bl. 363-373) words het bekende gezegd , en daarom kan het
bier met ftilzwijgen voorbijgegaan worden. Van de leverontfieking is mede reeds gewag gemaakt, Over de Castro-En.
teritis words het bekende voor en tegen wel uiteengezet.
Zoo ergens , moet bier de dwaling van BRoussAts nitkomen. Die Loch eenzijdig ziet of handelt , is altijd op den
weg cot dwaling. Wij twijfelen echter, of de uitfpraak van
den }leer sURINGA It vennogender zal zijn dan die van zoo
vele anderen, welke getracht he'.)ben de andersdenkenden
tot betere overtuiging to brengen. Over buikvliesontfieking,
rheurnatismus en jicht wordc het bekende ter wederlegging
van BitotiSsAis, waar zulks noodig is , wel uiteengezet;
de aanhaling van u U F EL A ND is (bl. 399) op hare plaats.
Menig jichtlijder zoude niec zoo fpoedig het flagcoffer dezer
ziekte geworden zijn, ware de plaatfelijke crffis niet to dikwijls of ontijdig verftoord geworden. De gematigde voorflanders der leer van BRoossnis zijn grootendeels teruggekomen van het denkbeeld, dat pokken , mazelen, roodvonk
enz. niec dan overgebragte maagontftekingen zijn ; dit gevoelen zal dus zonder vele beftrijding van zelf komen to vervallen , en inzonderheid bezit men omtrent deze flof belangriike oorfpronkelijke bijdragm van den beroemden THIJE sSi N K.

Wat de ziekten van het zenuwftelfel aangaat, bl. 41 . 1 enz.,
komen wij tot Beene bijzonderheden, deze Recenfie Hier
to zeer to doen uitdijen. Wat echter de kinklroest beireft,
zonder dien met BROussAIS of anderen in Cene ontfieking
der luchtwegen te zoeken, gelooven wij dat eene verftandige toepasfing der geneeswijze van D Es ft UE L L E-S
beharciging verclient ; men hechc bij dee.e ziekte nog to veel
aan eene fpecifique geneeswijze, denkt to veel aan zenu wen,
en vraagt niet, indien ook de zenuwwerking ongeregeld is ,
of de bedaring derzelve bij kinderen niet het best
door an tiphlop,Istica wordc bewe.rkt. De op bl. 42: vermelde geneeswijze houden wij web algemeen voor doelinatiger dan herhaalde braakmiddelen , aurant. , kernies enz.,
waarmede de kinderen maar al le dikwijIs mishandeld worden. — Beroerte en krankzinnigheid zouden tot uicdijeude
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verhandelingen aanleiding geven , indien men van wederzijden
de gronden nader wilde ontwikkeleu. Wat de behandeling
der flijintering aangaat , zijn de verfchillende aanwijzngen en
het gebruik van onderieheidene geneesmiddelen juist. Zoo
alsmede in meerdere. ziekten, rnaken de volgelingen
van DROUSSAIS zich fchuldig aan het verzuimen van vele
zeer voortreffelijke en dikwijls onmisbare geneesmiddelen.
Wij gelooven met SURINGAR , dat de roodeloop niet
alleen door bloedzuigers kan genezen worden, maar houden
ons verzekerd , dat men hier, BROUSSAIS volgende, minder onheil zal aanregten , dan wanneer men den anders voortreffelij ken ZIMMERMANN, gehoor geeft. Men herkent in
den Schrijver over den Loop hem niet, die door zijn werk
over de Ervaring zich eene duurzame gedenkzuil heefc gefticht. Bloedzuigers, de ftrengile dieet (dit ftruikelblok voor
zoo velen) , verzachtende geneesmiddelen, het voorzigtig
gebruik van het opium zullen beter voldoen dan zuurachtige
en andere middelen ; wij vertrouwen, dat geene verhittende
bier flechts van verre in aanmerking ltomen. FRANK en
RICHTER. zien bier wel; de lijkopeningen bevestigen hun
gevoelen. — De waterzucht is eene dier ziekten, welke nog
eene bijzondere oplettendheid vordert; de waarnemingen van
den I-100gleera g r S CH RODER VAN DER IS OL K zullen gewis
tot nader onderzoek opwekken. Omtrent de venusziekte
behoort mede nog veel gedaan te worden. Tot zoo fang
oordeele men van wederzijden niet te fcherp, en wage men
vooral geene lijders aan onbewezene gevoelens ! Wat dacht
men vroeger niet van de genezing dezer ziekte door opium ?
Zijn ook alle goede voorflellen al[ijd uitvoerbaar ? Ten forte
vereenigen wij ons niet geheel met het aangevoerde, „ dat,
„ het gebruik van bloedzuigers in fcirrhenfe en carcinomatenfe ongemakken geenszins willende afkeuren, wij ons
echter overtuigd houden , dat men dezelve rneestal even
vruchteioos als elk ander geneesmiddel zal beproeven."
Men beproeve het altoos , juist om die reden , en ow enkele
belangrijke waarnemingen, die van eene goede uitkomst getuigen; evenwel men wachte flier to iang.
Wij wenfchen het werk van den {leer S uRIN GAR in veler
handen , vooral van diegenen niet in de gelegenheid
zijn, vele werken re raadp;egen , en om nit het gelezene de
flotfom te kunnen opmaken. Jammer, wij herhalen dit, dat
bier al wederom bet nut aan het voordeel worth opgeofferd.
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Handboekje over de Boomkweekeri j, ten dienfle der Teugd.
Met een Plaatje. Te A 'oevorden, bij D. H. van der Scheer.
183o. In 8vo. 8o III. f
r2=.

E

en welge:chreven , voor kinderlijke bevatting geichikt opftel, over d boomkweek2rij , in gefprekken rusfchen een'
dorpichoo/onderwijzer en twee leergierige jongens. Wij wen.
fchen het eene goede reize, en aan den ooftbouw vele jeugdige vrienden !

Het StoomwerAtuig, deszelfs oorfprong, voortgang en zamenfielling , belchrcven en toegepast op Fabrijken , Stoombooten
en Stoomrijtuigen. Opgehelderd door twee gelithographeerde
Platen. Door WILLEM VAN HOUTEN. Te Breda, bij
Broefe en Comp. 183o. In 8vo. 205 Bl. f 1-5o.

II

et was een goed denkbeeld , om in een populair gefchrifc
het Stoomwerktuig , hetwelk thans zoo veelvuldig work
aangewend, to beichrijven en op Le helderen. De Schrijver
van dit boekje heeft echter , onzes inziens , aan die behoefte
niec voldaan ; daar zijn boekje die duidelijkbeid mist, welke
bier een hoofdvereisc!,te is. flij verootfchuldigt zich met
voor eenvoudige menfchen en niet voor geletterden Le hebben
gefchreven ! Wij zijn van oordeel , dat daartoe kennis en
oefening vereischt wordt, die niec zoo getnakkelijk Le ver.
krijgen zijn , en dat men eerst zijne eigene denkbee'den behoorlijk moet weten ce rangfchikken, vOdr men bekwaarn
is, die van anderen Hit to breidcn.

Le Despodsme , confiders ccmme le cleveloppemen t nature(
du fysteme liberal, ou comme le complement de la revoice de l'homme contre Dieu; par A. CA PA DOSE, Docteur en \1edecine. A Ain q erdam, chez J. H. den Ouden,
1830. 8vo. VIII et 1 44 Pg. f 1 .
mag dit boekje wel in het Fransch gefchreven
W aartoe
Om de Franfchen en Relgen

zijn?

tot des Schrtjvers gevoe-
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len over te haren? Daar zijn de tijden toch wel niet naar,
en om de waarheid te zeggen — de IUD ook niet. Om
zich bij Franfchen befpottelijk CC maker)? Dit zou wel Bens
het geval kunnelt zijn. !miners, de Schrijver redeneert geenszins nit ftaatkundige beginfelen, ( wanneer hij misfchien ,
hoe flecht ook zijn Fransch is, in deze zoo overftaatkundige
Eeuw misfchien nog al lezers zou vinden) maar uit nude
godsdieu(lige flelfels , door hem op de zonderlingfte wijze
op de Staatkunde toegepast. Ziehier eenige ftaaltjes, die den
geest van het geheel kunnen leeren kennen. !)e mensch beftaat uit drie deelen ; geest, ziel en ligchaam. (Dit desk_
beeldis Diet onbijbelsch , en men vindc het ook, ichoon in andere
bewoordingcn, bij PLATO weder. Maar nu!) De val onzer
eerfte ouders heeft , in plants van een zuiver ligchaatn , eene
heilige ziel en een' reinen geest, ons doen verkrijgen een
onzuiver ligchaam, eene bezoedelde ziel en een' afgevallen en
onreinen geest. Even als de mensch uit die drie beginfelen
beam, dus ook het menschdom van de eerfte tijden af. Van
A DAM'S drie zonen was PAIN het zinnebeeld van het ligchaam,
of het vleesch; ABEL van de ziel , en s ETit van den geest.
Wij weten niet , waarom die goede ABEL bij Dr. cApAno
zoo laag ftaat. In ABEL, zegt hij , zien wij het, beeld der
ziel, die in haren natzzurflaat geheel onderworpen is aan het

ligchaam s, en onbeklvaam, om deszelfs invloed weérfland te
bieden. Maar de Doctor moest een' derden man hebben
voor zijn ftelfel: SETH kon hij niet wel nemen ; this moest
ABEL het flagtoffer van den Doctor zijn. I3ij is , volgens
hem, onder de flagen zijns broeders gevallen, ads een treffend

beeld van den dood en de , onvruchtbaarheid der ziel var de
wedergeboorte. (De Schrijver van den Brief aan de Hebrea,
XI: 4, dacht er nog al anders over ; maar de Doctor weet
het zekerlijk beter. Doch verder.) In de familie van NOACII
vinden wij dit geheimzinnige drietal weder. C HAM vertegenwoordigt er bet ligchaam, j A P HET de ziel , en SEM
den geest. (De Bijbel zegt van de karakters defer drie
mannen wel niets, dan eene Anekdote, die JAPn E T en SEm
in edelaardigheid ten minfte gelijk !telt; maar de Doctor
weet het wederom beter. Ook moest hij zijn drietal vol
maken,) Even als IC A IN y our de verdoemenis en een SETH
voor heerlijkheid bereid zijn , c nAM voor den vloek en
sEM voor den zegen , dus is in 'let menschdom eene wereld
van nitverkorenen , bepaald voor de hemelfche heeriijkheid ,
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en eene wereld van doemelingen , expresfelijk bewaard voor
de Het (referves pour la Gehenne.) (Foei, Doctor! dat gaat
te ver. Denk aan MATTH. VII: 1, 2.) Dit zijn dus maar
twee klasfen. Ware de Doctor Roomsch, zoo kon hij zeer
gevoegelijk zijn driers! met de ziclen in het vagevuur vol maken. Maar dat gaat nu Met. Doch bij de nog levende
menfchen goat de rats over! door. Hij maakt er zelfs eene
tabel van. Her geheele menschdom is dan verdeeld in ligchanteltyke of vleefcheltjke, ziels- en geestelijke menfchen. De
eerfte zijn de Wilden en menfcheneters; de tweede de befchaafde heidenfche volken ; de derde (in den ruimften zin)
de aanbidders van eenen waren God. Deze fplitfen zich
weder in drie klasfen; de y leefchelijkc zijn de Nohammedanen,
de ziels-menfchen de Jaen (credat .7t- icheus zipella) en de
geestelijke de Christenen. Maar ook onder dezen heeft weder
eene onderdeeling plants. De y leefchelijke zijn de Roomfchen
en alle leden der Criekfche Kerk , de ziels - menfchen alle
Prorestanten buiten de Hervormcie Kerk , de geestelijke men.
fchen de Gereformeerden, aanhangers der leer van CALVIJN,
die het ware Sion Gods is (bl. 41.) Eindelijk zijn er in elite
Kerk , groot of klein , weder vleefchelijke, ziels-menfchen
(die naar de wereld zeer braaf kunnen leven) en uitverkorenen
of geestelijke menfchen, laatften alleen worden zalig; de
beide andere klasfen zijn kinderen des rooms, en worden
eeuwig verdoemd.
Moor, zal men zeggen, war heeft nu dir beroog , dat de
Doctor een geflreng Calvinist is, (alsof wij het nog niet
wimp) met Liberalismus en Despotismus re doen ? leer
veel, Lezer! Want ieder Christelijke Stalt is voldrekt dezelfde, als die onzer eerfte ouders. De Koning of Vorst is
Met de Vader,, (want dan zouden de kinderen bij meerderjarigheid vrij worden) maar (loch flier, Lezer!) de man, en
het geheele Volk, al beflaat het uir 5o millioenen menfchen,
de vrouw van dien man. Welk een ongehoord Serail voor
dien Sultan! Doch neon — bet geheele Volk is, als corpus
morale, flechts eene vrouw, en moet als zoodanig haren
wertigen Heer en Voo,;(1 onderworpen zijn. Maar als die
Heer en, Voogd nu eens komt te fterven , hoe dan? Alsdan
treedt zijn opvoiger, z;n zoon, irnmers flier in de regten op

zijne moeder?
Men ziet, tot welke ongerijmdheden en dolheden her ftelfel van den Doctor geleidt , wanneer men z ijne vergelijking
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wil volhouden. Maar,, gaan wij verder. Gelijk de vrouw
van den Duivel verleid is , om de verbo-dene vrucht te eten ,
dus ook het yolk , om van de vrijheid te proeven. Men

durfde aan de volken diets waken, dat zij niet ow den Koning , snaar de Koning ow hen was , iet.s even zoo onger,ijuld
alsof men zeide, dat de wan oni de vronw is gewaakt , en
niet de vrouiv om den man. God wilde echter een' krertegenwoordiger op aarde hebben, en dit is de man , niet tie vrouw,
de Monarch, niet het yolk. (131. 61.) De dag, waarop men
aan de Vorften zeide, dat hunne magi hun door het Volk
werd opgedragen , was voor de Staten even noodlottig, als
Coen de vrouw in het Paradijs baron man de verbodene vrucht
gaf. (Bl. 64.) Hieruit volgt , dat de Staten v6Or de kennis
dier noodlottige leer in het Paradijs geleefd hebben. Stellen
wij nu ook al niet (zoo als wij Loch behooren te doer)) de
beginfelen der leer, die volgens den Schrijver des Drivels
is, reeds in de bosfchen van Duitschland en in de Middeleeuwen , in do Maart- en Meiveklen , de Staten van iirragon
en Kastilii, de Zwitferfche Cantons, de Engelfcke Parlementen en Nederlandfcbe Staten; denken- wij flecks aan de beginfelen, die men in de zeventiende en achrtiende Eeuw begon
te preebken, zoo leefden de Volken order HENDRIK DEN
VIII, FILIPS DEN II, LODEWIJK DEN XIV en de tattooze kleine tirannen in DuitschMnd (waarvan er een, volgens
SCHELTEH A , in dën jam. 5 pCt. zijner onderdanen als toovenaars en hekfen deed verbravden) waarlijk niet in bet

Paradijs! De Protestantfcbe Staten hebben geheel bijzonder
den invloed der vernielende beginfelen van de hedendaagfche
Staatkunde ondervonden. (B!. 67.) Leugenachtig, volftrekt
leugenachtig, Doctor! Zie op Frankrijk , Spanje, Portugal,
Italie, in het revolutionaire tijdperk , thans op het rampzalige Braband, de prooi van Godvergetene fielten ;
Protestantfche Staat is daardoor gercholtt en beroerd geworden, behalve (door geheel bijzondere omdandigheden) de
Yereenigde Nederlandeh? Juist dit ftrekt het Protestantismus
tot eere , dat de meer algemeen verfpreide verlichting en
kunde der ingezetenen de banden, die Vorst en Volk aan
elkander hechten , beter waarborgt ; en went treffender bewijs
kan er daarvoor zijn, dan de hording, die het Protestantici)e
Noord - Nederland thans aanneemt tegenover bet orgeitikkige
Braband, finds Eeuwen de fpeelbal en het werktuig der
Papen?
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Vot. TA IRE was, volgens den Doctor , het werktuig ,
tvaarvan de Duivel zich bediende , om de leer te prediken,
dat de Volken ook regten hebben. Wij voor ons hebben met
V OLTAIRE, in meer dan an opzigt, niets op: hij misbruikte op her fchandelijkst de groote gaven , hem door den
Schepper gefchonken, en tithe voorregten als Christen, tegen
dien Schepper en tegen het Christendom ; maar zulk eene
opeenflapeling van fcheldwoorden, als wij op bl. 70 tegen
dien man vinden is toch beneden de achting , die een fatfoenlijk man aan zichzelven en het Publiek fchuldig is. Wat
CA PAD Os E van de Franfce Revolutie (vooral na 1792)
zegc, is volkomen waar. Zij is eerie fchandzuil , door het
Franfche Volk aan zichzelve gezet! Maar waarlijk , de leer,
dat her Volk ook regten beef:, dat de Forst on het Yolk,
niet het Yolk om den Forst is, werd geenszins door v o LT A IRE noch door de Franfche Omwenteling geleerd; wij
hebben ook dit geheiligd beginfel aller volksvrijheid, dat
door de Vorflen in de vijftiende en zestiende Eeuw zoo
fchandelijk miskend werd, aan het Protestantismus te danken.
Onze Staten-GeneraaI verkondigden die leer aan het ver.
baasde Heelal en aan de tandenknarfende Despoten in bun
onvergetelijk Manifest van den 96 Julij 1581 (*), onder
dien zelfden Prins w I 1. LEM DEN I, dien ook de Doctor zoo
prijst. De EngelfChe Protestanten verdedigden die zelfde
volksregten tegen het altijd half of geheel Roomschgezinde
en despotieke Huis van sTU ART, eerst in den ongeregelden
en tot dwingelandij overgellagenen opfland van 1642, daarna
in de onfterfelijke Omwenteling van 1688, den grondflag van
Engelands tegenwoordig Staatsregt en voorbeeldeloozen bloei.
De Roomfche profelytenmakerij van p x o n D EN II gaf daartoe wet onmiddellijk aanleiding; maar bet was toch even zeer
om Engelands vrijheden , als om de Protestantfche Godsdienst te doen.
Nu komt eindelijk de Schrijver tot het hoofddoel van zijn
werk, door te doen zien, dat zulk eene vrijheid , welke met
het beginfel van Souvereiniteit des Folks verbonden is, eindelijk Despotismus ten gevolge moet hebben. Gelijk de meer
geweldige Franfche Omwenteling eenen militairen Dwingeland,
dus zal (voorfpelc hij) de langzame en beredeneerde affchei(*) Zie het echte fluk bij L o R., Ned. Oarlogen , Ude St.
bl, 276.
BOEHBESCII. 1830. NO. 13.
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ding van God, die wij tegenwoordig beleven, een bedaard ,
langzaam , Jezuitsch, listig Despotismus ten gevolge hebben ,
dat de harten bederven en het verftand voorinnemen , en eindelijk een onwettig gezag op alien zal oefenen, die den Heer
in geest en waarkeid dienen. Daartoe zal het zich aan het
hoofd plaatfen van — de Jezulten en Vrijmetfelaars ; menfchen ,
die nog al wat verfchillen. (Maar zekerlijk , men kan voor
filets meer inflaan , nadat men den Godloochenaar DE POTTER
en het bees t DE CELLES ( 4' ) met DE ROBIANO en zijne
Priesters ddne 1ijn heeft zien trekken!)
Het boekje eindigt met eene oproeping aan het Polk Gods.
Zij moeten Gode geven , wet Godes is , maar weigeren, aan
den Keizer een regt op hun geweten in te ruimen. (Wij wilden
wel eens weten , welke wereldlijice Overheid zulks verlangt.)
In de Noten wordt beweerd , dat de opfland van Nederland
in 1572 en die van Engeland in 1688 geenszins flaatkundig ,
maar looter godsdienflig waren. (Wij zagen zoo even bet tegendeel.) Zonderlinge Godgeleerde Hypothefen des Schrijvers , mede in de Noten geboekc , en tot het coginerk des
werks in geen verband flaande , gaan wij voorbij.
Wanneer dit boekje, in plaats van vrij wet onzin en misplaatfle vertooning van Godgeleerdheid , de fleiling had onTlernomen te betoogen, da: het misbruikte Liberalismus, of
overdrevene vrijheidszuchc, de moeder is van bet Despotismus,
zoo zou het flechts de tolk, niet eileen van de grootile
Wijzen der Oudheid , maar ook der ondervinding geweest zijn.
PLATO en ciCER o beide hebben in hunne onflerfelijke werwanneer begeerten naar
ken over den Staat betoogd, dat,
„ het overtollige den hoofdzetel der ziele hebben overwel• digd , en dien ledig vinden van dege111ke kundigheden ,
edele oefeningen en waarachtige bekwaamheid — de beste
„ wachters der ziel bij hem, die God lief heeft — zij
„ dan leugentaal en opgeblazene gedachten daarvoor in de
„ pleats ftellen , de deur fluiten voor de hulp van beter
overleg , de fchaamte clwaasheid , bezadigdheid lafhartig„ held, gematigdheid onnoozelheid en bekrompenheid noemen ,
„ en aan alle nuttelooze begeerten den vrijen teugel vieren ;
„ geweld , daarentegen, regeringloosheid, losbandigheid en
„ fchaamteloosheid opvijzelen en bekroonen terwijl zij ge„ weld verlichting , regeringloosheid vrijheid , losbandig(*) Wie de gefchiedenis van de asperfies kent , zal deze
benaming niet te fleck vinden,
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heid edelaardigheid, fchaamteloosheid dapperheid roe„ men. Dan is er geene regelmaat , geen band van ver• pligting meer in het leven. Dan zegt men , dat voor
, den mensch, van nature vrij, alleen in eene Volks, regering het leven waarde bezit. Maar wanneer men nu
• bij dien dorst naar vrijheid in handen van ondeugende
• chenkers
f
vervalt, en men alsdan door dien ongemengden
, drank word[ bedwelmd, zoo belastert men de Regenten,
" die niet bij uitftek toegevend zijn, en niet tot alles
„ vrijheid willen geven , als deugnieten en Oligarchen;
„ maar dezulken , die der Regering gehoorzaam zijn , veracht
„ men als
flaven en nietige wezens ; de befluurders,
daarentegen , die zich met de befluurden, de befluurden,
, die zich met de befluurders gelijk ftelien, prijst men , zoo
, in het openbaar als in het bijzonder. Dan gehoorzaamt de
„ zoon .zijne ouders niet meer, de vreemdeling words met
, den burger gelijk gefteld, de leerling veracht zijnen leer„ meester,, de jongeling den grijsaard , en in 't algemeen moeten
• dezen zich met de jeugd gelijk fiellen , om den naam van
„ firoeve Despoten te mijden. Eindelijk veracht men ook
alle befchrevene en onbefchrevene wetten , opdat men toch
geenen [leer hoegenaamd zou erkennen. Maar dan baart de
overmaat juist het tegenovergeftelde; al te groote vrijheid
flort den burger en den Staat in al te groote flavernij door
de hommels, de onnutte leden der Maatfchappij ovier proof
de Rijken dan worden.” PLAT o , nit Wiens achtfte boek
over den Staat wij dit woordelijk hebben overgenomen, beat
dan voort te doen zien , hoe een listig volksverleider de menigte weet te vleijen, de hommels en het gemeene yolk naar
zijne hand te zetten , en, als verdediger der rationale Regten ,
burgerbloed noch burgerfchatten ontziet, terwijI de geweldig.
ite maatregelen hem de lieffte zijn, en hij zich eindelijk in
het hoog gezag weet te vleijen. Gelijk Delgté ons dezer da.
gen een treffend bewijs voor de waarheid van het eerfte gedeelte dier fchildering geeft , zoo pleit voor het tweede een
DIONYSIUS, een AGATROK LES, een MARIUS, een
IVIASANIeLLO, een cEs A n, of liever een OCT AVIAAN,
een CROMWELL ,een ROBESPIERRE Moen NAPOLEON.
Die thans in Europa vrijheid! vrijheid! fchreeuwen, verliezen dit te veel tilt het oog. Het losgelatene gepeupel , van
Bayonne tot igen , weder in de bander der Maatfchappij to
doen terugkeeren gaat zoo gemakkelijk niet , als door verQ4 2

$28

A. CA P A DOSE, LE DESPOTISIYIK.

giftige ophitfingen die bandsm te flaken. Had onze Doctor
pie Nation op zulke lesfen der wijsheid en der ervaring op.
merkzaam gemaakt, Men zou hem dank verfchuldigd zijn;
thans is de helft van zijn boek warcaal, en het geheel zal
niet gelezen worden. Men verfta ons echoer vvl. Het aan.
voeren van godsdienftige beweegredenen bij ftaatkundige redeneringen zijn wij verre van of te keuren. Zulks moet ech.
ter op eene verflandige wijze gefchieden. Wee den genes ,
die het Christendom als vriend der tirannij en der wiliekeur
voorfleit , en daardoor aan zoo vele flechthoofden eene ftof
tot lastering geeft , waarvan zij zich gretig bedienen! Gy

zijt tot vrijheid geroepen ; gy zit dour gekocht: wordt geene
Haven van menfchen ; de waarheid zal u vrij waken. Ziedaar
even zoo wel uitfpraken des Bijbels, als het infcherpen van
eerbied voor bet gezag der wettige Overheid: Gebruikt die
vrijheid niet tot losbandigheid, en zijt aan de aver u geftel,de
magt onderdanig.

De Luitenant. Ceneraal Baron K R A IJ E N H O F F voor het Hoag
Militair Geregtshof befehreven en vrifgefproken. Nijmegen.
bij C. A. Vieweg. 183o. In gr. 8vo. 32 , 24, 24, :56 en
bl. f 2- 20.

W

anneer men , na eene veeljarige fchitterende loopbaan,
zich, in den avond zijns levens, in een Crimineel Regtsge.
ding heeft becrokken gezien, 't welk eerst na een aanzienlijk
tijdsverloop met eene vrijfpraak geeindigd is , is er wel niets
natuurlijker, dan dat men er hoogen prijs in flelt, om in de
openbare meening denzelfden onbevlekten naam ce hernemen,
waarop men zich te voren beroemen kon. Het is tech maar
al ce waar, dat, bij het ontttaan van geregtelijke vervolgin.
gen , de menigte een hevig vermoeden van fchuld opvat tegen hem , die daarvan het voorwerp is; een vermoeden, 't
welk gaandeweg in krachten wint, zich met geruchten voedt,
en eindelijk zulk een' fchijn vanzekerheid aanneemt , datfoms
de volkomenfle vrijfpraak (die buicendien aan ongenoegzaam.
held van bewijs kan worden toegefchreven) niet in Nat is,
het voorbarig oordeel geheel en al uit te wisfchen. Hierom
zal het voor ieder,dje, in eenen hoogen rang der Maatfchap.
pij geplaatst, zich in een veel gerucht makend geding heeft
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moeten verantwoorden , fteeds van het hoogite belang zijn ,
om , zoo hij cordaat met zijne zaak durft voor den dag Ereden, dezelve ook aan het publiek ter beflisfing te geven, ten
einde op die wijze bij tijdgenoor en nakomeling den laatftert
zweem van achterdocht weg te nemen , en zijne nagedachtenis cegen alien Laster te waarborgen.
Her waren dusdanige overdenkingen , die den Luitenant-Ge.
neraal Baron KRAIJENNOFF, voormalig Infpecteur - Gene•
raal der Fortification en van het Korps Ingenieurs , Mineurs
en Sappeurs bewogen ,
om, ter handhaving zijner ecr en
ter afwering van den faster , een min of meer uicvoerig gePf denkfchrift daar te ftellen van den oorfprong, den voort, gang en de beflisfing zijner Procedure voor het Hoog
Lair Geregtshof, waarvan de omftandigheden niet alge.
meen bekend zijn. " Dit nu is het aangekondigde werk ,
van hetwelk wfj trachten zullen, onze Lezers een beknopt
en onpartijdig verflag te doen,
De plotfelijke inftorting van een der nieuwe Buskruidmaga.
zijnen re Ijperen , bij het uitnemen der formelen, in Augustus
1824, leverde het eerfte onloochenbare bewijs op der fchandelijke ontrouw en fchelmfehe handelwijze van fommige Offieleven der Genie in de daarftelling der aan hen toevertrous,v•
de werken. Ben deswege gedaan onderzoek gaf de treurige
zekerheid, dat zoodanige fchurkerij ook ten aanzien van loinmige andere Vestingen , voornamelijk Ostende , had pleats
gehad. De hieruit ontftane vervolgingen en fententien van
het Hoog Militair Geregtshof zijn algemeen bekend. (Men
zie de Nieuwspapieren van Maart 1827 en October 1828.)
De Luitenant - Generaal Baron KRA1JENHOFF had , als
toenmalig Infpecteur- Generaal der Fortification , het oppertoezigt gehad over de bevesciging van de zuidelijke grenzen
des Rijks. Hij verklaart echter, nimmer eenig vermoeden van
bedrog gehad , veelmin eenig regtareeksch of zijdelingsch
berigt dienaangaande ontvangen te hebben; dat hij ook bij
zijne Infpectien niminer jets befpeurd had, waaruit hij on•
trouw vermoeden kon of moest; en eindelijk, dat zijn op.
pertoezigt voornamelijk het perfoneel en het kunstmatige be.
trof, terwijl over al, wat het-materieel en de geldelijke ad.
rninistratie betrof, door de Directeuren der Fortification on.
middelliik met het Departement van Oorlog werd gecorres.
pondeerd. Hij verklaart alzoo, nimmer gedacht ce hebben,
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dat hij ooit in deze zaak zoude betrokken raken, te meer
daar hij nog in 1825 zijne belangrijke zending naar de
Westindifche Kolonien volbragt, en bij zijne terugkomst
,, door Zijne Majesteit op eene zeer onderfcheidende wijze
was ontvangen , met groote tevredenheid over de uitvoering
• dezer Commisfie." (BI. 6.) Kort daarna, echter, ontwaarde hij, dat then hem verdacht hield van ftrafbare oogluiking
burners van nalatigheid en pligtverzuim. Op den 22ften Mei
1826 onderging hij een eerfce verhoor voor Heeren Cominisfarisfen van het Hoog Militair Geregtshof, 't welk op den
27 Augustus 1827 door een tweede gevolgd werd; zijnde hij
telkens bij handtasting ontvangen.
De bijzonderheden dezer Procedure , de tusfchenkomende
beletfelen, die de afdoening belemmerden, en zijne aanhoudende pogingen, om die afdoening te erlangen, worden door
den Schrijver in het breede opgegeven. (B1. Eindelijk ontving hij, in het begin van Junij 1829, de Conclufie
en Eisch, aan het Hoog Militair Geregtshof door den Ad.
vocaat - Fiscaal bij hetzelve overgegeven. In September werd
zijne Memorie van Verdediging bij het Hof overgebragt: en
hierop volgde, doch niet dan na nieuwe middelen, van zijne
zijde in het werk gerceld, om befpoediging te erlangen, op
den 28ften April van dic jaar (183o) de definitive Sententie,
waarbij hij werd vrijgefproken. (B1. 29-32.)
Dit is de hoofdzakelijke inhoud der 32 eerfce bladzijden.
Eene volgende paginering, 1-24, bevat de Bijlagen, op
welke de Schrijver zich beroept. Men mist bier echter de
ftukken A—E , waaromtrent hij zich beklaagt , dat het Hof
hem de teruggave der originelen geweigerd en flechts zeer onvolledige kopijen daarvan uitgereikt heeft.
Eene tweede Bijiage, bl. 1-24, bevat de Conclufie van
Eisch in 332 Artikelen. In dezelve worden de bezwaren opgefomd , welke, naar het oordeel van den Eifcher R. 0. ,
uit de ftukken , ten laste van den befchrevene , voortvloeiden ; en daaruit afgeleid, „dat hij geene ftrafbare oogluiking
heeft begaan, maar fchuldig !hat aan verzuim en nalatigheid in de dienst als Infpecteur -Generaal der Fortification
en van het Korps Ingenieurs , Mineurs en Sappeurs , en
" het volbrengen van ziinen pligt , welke nit den aard zij..
„ her betrekking en volgens de Inftructie van !8 Februarij
„ 1815 op hem rustte: waarom de Eifcher, op grond van
„ art. to, 27 en n8 van het Re:;ienient van Krijgstucht voor
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„ het Krijgsvolk te Lande, concludeerde tot het opleggen
„ van een Kamer - arrest voor ten hoogfte twee maanden,
„ met veroordeeling in de kosten; en dat hij voorts zoude
worden vrijgefproken van de aan hem te last gelegde be„ fchuldiging van ftrafbare oogluiking in zijne voormelde
qualiteit.”
Nu volgc de derde Bijlage; (bl. 1-156) zijnde de ftraks
genoemde Memorie van Defenlie , opgemaakt door den Nijmeegfchen Advocaat, Mr. R. SCHEE RS VAN ARE N CA it.S P E L ; naar ons corded' een zeer uitmuntend ftuk , 't welk
zich vooral door eenen even helderen als krachtvollen betoog.
tram onderfcheidt. Het ftrekt hoofdzakelijk om aan ce toonen , dat al hetgeen door den Eifcher R. O. als bezwaar
voor den befchrevene was aangevoerd, geenszins als zoodanig kan befchouwd warden; en dat, al ware het, dat er in
dezen eenige nalatigheid had plaats gehad, geen echter
niec toegegeven words) dan nog het Reglement van Krijgstucht hier in geenen deele te pas kwam.
Met dit laatfte heeft zich het Hoog Militair Geregtshof
vereenigd, doch niet zoo geheel met het eerfte. De vierde
Bijlage behelst 's Hofs Sententie , waaruit wij , behalve het
dispofitief, alleen het lode Confiderant zullen opgeven, als
Overwegende , dat
zijnde de zamentrekking der overige:
deze handelwijze van den befchrevene niet daarftelt , dat
hij ftrafbare oogluiking zoude gebruikt hebben ; en dat,
hoezeer hij, uit den aard zijner betrekking en het daaraan
verbonden groot vercrouwen, van nalatigheid in dezen niet
„ is vrij te kennen, echter de bepalingen van het Reglement
van Krijgstucht in het ouderhavig geval niet kunnen worden
toegepast.
• Spreekt den befchrevene, overeenkomilig den voorfchreven Eisch , vrij van ffraft:pare oogluiking in dezen gebruikt
„ te hebben , en ontzegt aan den Impetrant en Eifcher
„ 0. gemelden Eisch , voor zoo veel de tocpasfing van het
„ Reglement van Krijgstucht betreft.
• Compenfeert eindelijk de kosten van den Procesfe, om
redenen , den Hove daartoe moverende."
Op deze Sententie laat de Luitenant-Generaal, ten flotte ,
nog eenige aanmerkingen volgen.
Het fpreekt wel van zelve, dat niemand bier eenige oordeelvelling over de bier voorkomende punten verwachten zal.
Geen werk zou daartoe minder gefchikt zijn, dan het on.
derhavige. Wij wagen het zelfs niet, de gronden v66r en te-
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gen uiteen te zetten , nit vrees van aan de Gene of andere
zijde re veel of te weinig te doen. Zoo veel is zeker , dat ,
zelfs na de oppervlakkige lezing van dit bock , wel niemand
eenigen grond zal vinden , om den Generaal van ftrafbare
oogiuiking verdacht te houden. In hoe verre hier van, zijne
zijde eenige nalatigheW of verzuim hebbe plaatS gehad , bierover zal misichien verfchiilend kunnen geourdeeld worden„
De onpartijdigheid gebiedt ons, bier te verrneiden, dat de
befchrevene in een zijner verhooren erkend heeft , dat er
„ van zijne zijde wel eenige inadvertenciên kunnen hebben
plaats gehad." Men zie a. 295-308 van den Eisch ; doch
vergelijke daarmede wetter bl. 63 en volg. van de Memorie van
Defence. leder oordeele over bet meer of min verfchoonlijke
hiervan , in de gegevene omfEandigheden , voor zichzelven , doch
veroordeele althans p ier, v6dr en aleer de meesterlijke var..
dediging in haar geheel gelezen , met den Eisch vergeleken
en naauwkeurig overwogen te hebben. De billijkheid vordert,
dat, nu de befchuldiging en verdediging beide het Licht zien
en algemeen verkrijgbaar zijn , men of zijn oordeel opfchorte,
Of het bock leze.

Inwijdingsrede, over den acrd en omvang van het wetenfchappelijk onderwiys voor den Krijgsfiand. Gehonden ter openings
van de Koninklijke lllilitaire ilkademie , in de groote Kerb'
te Breda, op den 24 Nov. 1828 , door I. BOSSCDA, iloogleeraar in de Nederlandfche Letterkunde, de Gefchiedenis
enz. aan genoenzde Akademie. Breda, bij Broefe en Comp,
1829. In gr. 8vo. 56 bl. f : - 70.

De vestiging eener Militaire Akademie in de Nederlanden.

mag met regt onder de groove weldaden gerekend worden „
Welke bet Vaderland aan onzen verlichten en echt liberalen
Koning verfchuldigd is. Zuo iemand hieraan twijfelen mogt
hij leze de voortreffelijke Redevoering , die wij thans aankondigen , en wij houden ons overtuigd , dat hij alras geheet
met ons zal infteinmen.
De Hoogleeraar j. B os sc H A voerde , bij het Inwijdings,
feest der Akademie, het woord. Zijne rede ftrekte, om zijne
Hoorders het oogpunt aan te wijzen, waaruit zij deze belangrijke inrigting te befchouwen hadden. Dit doe! bereikte hij,
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door te fpreken over den aard en omvang van het % ,etenfchappelijk onderwijs voor den Krygsfland. Gepaster ftof kon
niet gekozen worden; op eene waardigere wijze kon zij niter
worden afgehandeld.
Rec. /as en herlas deze Redevoering met bet boogst genoegen, en bewonderde zoo wel den fierlijken flijI , als den
rijkdom van denkbeelden, die in deze bladen vervat zijn.
Voor eene dorre Analyfe is dit fink minder gefchikt. Liever
willen wij eene enkete proeve van des Redenaars begaafd.
heid mededeelen; fchoon de kens tusfchen zoo veel fchoons,
als wij bier nantreffen , moeijelijk is. Wij bepalen ons
tot bet begin Van bet tweede deel der Redevoering, 1)1.
Meermalen is de vraag gedaan , of wetenfchappelijke
befchaving in den Krijgsman noodig, ja zelfs wenfchelijk zij, en fomtijds is die vraag ontkennend beantwoord. Men voerde algemeene magtfpreuken aan, in
plaats van bewijzen, die de kenmerken dragen moesten van
grondige kennis der militaire dienstvakken. Men fprak van
die drommen van Germanen en Batavieren, wier onbeteugelde dapperheid de krijgskundige Romeinen verfloeg, en men
telde de meer dan vierhonderd overwinningen niet, die de
Romeinen altijd tegen eenen overmagtigen vijand behaald hebben; en men bedacht niet , dat zij onder de overmagt van
Germanen en Batavieren niet eer bezweken zijn, dan Coen
deze een HERMAN en cr y I L I S aan bun hoofd hadden ,
die beide te Rome in de krijgskunst van dien tijd wa'ren
onderwezen.
„ Men beweerde, dat het fuffen en blokken op wiskundige
formulen en letterkundige fpitsvindigheden dien heldenmoed
verdooft, die de SUWAROWS en BLUCHERS in het veld
zoo vervaarlijk maakte : en men vergat, dat de grootfie
krijgshelden uit de oude en nieuwe gefchiedenis deze fielling
wederfpreken; men vergat, dat de onverfchrokken MAURITS
ontelbare wiskundige fchriften, in allerlei talen, gelezen,
befludeerd en doorgewerkt had, en dat de held van Nieuwpoort de uitvinder was eener verkorte formule tot bet verdeelen van ligcharnen; men vergat , dat bet ideaal eens
Romeinfchen kriigsmans, dat de niet genoeg gewaardeerde
CEsAR, die , aan bet hoofd zijner benden , het eerst wallen bekiom en rivieren overzwom , in de kunflen des vredes
den naijver wekte van eenen c I c En o, en in zijnen moord-
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dadigen oorlog tegen de Garners, te midden van het gedruisch
der wapenen en het gefchal der trompetten , een boek
fchreef over de verbuigingen en vervoegingen in de Latijnfche taal.
„ Maar de krijgskundige wereld heeft , door allerwegen
het onderwijs voor krijgslieden nit te breiden , hare allesafdoende uitfpraak gedaan ; en de tijd is nabij, dat het
nut eener wetenfchappelijke befchaving in den krijgsbevelhebber niet meer ontkend zal worden, om een' dekmantel te
hebben voor eigene onbefchaafdheid."
Wij beklagen ons dat wij niet meer mogen affchrijven ;
doch durven ieder,, welke dan ook zijn nand zij , deze Redevoering ter lezing aanbevelen , en ftaan er voor in, dat het
uur,, daaraan befteed, op eene hoogst aangename en nuttige
wijze zal zijn doorgebragt..

Het Hartzgebergte , een der fraaige en belangrijkfle gedeelten
van Noordwestelijk -Duitschland, bezocht op eene Reis in
1828. Met Platen. Door J. P. SPRENGER VAN EVIC. Te
Rotterdam, bfr de Wed. J. Allan. 1829. In gr. 8vo. XVI
en 238 bl. f 3 - 65.
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et gunflig onthaal ," zegt de Schrijver,, " van mijne
aanteekeningen over het Rijndal en de oevers van de Maas
in Beigie, door mijn tijdfchrift : De Fakkel, medegedeeld , ais
ook van mijne befchrijving der heerlijke boorden van deMoezel,
verleden jaar afzonderlijk uitgegeven , moedigde mij aan ,
om nogmaals de pen op te vatten , en het lezende Publiek
ook iets over het zoo belangrijke als fraaije Hartzgebergte
in handen te geven." Hij doet dit te eer,, omdat daarover in onze taal niet veel beftaat ; en, fchoon hij den ganfchen Hartz niet befchrijft „ wil men ," zegt hij , , het
„ eigendommelijke en karakteriferende van het Hartzgebergte
„ leeren kennen , en de opmerkelijkfte gedeelten van het„ zelve in zijne verbeelding doorwandelen , of mij werkelijk
nareizen , dan vlei ik mij , dat dit gefchrift voldoen zal.”
Wij moeten bekennen , den eerwaardigen man met veel
genoegen op zijne togten te hebben gevolgd. Zijne verhaalwijze is onderhoudend en leerzaam , met anecdotes , gefchiedkundige herinneringen , aangehaalde verzen enz. aangenaam doorzaaid , en door aardige fteendrukplaatjes , onder
anderen het logement op den Broksberg, omtrent 3500 Parij-
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fche voeten boven de oppervlakte der Oostzee, verbeeldende, gepascelijk opgehelderd. Is het intusfchen reeds moeijelijk voor een' Schrijver, regt levendige denkbeelden van al
het groote en fchoone, door hem gezien , aan zijne lezers
mede te deelen, hoe veel kouder en dorder zou niet het
nitgetrokken verflag van den Recenfent worden! Wij verwijzen dus tot het boek zelve , en bepalen ons tot eene
kleine aanhaling :
Wanneer de zon in den herfst ondergaat, en de lucht in
„ het Oosten geheel betrokken is, verlengen zich de fcha, duwen op de Brocken" (reeds genoemde Broks- of Bloksberg) , aanmerkelijk. Het huis words een paleis; de armen
„ en beenen der menfchen , Wier beweging men duidelijk
• onderfcheiden kan , vertoonen zich als mastboomen , en
daar dan gewoonlijk alles in de diepte reeds nacht is ,
fchijnen er Cyclopen op te treden , die een hekfentoo„ neel leveren.”
Bij deze en dergelijke natuurlijke verklaringen van het
volksfprookje voegt de Eerw. Schrijver andere, uit de gefchiedenis ontleend:
” ....KAREL DE GROOTE was met even zoo veel be„ keerings- als veroveringszuchr bezield ..... De Sakfers
„ moesten voor dic geweid zwichten; maar, hoe Christelijk
• ook naar het uiteriiike , bleven zij Heidenen in hun hart,
„ en naauwelijks had KAREL ZijD Leger een weinig terug, getrokken, of zij oflerden hunnen Goden reeds weder in
, de wouden
Zoodra had KAREL hiervan geen be„ rigt gekregen , of hij lief tijdens hunne feestvieringen,
• alle toegangen tot het gcbergte bezetten; maar de Sakfers ,
„ op list bedacht , maakten zich fchrikbarende maskers, en
„ de wachten natnen , op het zien van allerlei hekfen- en
• duivelsgedaanten , fpoedig de vlugt; te meer, daar de deel, Demers aan deze nachtelijke offerdienst, op alles voorbe„ reid, met hooivorken en vunrpoken gewapend waren,” enz.
, Maar
waarom Loch die heicentogten juist op den
• nacht van den eerflen Mei bepaald ? Waarfchijnlijk omdat
,, men dan de vernieuwing van het fchoone jaargetijde vierde,
„ zoo als het nog ..... gebruikelijk is ..... in den omtrek
• van den Hartz ...
op de bergen een groot vuur te ont, fleken en random betzelve re danfen,”
Wij hebben dit een en ander met vele bekorting uitgetrokken, maar zouden haast vragen: is het ook te veel
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rede gegeven? Trouwens, dit zal wet waar zijn, dat deels
de natuurlijke gefteldheid van het hooge, woeste, verfchrikkelijke gebergte, deels bijkomende omaandigheden de oude
Sage voortbragten. En voor het overige ftrekke het aangehaalde, Om VAN EYK ' S meer dan bloote, oppervlakkige verbaalwijze te doen kennen.

TENCZYNSKI. Ben Verhaal uit de Gefchiedenis
van Polen in de XVIde Eeuw. Door JULIAN priEraczewIcs, &hi-fiver van de Levi en Sara. II Deelen. Uit
het Hoogduitsch. Te Amflerdam , bij ten Brink en de Vries.
1829. In gr. 8vo. Te zarnen 441 hi. f 4 - 6o.

JOHAN

et hoofdtooneel van dezen gefchiedkundigen Roman is
H
Polen en Zweden in het midden der zestiende eeuw. JOFIAN
de zoon van den Waiwode van Sandomirie , een der aanzienlijkfle Poolfche Edelen , komt van zijne

TENCZYNSKI,

buitenlandfche reizen , na een langciurig verkeer aan het hof
van Keizer K A R EL V, in zijn vaderland , en aan het ouderlijke huis terug. Na eenige deelneming in de onfluimige
Poolfche landdagen en andere bijeenkomften en vermakelijkheden der aanzienlijken van zijn vaderland , worth TEN czyNsKI door Zijnen Koning, SIGISMUND AUGUSTUS,
als gezant naar Zweden gezonden. Te Stokholm vangt hij
eenen liefdehandel aan met de koninklijke Prinies CECILIA
van Zweden. Niettegenftaande alle zwarigheden , die zich
sativankelijk tegen eene vereeniging met het voorwerp van
zijne liefde verzetten, gelukc het TEN c z TN sic I einc!lijk ,
in die mate de gunst te gewinnen van ERIK, Koning van
Zweden, den broeder der Prinfes , dat doze zijne toeftemm ng
geeft tot een huwelijk van TENCZYNSKI met zijne zuster.
Hij verlaat Zweden, met het voornemen, ow, zoo fpoedig
mogelijk, weder te keeren , en komt in zijn vaderland terug'.
Na verflag van zijn gezantfchap aan Koning A ti cosi' U s te
hebben geciaan , laat hij zich door niets wederhouden , en
begeeft zich aan boord van een !Chip op de, zoo wet door
het onftnimige jaargetijde, als door de vijandelijke roofichepen , onauimige zee. Allerrampfpoedigst is de afloop van
dezen tog. Na door twee Deenfc/ze !rapers reddeloos te zijn
gefchoten , verzinkt het fchip in de diepte. In fchijn levenloos, fpoelc TENCZYINSKI anti den oever van bet Nor-
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weegfche eiland Hateren ; wordt daar echter, door de zorg
van eenen menschlievenden geestelijke , tot het leven terug..
gebragt;, maar doer, toen het (chip, door zijne bloedverwan.
ten afgezonden, om hem of te halen, reeds in het gezigt
was, eenen ongelukkigen vaI van eene fteile rots, en fterft
in den bloei van zijne jaren. Ontvingen wij hier eenen geheel ver&chten Roman, dan zouden wij de geCchiedenis lie.
ver vrolijker zien eindigen, met het geluk namelijk der beide
minnenden. Maar de Schrijver verhaalr gebeurtenisfen, die
Hit de gefchiedenis van Polcn en Zweden ontleend zijn; en
elk kan zich , naar zijne verzekering , nit de Poolfchc en
Zweedfche kronijken overtnigen van de geloofwaardigheid der
verhaalde gebeurtenisfen. Met veel genoegen vonden wij in
de voorrede het onderfcheid tusfchen de eigenlijk gezegde
gefchiedenis en den gefchiedkundigen Roman aldus bcfchreven:
, De gefchiedenis fchlidert ons de belangrijle gebeurtenisfen
der rijken, levers de bevelen der monarchen , verhaalt de
ft
daden der ondergerchikte magthebbers en veidheeren, benevens
de bewegingen aan de hoven der regenten; fteeds
PP
, in de hoogte zwevend, daalt zij niet neder tot bijzondere
„ gezelfchappen, en treedt tiler binnen de lage flulpen des
s• yolks. De gefchiedkundige roman heeft ten doe!, de
tchildering van het gezellig leven onder een of ander yolk,
„ in een door den fchrijver gekozen tijdperk; en daar de
„ fchrijver hierbij in bijzonderheden treedt, die voor ea?
„ gefchiedfchrijver al te gering zijn, zoo teekent hij ons
so menfchen van elken ft-and of rang. Alle perfonen in zulk
• een Drama moeten ons, niet flechts door_ hunne daden ,
maar oolt door hunne gefprekken , kenbaar doen worden,
hoe de verkeering, de flaatkundige toeltand van het land,
de meeningen, de driften , ja zelfs hoe de vooroordeelen
• gefteld waren, en behooren ons in dat tijdperk als in bun
midden te verplaatfen, met een woord. , zij moeten ons
PI
„ met hen laten leven en omgaan." Werd dic onderfcheiden
doel door de Romanlezers meer in het oog gehouden, dan
zou de grondige beoefening der Gefchiedenis minder worden
verwaarloosd otn de tairijke menigte van Romans, die thans
allerwegen worden vervaardigd ;, en dan zou het in onze
dagen met zoo velen niet gefteld zijn , als met den in an_
dere opzigten grooten M A !LLB ()ROUGH, die de gefchiedenis
van zijn vaderland niet anders kende, dan Hit SHAKESPEARE.
Het door den Schrijver in dit werk geleverde verbaal be.
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antwoordt op eene uitmuntende wijze aan de gegevene be.
Schrljving van den gefchiedkundigen Roman ; terwiji covens
deszelfs lezing zeer words veraangenaamd door den onderhoudenden ftijI en de bevallige afwisfeling der onderwerpen.
Wij gelooven dus , dat zoodanige lezers , die iets meer verlangen, dan hetgeen gewoonlijk hoofdzaak is in den Roman,
en prijs ftellen op de vermeerdering van hunne kennis aangaande de natuurlijke gefteldheid van Ianden , en de zeden ,
gewoonten en bet karakter van andere vollren , het boek niet
onvoidaan nit de hand zullen leggen.

De Malthefer Ridder , of Hartstogt en Heldenmoed. Een
Verhaal nit de laatge helft der X1"IIde Eeuw. Uit het
Hoogduitsch van C. F. VAN DER VELDE. Te ..1mgerdam,
bij J. M. E. Meijer. 1329. In gr. 8vo. 295 Bl. f 2-40.

D

e woelige '-gebeurtenisfen van onzen leeftijd- hebben , zoo
het fchijnt, ook op de zamenftelling der hedendaagfche romans invloed gehad, en de fentimentele gefchiedenisfen voor
een groot gedeelte derzelver rang doen affiaan aan verhalen,
die zich met ernftiger gebeurtenisfen bezig houden. Ridderromans en romantifche tafereelen uit de gefchiedenis- trekken
thans het meest de aandacht tot zich, en vallen het meest
in den fmaak; getuige de toejuiching, Welke aan WALTER
F COTT en anderen , die in dien tram werkzaam zijn , to
beurt vast. Van eene andere zijde befchouwd , is de fmaak ,
die er heerscht omtrent romans , al diltwijis de tegenhanger
van den toeftand der lezers. In het laatile der vorige eeuw,
het tijdperk der omwentelingen en omwentelingsoorlogen ,
waren de Nouvelle Heloi fe, Werther en Siegwart in de mode,
en thans, nu diplomatie en handelshelang alles beilisfen•,
leest men met vermank de tooneelen nit bet woeste leven
der middeleeuwiche Schottanders, en hetgeen SPIND L E tt
en VAN DER VELDE nit de gelchiedenis der r6 en 17de
eeuw, in eenen romantifchen dos getooid , aanbieden. De
aangename begoocheling der romans fchijnt dus voor een
groot gedeelte hare kracht to ontleenen van het verfchil,
hetweik er beflaat tusfcben de gefteldheid der werkelijke we.
reld en van dien toefland , welken de roman fchildert. Tot
nog toe hebben wij bij de roiling geene fchade gehad , en
mogt er al door het nieuwe gefchrijf eene Ridder manie
ontftaan, zoo hopen wij, dat een andere CERVANTES door
eenen nieuwen Qfilcnot dien brand zal blusfchen,
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Wij zouden vreezen, ons tegen den heerfchenden fmaak
des tijds te bezondigen, indien wij eenen roman met zulk
eenen veelbelovenden titel en vignet niet gunaig aankondigden. Gelukkig daarom, dat als eerlijke Recenfenten,
denzelven dan ook gunftig kunnen aankondigen. Aan eene
dorre fcbets van het verhaal zou onze Iezer weinig hebben;
maar wij kunnen hem verzekeren, dat hij zijn hart bier kan
ophalen aan het enteren van Turkfche galeijen, beaormingen
van vestingen en ridderlijke tweegevechten , aangenaam afgewisfeld door minnarijen, bruiloft en avonturen nit den Harem van den Grooten Ileer. De karakters zijn levendig geteekend en goed volgehouden, dat van FLAMMING, den
held des verhaals , edel, en allezins waardig, om in dit werk
op den voorgrond te flaan. Zoodat wij niet fchromen, dit
werk te rangfchikken onder de zoodanige, die gefchikt zijn,
om aan ons lezend publiek eene aangename en nuttige tijdkorting te verfchaffen.

De drie Kruiswegen des jeugdigen Levens. Een Gefchenk voor
Jongelingen en Jongedochters. Naar het Hoogduitsch van
F. GIRARDET. "le Arnhem, bij C. A. Thieme. 1829.
In kl. 8vo. 303 Bl. f 2 -5o.

Een zeer nuttig werkje , waarin veel goeds words gezegd

over belangrijke zaken. De drie kruiswegen, hier bedoeld,
zijn het afleggen der geloofsbelijdenis, de keuze van een beroep,
en het aangaan eener echtverbindtenis. War men daarbij in
acht behoort te nemen, om gelukkig te flagen, worth aan.,
gewezen. Een vaderlijk vriend, die THEODOOR en ADELHEIDE, na het overlijden van derzelver moeder, in huis
opgenomen en als eigene kinderen opgevoed had, geeft
trent de drie genoemde punten aan zijne kweekelingen lesfen
en verinaningen, welker opvolging gunaigen invloed op het
ganfche leven moet hebben. De volgende opfchriften wijzen
den inhoud des boeks nader am: De Palmzondag. De Na-

betrachting. Het eerge ilvondmaal. Geloof en Regtzinnigheid.
Schijnheiligheid. Zelfkennis. De Zondag. Het Word van
God. Denk aan het einde. De kens des Beroeps. Bevordering van het welzijn der Maatfchappij. Frouwelijk beroep en
vrouwelijke werkzaamheid. Pligten tot nut van 't algemeen.
Het Jubelftest. Klippen voor onzen beroepsifver. Het vertrek
uit de ouderlijke woning. De bests van eenen Echtgenoot.
Huifelijke tweedragt. De bruidstijd. Fragmenten uit e_DELHEIDE ' S Dagboek.

Dat alles eenen ieder even goed zou bevallen, is geenszins
te verwachten. Omtrent het affchaffen van de biecht vereenigt Recenfent zich met de nanmerking des Vertalers op
bl. 35, en meent zich vooral te mogen beroepen op datgene, wat de Schrijver zelf over bet vieren van den Zondag
en over het kerkgaan zoo fchoon gezegd heeft. Wat over
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regtzinnigheid en onregtzinnigbeid hier gevonden worth,
mislchien te veel of Le weiaig. Ook komt her Rec. eenig..
tins bedenkelijk, voor, den jongeling, bij de keuze van een
beroep, zoo alchans, als de schrijver doer, op bet voorbeeld
van J E z us ce wijzen. De verzoeking des Heilands in de
woestijn is van geheel bijzonderen aard. In een work voor
jeugdige lezers en lezeresfen moesc men Iiever niet op lien
Loon fpreken over eene zaak, waarointrent geleerde mannen
fleeds met zekeren eerbiedigen fchroom zich uitiaten. Moge
des Schrijvers wijze van zien in her algeineen te verdedigen
Zijn, enkeie undrukkingen Iniden toch wat vreemd. Is het, b. v.,
kan het waar zijn, dar j E z us behoefte gevoelde , om vooraf nog

eens in de eenzaamheid met zichzelven te raadblegen , alles ern/rig
na te gaan, en zich van zijne Goddelijke zending te overtulgen, vO6r dat Hij de roepflem volgde , die zip; Hemelfche
Fader Hem had laten hooren?.... om Mans, 1211 het bc.gisfende oogenblik gekomen was, eerst door fill na te denken zijn
voornenzen zichzelven duldelijk te maken, en ow sevens elke
mogelijkheid van' zelfbedrog weg te nemen?
Overigens durfc Rec. du boek met voile ruimte aan jonge
lieden van befchaafden ftand aanpitzen. De Schrijver, die
een' Met onbevalligen flijl voert , wont zich afkeerig van
gevaarlijke dweeperij, maar ook evenzeer van koele onverfchilligheid en van losheid in beginfelen. Papier en druk
zijn goed. De vertaling, over het geheel vloeijend en duidelijk , heeft hier en daar enkele gebreken; b. v. dezen
angst; vertnaak, in den zin van genoegen ; nederfmeekt, in
plaacs van affmeekt ; van dit gebrek is zeker eene drukfout,
en moet zijn, was dit gebrek ; nedervleit , voor nederviljt;
hetgeen ons verliand overtreft (te boven gaat); mogt (wiide)
uitgeven; meet zijn, seat hij als de zoodanige zijn zal (beboort te zijn); eene lieraad; ziet hij nitnmer floppelen nitfpruiten — Jioppelen fpruiten immers nooit nit, als zoodanig ,
maar blijven na den oogst op den akker.
Tot proeve worde het volgende hier medegedeeld: „Reeds
waren de meesten der jeugdige belijders in de kerk verzameld,
en zaten in eenen grooten halven kring naasc elkander
fchaard. Er zal wel biina geen mensch zijn, wien het hart
bij zulk eenen aanblik niec warm words, en die zich flier op
meer clan eene wijze aangedaan en geroerd gevoelt. Neen!
het is bijna onmogeiijk, zich iemand voor te Mellen, die,
gecuige van zoodanig tooneel, niec eenen ernfligen blik in
zijn eigen hart werpt , zich niet weder in den tijd verplaatst,
waarin hij zelf met de fpeelgenooten zijner jeugd in den
heiligen cempel frond , om voor Gods aangezigc en onder het
oog van minnende ouders en bloedverwanten de belijdenis
des geloofs en de gelofce der vrome voornemens of te leggen ; p een! her is onmogelijk, te loochenen, dat de uitdrukking van heilige oncroering en verrukking , welke men hier
en daar op het jeugdige gelaat befpeurt, niet lets zeer wetharcverheffends voor den mensch heefc."
daciigs
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ngaarne zouden wij de taak der beoordeeling van
bovengenoemden letterarbeid aan een ander hcbben afgeftaan. Niet , dat wij onszelven genoegzaam geldend
gezag toekennen , om , boven velen , regterlijke uitfpraak
te doen in zaken , die tot bet gebied der klasfifche literatuur behooren. Niemand , bidden wij, verdenke ons van
deze ijdele aanmatiging. Maar zoodanig toch is de Griekfche fchrijver , van wien bier fprake is , dat wij hem ,
gelijk CICERO van zijnen THEOPHRASTUS pleeg te
zeggen, onze spvq5i0 May , onze eigenc, geheel bzyzondere
wellust , noemen durven. Zoodanig is ook de verhandclaar, met Wiens fludiEn wij bekend zijn en bevriend, dat
hij bij uitnemendheid hoog in onze -fchatting that aangefchreven. En zoodanig , ten laatfte , is het opftel zelf ,
't welk bij dezen der geletterde wereld Nvordt aangeboden , dat bet ons zcer Iced zou doen , bijaldien bet , met
en gelijk andere, ook wel foortgelijke gefchriften , terftond in de zee der vergetelheid moest wegzinken.
Daarvoor willen wij trachten , zoo veel in ons is, dezen arbeid te bewaren ; al ware het, dat wij niets meer
vermogten, dan openlijk verflag to doen van den inhoud,
den vorm , den ftij1 en alle de verdienften , door welke
zich deze verhandeling onderfcheidt. Hier en daar laten
wij aan den voet der bladzijden eenige ruimte over, om
aan te wijzen , wat wij meenen niet volftrekt te kunnen
goedkeuren ; wat wij den verhandelaar ter nadere overweRr
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ging voorftellen; waarin wij oordeelen van hem te moeten
verfchillen. En bij deze laatfte opgaven hebben wij de
volkomene overtuiging , dat ons zulks van den man,
dien wij hoogachten , als eene wezenlijke dienst der
vriendfchap wordt toegerekend.
Toen de Heer WAARDENBURG, Conrector der
Latzynfche Scholen te Arnhem, ons zijn voornemen mededeelde, van, ter bekoming der doctorale waardigheid
in de letteren , eene disfertatie te fchrijven, de nativa
fnzplicitate Herodoti ; toen fchrikten wij, inderdaad,
zonder hem te. (haven affchrikken. Want het ondenverp
fcheen ons toe, I°. te gemakkekle. HERODOTUS is
niet alleen geen moeijelijk fchrijver ; maar ook zijne
eigene , kunftelooze, natuurlijke eenvoudigheid yak zoo
zeer in het oog , dat, die er niets van ziet, en er niets
van te zeggen weet , voortaan zijne offeranden aan de
Gratin wel mag verdubbelen. Hielden wij de ftof
voor te wsyd van omvang. Negen boekdeelcn van den
Griekfchen auteur zoo te doorwandelen, dat men de
nativa fimplicitas, die op elke bladzijde zich openbaart,
aanwijze en roeme; dit , dachten wij, kan niet veel meer
uit/everen , dan eene onafgebrokene optelling van voorbeelden , zonder maat noch tal , en deze optelling verheerlijkt door de eindeloos herhaalde loffpraak: zie bier;

hoe eenvoudig I zie daar ; hoe natuur%"k fchoon
30. Noemden wij voor onszelven het onderwerp te weinig
betwist ; zoodat het der zaak wel Bens aan het noodig
belang, en den lezer aan de gewenschte belangtlelling
kon ontbreken; terwijl het den verhandelaar gaan kon,
gelijk men van dien fophist verhaa1t, toen hij te
Sparta beloofde , den lof van Herkules te zullen vermelden , van ftonden aan het antwoord kreeg: Ei,

vie neemt het in den zin, Herkules te misprifzen?
—Enevwldurfijan
WAARDENBURG zijne
voorgeflelde taak niet ontraden. Want wij kenden den
man, die HERODOTUS gelezen had en herlezen, misfchien gelijk WYTTENBACH en VAN nEUSDE
hunnen PLAT o ! die ook , bij fijnen zin voor het

DISSERTATIO.

6o7,

fchoone en gevoegelijke, mitsgaders bij rijke kennis van
zaken, zich niet met ijdelen, exclamatorifchen woordenpraal behoeft aan te prijzen ; en van Wien het te verwachten bleef,, dat hij elk onderwerp, in fpi:t van
iedere zwarigheid , die het medebragt, zoo zou hewerken, dat er aan juistheid , vollcdigheid, grondigheid,
fieraad en Mang naauwelijks het minfte icon ontbreken.
Deze verwachting is nict tot fchande gernaakt ; zij is
zelfs ver overtroffen. — Doch het wordt meer dan tijd,
dat wij het werk van onzen WAAR D E N B U R G nader
doen kennen.
Eene beknopte inleiding handelt en over den man ,
wiens fchriften hier in aanmerking komen , en over die
hoedanigheid, welke in zijne fchrijfwijze meest is te
waarderen. Eerst , clerhalve , over HE RODOTUS;
daarna over de eenvoudigheid.
a. De historifche fchrijfwiize bij de Grieken dagteekent zich niet veel vroeger , dan ettelijke jaren v66r
NERODOT US. Zij is uit het verval der Epifche pazij
geboren; toen, namelijk , de dichters, langzaam ontaardende , den rei der Mythen in zekere gefchiedkundige
orde, wel niet zonder metrum , nogtans vrij wat prozalsch , begonnen op te zingen , en alzoo allengs den
overgang maakten tot den ongebonden flijl der historie.
(A c USILAITS, CADMUS, DIONYSIUS, EUME•
L US.) Men ging voort , in plaats der oucifte, dichterlijke fabelen, ook gebeurtenisfen van lateren leeftijd aan
te raken, en 't Been men , op verre togten, van landen volkenkennis had opgedaan, voor de nawereld te befchrijven. (HE c A TABUS, CHARON, XANTHUS,
PHERECYDES.) Reeds ontdekt men in den arbeid
der laatften meer gezond oordeel en zuiverder fmaak; offchoon de gefchiedenis , altijd nog binnen zeer enge perken befloten , zich met niet veel meer inlaat, dan met de
bloote opgave van plaatfen en merkwaardigheden , en
meestal flechts de bijzonderheden van een enkel yolk,
of van eene eenige {lad , in hare taak opneemt. Tot dat
de Perzifche oorlogen met de heldeneeuw te gelijk de
Rr2
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eeuw der wetenfchappen voor Griekenland te voorfchijn
roepen, en een nieuw tijdperk voor de historifche kunst
doen aanbreken. De genie van HER onoTus vereenigt
zich met den guntligen ftaat dier tijden , om hem te
vormen tot een' vader der gefchiedenis. Hij onderneemt ,
die Perzifche oorlogen in fchrift te flellen. Hij zal daarmede verbinden , wat door zijne voorgangers , van zaken
en gebeurtenisfen , vroeger afzonderlijk is opgeteekend.
Weinig ingenomen met den vorm en den toon dier ondere gedenkfchriften, neemt hij II OBIERUS tot voorbeeld , wiens gelukkigfle navolger hij heeten mag. En
bier doet zich dan het zonderling, maar nu niet onverklaarbaar, verfchijnfel voor: dat , terwiji de vroegere
historic! , hoe nader aan het poetisch tijdperk , des te
prozalfcher zijn ; HEROD 0 T U S daarentegen , hoe verder van den dichterlijken leeftijd verwijderd , des te clichterlijker is , en te meer aan de epifche volkomenheid
nadert. (Bij de ontvouwing dezer zaken heeft w A A RD E N B U R G vooral geput nit twee werken van den
hoogst verdienflelijken C RE ITZE R, en aan de groote
wet : ingenuum est , profiteri , per quos profeceris ,
heeft hij niets te kort gedaan.) (*)
b. Er is in H ERODO T Us op te merken tweederlei
eenvoudigheid. De eene , die betrekking heeft tot den
aanleg van het geheele werk; de andere , die zich in
ftijl en voordragt openbaart. In beiden echter is datgene
eenvoudig , wat overeenkomt met de natuur; (quod naturae convenit.) In de natuur is alles , bij oneindige
verfcheidenheid, door eenheid zaamverbonden. Naar dien
regel hebben de Grieken ook hunne kunstwerken ingerigt; hunne tempels en itandbeelden , hun heldendicht,
(*) Op p. 2 zegt WAARDENB URG : Herodoti historiae
luavitate fua — Graecos adeo delectarunt, ut five aequales
ejus , five posteri, Mufarum norninibus eas infigniverint. —
Wij vragen: is het volfirekt buiten tegenfpraak , dat de op.
fchriften boven I1ER °DOT US. werken niet van hemzelven
alkomflig zijn I
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en hunne treurfpelen. Op den aanleg alzoo van ecnigen
letterarbeid is het begrip van eenvoudigheid gemakkelijk
toe te pastel]. Maar ook van enkele woorden en uitdrukkingen geldt dezelfde bepaling. Gelijk er in de natuur niets te veel is , noch overtollig ; gelijk daar alles
ten doel leidt op meest ongedwongene wijze, alzoo zij
er in de rede niets te veel , niets gedrongen, niets met
moeite gezocht , alles gepast voor zaken, tijden , perfonen en omflandigheden; — zulk eene rede zal den lof
der eenvoudigheid wegdragen. Die gave bezit eenig
fchrijver, wanneer hij zelf is opregt , open , niet misvormd door Ieerfchool of bedriegelijke belchaving , en
wanneer hij is rein van zeden daarbij.(!) Zoodanig een
is H oDOTus, wiens zedigheid , regtfchapenheid , en
deugdelijkheid van gemoed, te gelijk in de eenvoudigheid zijner fchrijfwijze that nitgedrukt. (*)
Zoo biedt zich nu van zelve aan het plan voor de
behandeling van het gekozen onderwerp. WAARDENBURG zal in het lite deel de eigendommelijke eenvoudigheid van HERODOTUS aanwijzen, met opzigt tot
de geheele fchikking en den aanleg van zijn werk. Daarna zal hij in het Ilde deel diezelfde eenvoudigheid in
de bijzondere voordragt en in den flij1 des gefchiedfari,vers doen waarnemen.
I. Is het aan de eenvoudigheid eigen , dat zij eenheid
bewaart , bij groote verfcheidenheid; welaan! zoo moge
A. eene eerite afdeeling voordragen, hoe vele en hoe
velerlei zaken in deze gefchiedboeken than opgeteekend.
En hier geeft ons WAARDENBURG, in 74 bladzij(*) Misfchien , als men zeer disputax is , valt er op de
definitie van WAARDENBURG, met opzigt tot de eenvoodig'neid , wel lets aan te merken. Maar men geve ons dan
vooraf eene betere. Wij, die dit niet op ons nemen,
daarom niet haarfijn onderzoeken: of welligt de definitie niet
meer is befchrijving der eenvoudigheid, dan wel uitdrukking
van haar wezen ; of zij niet meer eene eigenfchap is , dan
de zaak zelve ; of zij niet meer een accidens moet lieeten,
dan wel za forAon, 4t170
Vauro.
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den , den geheelen BERonor us! Te weten : in een
kort beflek ontvangen wij van boek tot bock, van het
eerfte tot het negende , eene beknopte befchrijving en
bondige opgave van alles , wat in deze fchriften voorkomt. Inderdaad , dit is geen geringe arbeid. Wij weten niet, dat zoo iets elders gevonden wordt. Wij bewonderen het geduld , noodig tot zu]k eene zamenaelling. Mag men daarenboven van zoodanig uittrekfel vorderen , dat het zij volledig , getrouw , niet van alien
fieraad ontbloot ; aan deze drie vereischten hebben wij,
(opdat ook ons geduld moge blijken) met HERODOTUS
in de hand en 1VAARDENBDRG 's disfertatie ter tafel,
bladzijde na bladzijde getoetst ; met dit gevolg , dat wij
ons matigen moeten in onze loffpraak , opdat zij noch
aan den lezer,, noch aan den befcheiden verhandelaar mishage. Enkele aanmerkingen kunnen dan ook , om diezelfde reden , niet terugblijven. Zij zijn weinige,
naar evenredigheid van het wijde letterveld, waarover
zij zich uitarekken. Misfchien kunnen zij niet eens alle
te zamen , als billijke aanwijzing , doorgaan. (*) En
daarom :
PEP:43472$
g7r5; S'EY7r£1)
——
4r.cp
oipoiEv loapr4cc4rx; geA),x‘.
(*) In 't algemeen zouden kortheid en fieraad van flijI
niets verloren hebben , zoo WAARDENBUR0 alleen maar
den inhoud der boeken had opgegeven , zonder telkens te
vermelden, dat HERODOTUS van deze zaken berigc doet.
Althan g de gedurige herhaling der fpreekwijzen : auctor tradit , exponit , refert , probat, met haren acc. cum infinit., is
nu en dan hinderlijk aan het oor. Bij de eertle boeken evenwel is die hindernis grooter,, dan bij de laattien.
WAARD. Lib. 1. pag. i8. Achter de namen van so,
EUROPA en HELENA had oolt mogen Haan die van MEDiA. — HERODOT. § 2, 3.
pag. 20. obyiam ci proficiscitur in Cappadociam.
is het iets meer. § 71 ,.73 , 76.
HEROD.
Bij
- — ibid. fuperior Cyrus, t. w. door list. § 80.
— ibid. Croefus— creditur. HEROD. heeft ook nog
§ 88-95.
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B. Bij zulk eene oneindige verfcheidenheid van zaken
en gebeurtenisfen bewaart nogtans HERODOTUS op
WA A R D. Lib. II. p. 22. Aegyptios tradit antiquis/imos.
Dit is niet geheel juist. H ER o D. geefc niet zijne eigene
mee n ing ; maar alleen die der Egyptenaars. § 2. Mix‘Cov,
voy*vo. i. — Dit geldc ook van het volgende : et primos annum invenisfe.
p. 24. deinceps — audita modo referre. H o D.
7r pocrica; aF ecirroicr; Ti X di TfiC• 4.4314 ;
§ 99.
p. 29. Pfamini filius. Zie ook bij HEROD. § 16o.
— ibid. post — ab Aegyptiis interficitur. Niet buiten
wil en weten van Amafis. § 569.
— Lib. III. p. 3o. foedere cum Arab= rege juncto.
Ook § 8 had in dit nittrekfel kunnen worden opgenomen.
p. 31. Quando hunt arcum tendere valeret% Naar
de letter: viand° Perfae tendere valerent. En dan heeft de
boodrchap uit Ethiopic een' beceren zin. Er Nat ook niet to
vergeefs: 1' 71P74.1 4v7tes-ic..4. De Koning zelf fpande dien boog
in de tegenwoordigheid der gezanten , en toen, aye);
s'e)" cs, , 91-C.4paOJX£ 70701 1,b4OUC I § 21 , 22.
— p. 34. dolore et febri confumtus est. Aan § 62-66
is door WAAR DENBU RG to weinig regt gedaan.
— Lib. IV. p. 37. priusquam de ipfa loquatur expeditione. Voeg er bij : (cup's tamers caufas memorat) § 1 , 4.
p. 39. cujus magnitudo accurate dimenfa ab Herodoto traditur. Het gebrek der interpunctie =alit deze zin,
fnede vrij dubbelzinnig.
p. 40.
Jonasque jubet , — hunt fluvium jungete.
Voeg er bij : ;sal in Z -V6 24t1701) 9TE pcizive‘v. § 89.
p. 41.
fed cum armentis recedere. Vooral ook
444 cp pizrz
altyzoiv, —
§ 120.
--- Lib. V. p. 47. Cleomenes. Bij het vermelden van
dezen naam had misCchien niet moeten vergeten worden, 'c geen
HEROD. aanteekent : eIX£ r v Pxo-tAiiiso — § 39. iv zs au
OpEz'rs — § 42. Want dit verklaart mede het mislukken van
Aristagoras' voorftel.
p. 49. Clisthenes. Van § 67, 68 is geen gebruik
gemaakt. Desgelijks misfen wij to veet van § 73-77.
p. 5o. Hippias— fpe dejectus. § 94 , 95 zijn voor.
14gegaan.
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eene verwonderlijke wijze de eenheid, en het geheel dezer gefchiedenisfen is door de keurigfte eenvoudigheid gekenmerkt. Er is een band , die alle deze grootere en kleinere bijzonderheden eigenaardig zamenbindt. Er is een
juist beginfel vastgefield , van waar de fchrijver dezer
historian uitgaat. Er is een bepaald doeleinde , welk
de auteur overal en altoos in het oog houdt. — Met
opzigt tot het eerile merkt WAARDENBURG aan ,
met volkomen regt, dat de Perzifche oorlogen bier niet
voorkomen als eene privaatzaak van twee ftrijdende volken, rnaar als de twistzaak van iizie en Europa te zamen. Zoo mogt dan de fchrijver alle vroegere merkwaardigheden, die tot deze twee werelddeelen in betrekking
WAARD. Lib. VI. Illiletus—redacta est. § 22-27 Haan bij
WAARDENBURG niet vermeld.

p. 56. Demaratus. Wij vinden niet § 52 - 60.
p. 58. primuns devicerunt Carystios. Bij HEROD.
gaac nog vooraf § 97, 98.
---- Lib. VII. p. 6o. confilium fuum exponit; t. w.
de Graecia fubigenda. De vorige zinfnede bij wAARDE N13URG maakt deze bijvgeging noodzakelijk.
p. 61. Athon rnontem, ad evitandumnaufragium§ 24 noemt nog eene andere reden.
--Abydum proficiscitur. Met enkele woorden
had ook kunnen gewaagd zijn van § 27, 28, 29,37,38,39.
p. 65. In Siciliam. Wij misfen § 153-156. Ook
is § 168 der vertnelding wel waardig.
-- Lib. VIII. p. 73. arcem, quam perpauci—defendere conabantur. Is dit niet een al te flaauw voorftel van de
zeer kloeke verdediging , die § 52, 5 3 ftaat aangeteekend?
fe ensues parant. § 64 ,
p. 74. ad proelium
65 hebben ook nog iets bijzonders.
p. 79. orantes Lacedaemonios, ut — — Dit is on-.
naanwkeurig. Vroeger waren de Lacedaemonièrs hiertoe aangezocht. Thans was de bede gerigt tot de Grieken in 't alge132.
meen.
— Lib. IX. p. 32. tuns flatim Mardonius. Van §
14-20 fchijnt to weinig vermeld.
— ibid. at protinus zithenienfes fe obtulerunt. En
zij deden milks, iv 1900,0014.5 rL Wavy. § 21,
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Nan , vrijelijk ophalen en vermelden. Zij than niet afgefcheicien , noch doelloos , in zijne vertelling; maar fluiten zich alien naauw aaneen tot het onderwerp der behandeling. Het beginfel , waarvan de fchrijver uitgaat ,
is de eertle noodlottige bemoeijing van Azle met Europa. Te weten , van CROESUS, die het eerst de Griekfche flaten van Klein - ifzie te onder bragt, begint de
crefchiedenis , en van oorzaak tot oorzaak , van gevolg
tot gevolg gaat zij onafgebroken voort ; — niet gelijk bij
THUCIT DIDES met zomer- en winterverhalen; maar
altoos aaneengefchakeld , gelijk de Natuur zelve , die eenvoudige werkmeesteresfe, hare gewrochten voortbrengt,
zonder ililfland tusfchen 't geen voorgaat en volgen zal.
Er is , ten kat& , een bepaalci doel , 't welk de auteur
nimmer uit het oog verliest. Want hij wil clddr uitkomen , waar de vereenigde krachten van Azle zich breken aan den vasten, edelen, onbuigzamen, heiligen vrijheidszin van Europa. En de triumf van Griekenland
moet de kroon zetten op geheel den arbeid. Men leze
nu , in aanmerking nemencle het flandpunt , waarop H E
RODOTUS zich gezet heeft ; het beginfel , van waar
hij uitgaat; het doel, 't welk hij zich voorfielt; men
leze nu deze gefchiedenis , — en er is er geene , in aanleg, en voortgang , en uitkomst , zoo ongedwongen eenvoudig , zoo natuurlijk , van begin tot einde , uiteengezet en ontwikkeld. WAARDENDURO fchetst, op eene
keurige wijze, het beloop van zaken , naar HER o D 0T u s' voordragt. En waar hij, het geheel met vasten
blik doorwandelende , ten laatile komt aan de ontknooping van dit historisch epos , daar klimt ook zijn flijl
met hooge waardigheid , en met de fierheid , die eigen is
aan het opgewonden , deelnemend zielsgevoel. Wij vragen hier de vergunning van eene eenige bladzijde te mogen affchrijven , ten einde WAARDENBURG ' S ftij1 te
doen kennen , die altoos eenvoudig mag heeten, omdat
hij altijd pasfende is voor zijn onderwerp. Ziet hier dan
eene proeve van Route , krachtvolle uitdrukking. Zoo
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fpreekt WAARD ENE URG van 't geen HERODOT US
berigt =trent den woritelarijd van Perzie en Grieken-

land :
„ Hoc vero bellum magnum quidem , fed minime
„ diuturnum. Ingens periculum , fed laetus et repen,, anus eventus. Illud pay s kVgz
immenfa ista
; ,
hominum
quam per quatuor annos ex omnibus
„ Afiae partibus Xerxes collegit , UnillS fere anni fpa,, tio , duobus tribusve proeliis fufa , disperfa , deleta
virtute Graecorum et Deorutn immortalium auxilio.
„ Belli hujus defcriptioni nihil profecto ad epicam formam deest , tarn font omnia gravia, fpletllida , mag„ nifica, fubita , inexfpectata. Quanta proelia Quan„ tae tempestates Quam nobile illud certamen, in quo,
„ dam partriae legibus optemperant , cecidere trecenti
„ illi cum Leonida , cujus caedis poenas repetendas esfe
ipfe jubet Pythius ! Quam terribilis ista nox , quum
naufragia et naufragorum corpora circa proras et re), 772 os volvuntur naviumbarbararum ! Quam infignis ilia
„ divini nun2inis vindicta, quum facrilega Perfarum
cohors Delphicun2 adoritur templum et fubitis fulminibus tonitribusque terretur,, quum Parnasfi cacte„ mina in impiarn manum praecipitantur , quumque
omnes attoniti, terrore exanimati difugiunt, et ab
• infequentibus Delphenfibus caeduntur , flernuntur ,
„ trucidantur. Quam fplendidurn illud ultim11777 navale
„ proelium, quum omnis barbarorum exercitus impetu
navium victus deletur, quum omnia Salaminis, litora,
et quae circumjacent loco ,mortuis repleta funt ,
„
„ et Xerxes , qui Paulo ante ipfo Jove major fibivide„ batur ,
(1)071% 51.
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Oorfprong , uitbreiding en ontaarding der Christelilke
Kerk , tot op de Kerkhervorming, benevens derzelver lveldadige gevolgen. Door E R N S T R I E D E L.
Uit het Hoogduitsch. Te Amflerdanz , b fy ten Brink
en de Vries. 1829. In gr. Svo. VI en 224 bl. f 2 - 20.

O

p den titel afgaande , zou men verwachten , gefchiedkundige voorftelling van den oorfprong , de uitbreiding en
ontaarding der Christelijke Kerk. Ook de Voorrede des
Schrijvers geeft hiertoe grond. Evenwel wij vonden niet ,
wat wij zochten. Rees de opgaaf van den inhoud toont ,
dat bet hier geleverde geheel antlers is , dan op den titel beloofd worth. I. Het Evangelic , of het Christen-

dom , volgens de woorden van Jezus en van zyjne Apostelen, bl. t. II. De . ,Ipzstelen en Bisfchoppen , volgens
de uitfpraak van Jezus en van zone Apostelen, bl. 6.
III. Stichting en inrigting der eerfie Christel fyke Getneenten , bl. 17. (Dit fluk behoorde het eerst voor te
komen. De twee eerile konden dan hieraan ondergefchikt
zijn. Die flichting der Gemeenten wordt in weinige woorden gemeld , bl. 17. „ Nu — — ontaonclen dra , na Je„ zus hemelvaart , verfcheidene Gemeenten , te Jeruza„ lem , te Antiochië , te Efeze, te Korinthe , te Ro„. me e. z. v. onder den naam van Christenen , en met
„ dezelve velerlei inrigtingen ,” enz.) IV. Stichting (?)
der Zon- en Feestdagen, bl. 22 en 23. (Kort , maar niet
krachtig.) V. De aanvankeliAe ontaarding van het

Christendom , door het Joden- en Ileidenclom, bl. 24.
VI. De vervolgingen der Christenen , benevens de onheilen , daaruit voortvloe fyende , bl. 25. VII. De Beefdendienst , bl 27. VIII, Ontaarding van het Christendom, als eerie Godsdienst van het Romeinfche Hof
en van den Staat , bl. 29 IX. Oorfprong van het Monnikendom bl. 38. X. Gronding van het PausdoM, bl.
45. XI. Uitbreiding van het Christendom in het Wes
ten, en verdringing van hetzelve in het Oosten , door
de Arabieren, bl. 54. XII. Stfygende tnagt der Pau.cfen,
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en toenemend verval van het Christendom , bl. 84. XIII.
Geheele ontaarding van de Christeliike Kerk en Godsdienst , door het Pausdom, bl. 138. XIV. Oorfprong
der Kerk.hervorming , benevens hare weldadige gevolgen ,
bl. 192. Twee Billagen. Uittrekfels uit onderfcheidene
Schriften. Bl. 2o6-221. Onrust en gerustfielling. Uit
het Franfche Tijdfchrift le Globe, Julij 1826 , no. 83 ,
bl. 222-224.
Uit deze opgaaf blijkt, met welk eene oppervlakkigheid
hier alles is behandeld. Doch bij het lezen der ftukken
valt deze oppervlakkigheid veel meer in het oog. Bronnen noemt de man niet. Alles ziet er uit als magtfpreuk ,
weinig gefchikt om te overtuigen , maar wel om te verbitteren en de fcheur nog wijder te maken. Aan paradoxes ontbreekt het niet , b. v. „ Men vierde (den
zondag) des morgens vroeg, door eene gemeenfchappelijke aandacht ," (aandacht! Germaansch.) „ met
17
17 gezang en rede , zonder de beroepsbezigheden te verzuimen," bl. 22. Ook de toon bevalt ons niet. „ De
31
eenvoudige
monnik (HFERONFINIUS SAVONAROr)
„ L o) moet Been denkbeeld van Paufelijke heiligheid ge„ had hebben ; want .hij ergerde zich, dat eene boeleer„ fler van den Paus , JULIA FARNESE, bij alle ker„ kelijke feesten in pracht verfcheen, en in April 1497
„ den heiligen Vader weder een zoontje fchonk ,” bl.
186. Onkiesch is ook de naakte voorilelling van het
fchandelijke , dat wij niet aanroeren , maar dat men vinden kan bl. 189 , 19o.
In dagen van gisting en fpanning, als de onze zijn,
behoort men op eene andere wijze de kwalen te behandelen , dan bier gefchiedt. Protestanten , hoewel gefcholden
en verguisd , moeten niet wederfchelden , maar, naar het
voorbeeld des Meesters , die door de Roomfchen nog
niet is in den ban gedaan, tegen het kwaadmanmoedig zich
blijven verzetten , en de menfchen beklagen, die zich laten doeken , om in het kwaad hunnen roem te ftellen.
Dit boek had in het Nederlandsch niet moeten vertaald
zijn. Het kan niet anders dan ontflichten. Dit is alles ,
wat wij er nu van zeggen.

J. DECKER ZIMMERMAN, TWEE LEERREDENEN. 6 13

Het beeld van den opfland. Leerrede over Hand. XIX:
32. door j. DECKER ZIMMERMAN, Predikant
kg de Evang. Luterfche Gemeente te Utrecht. Uitgefproken den 5 Sept. 1830. 7`e Utrecht , bay N. van
der Monde. 1830. In gr. 8vo. 41 Bl. f : -40.
Bet oproer te Efeze, in z fynen voortgang en afloop.
Yervolgrede over Hand. XIX: 33-40. Uitgefproken
den 12 Sept. 1830. door denzelfden, en gedrukt
denzelfden. In gr. 8vo. 37 BI. f 40.
%Vij haasten ons , een tweetal leerredenen aan te kondigen , welke , in de tegenwoordige ornflandigheden ,
loffelijke vermelding verdienen. \Vat aanleiding tot het
uitfpreken en uitgeven gaf, zal ieder ligt befeffen , al
worden geene namen genoemd. De Eerw. z 1 DI Di ERMAN toont , dat men ook over het oproer op eene regt
nuttige wijze kan prediken. Ach ! ware te Brusfel en
elders, gedurende de laatfle drie of vier jaren , in dezen
geest gepredikt , en het aankomende geflacht in deze Christelijke beginfelen onderwezen , de fchoone fad zoude geen
tooneel van akelige verwoesting zijn geworden , en het
bloed onzer dapperen had niet dater behoeven te ftroomen. Dat beide leerredenen met veel genoegen gehoord
wercien , en dat velen der hoorders de uitgave verlangden , kunncn wij ons ligt verbeelden. Maar,, waagde
de prediker niet te veel met de fpoedige uitgave van een
zoo fpoedig bewerkt opftel? leder billijk beoordeelaar
zal gaarne gebreken voorbijzien. Om des goeden doels
wille onthouden ook wij ons van alle aanmerking. Zullen
wij behandeling en beloop der beide flukken opgeven ?
Het komt hier voornamelijk op den geest aan ; en dezen
meenen wij het best te doen kennen , wanneer wij uit de
eerfle leerrede het volgende affchrijven : „ TP!j• willen
altijd de verbeteringen van boven of beginnen , en zoeken
die in flaatsvormen en grondwetten; -- het Christendom
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verbetert van beneden of aan , en , op het voetfpoor van
jezus, mede zoo gehoorzaam als burger , van uit den
grond des gemoeds (Efez. IV: 23). Geene regering over
een good en geheel verbeterd yolk' zdu flecht kunnen
blijven ; de flechtlle zou good worden : maar zoo tang gij
de menfchen niet verbetert , is alle poging , om bier tot
de volmaaktheid te geraken , ijdel en vergeefsch." En
dan het fchoone flot : „ Voor het overige ; geene drift!
geenerlei verbijstering ! De Koning moet handelen, volgens zijn' pligt, en volgens zijn inzigt ; veel kan bit
weten , hetgene wij niet alzoo kunnen inzien; daarvoor
is h/1 Koning, en genoeg ! indien wij ons , naar hoofd
en hart , op hem kunnen verlaten. Voor verdoolden echter laat ons bidden , en hen niet verbitteren . veeleer
nog verbeteren , door wijsheid en zachtmoedigheid, en
door ons eigen gematigd, edelmoedig , befcheiden en voorzigtig gedrag nog bet meeste. En dan— wat Rau er van
j E z u s ? En als Hij nabg kwam , en de flad (zijner
hateren) aanzag, (waar Hij eerstdaags zou gekruist wor1Vie znude hierop niet
den) weende Ili/ over haar
van ganfcher bane Amen zeggen? Uit de tweede
leerrede voegen wij er nog dit bij : „ Spreek de taal der
geregtigheid, ook in uwe bjjzondere betrekkingen. Verg
van den minderen niet te veel voor te weinig. Wets heusch
en vriendelijk jegens ieder,, en toon hem , dat gij , wei
wetende , wat gij , bij beflaande betrekkingen , van hem
kunt eifchen , wederkeerig in hem nog altijd den mensch
eert , en bet wel weer, dat gij ook eenen Heer hebt in
den home!. Men kan zoo veel vaak voorkomen , door
hetgene niet dan wijsheid en gemeene pligt is ; maar,
ten dage des goeds , denkt men dikwerf al te weinig aan
den dreigenden dag des kwaads , en draagt intusfchen
zelve , bij voile vaten , water in den flortvloed , die eenmaal over huis erf en have , verwoestende en alles in
zijne vaart medeflepende , kan of zal losbreken. o ! De
gefchiedenis van zoo menige omwenteling is , wat de
volkszijde in het tafereel aangaat, flechts de gefchiedenis,
in haren treurigen afloop, van den hoogmoed, de onder-
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drukking , het gepleegde onregt en de afperfmgen , de
uitzuigingen der grooten ! Daarmecie is nogtans Diets verontfcbuldigd." Niet enkel waarfchuwing tegen oproer,,
maar ook tegen het bedillen der Regering , ten tijde van
oproer , wordt bier gevonden : „ Z66 veel en velerlei
heeft eene overheid — de hoogfle natuurlijk het meeste
fl:ceds te bedenken , en velerlei te wikken en te wegen ,
waar Ivii" zoo niet bij kurinen , of immers niet hi/ zijn.
Uit well: oogpunt moeten wij de daden van ons befluur
nu dan befchouwen? Uit het oogpunt des vertrouwens ,
der gehoorzaamheid en der licfde."
%Vij meenen den geest van beide leerredenen genoeg
te hebben doen kennen , en vertrouwen , dat derzelver
lezing iets goeds zal kunnen bevorderen.

zone Leer, hare gevolgen, en het andelsik lot , dat haar to wachten /kat , beknopt voorgedragen. Lone Bijdrage tot de Gefchiedenis der Geneeskundige Thcorien en Stelfels. Met eene Voorrede
en ,danteekeningen van F. VAN DER B R E G G E N,
C. ZN. , Med. Dr. , Hoogleera3r aan het yitheuxum
lustre to zituflerdam. Te Amflerelam , bij L. van
Es. 1829. In gr. 8vo. XXIV en 85 bl. f I- io c.

BROUSSAIS,

B

ROUSSAIS is de naam , die thans in de oorcn der
Geneeskundigen van alle zijden wargalmt. Wat al boeken zijn er over dien man gefcbreven ! wat al pennen tegen hem gefpitst ! Hoeveel uiteenloopende beoordeelingen en gevoelens over hem hoort of leest men bijna dagelijks ! En waar zal het einde zijn van dien flrijd der
meeningen ? Wij hebben al wederom een nieuw boek over
dezen befaamden Stelfeimaker aan te kondigen , hetwelk
onder den opgegeven titel in Amfierdam is uitgekomen,
onder de befcherming en met aanbeveling van een Am-

/lerdamsch Hoogleeraar.
Deze wil hetzelve doen befchouwen (blijkens de Voor-
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rede) als een voorlooper van het antwoord van zijnen
tegenwoordigen Ambtgenoot , den Heere SURINGAR,
op de door de Provinciale Commisfie van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzigt te Amlierdam uitgefchrevene
prijsvraag. Eene tweede reden der uitgave was de gematigde toon dezer beoordeeling , in tegenoverffelling van
hetgeen men in andere beoordeelingen aantreft. Eindelijk
zullen ook de onbefcheidene en aanmatigende uitvalien van
de Schrijvers van het Phyfiologisch Tijdfchrift , hetwelk in
ons Vaderland uitkomt, daartoe aanleiding heb ben gegeven.
Prof. VAN DER BREGGENIICernt deze gelegenheid
waar , om andermaal zijne geloofsbelijdenis eclecticas voor
het geneeskundig publiek of te leggen , en verklaart zich,
als Geneesheer,, voor een' Gemeenebestgezinde of Republikein. In den mond van dezen Geleerde kunnen wij aan
de goede beteekenis van dat woord niet twijfelen. Anders hebben wij thans geleerd , aan deze en dergelijke
uitdrukkingen zeer uiteenloopende begrippen te verbinden. Uit de wereld der Geleerden moet alle onbepaalde
oppermagt verbannen zijn : want het despotismus van
ftelfels en meeningen floort den vrijen loop der begrippen, het zij BOER HAAVE, BROWN Of BR GUSSAIS den fchepter zwaaije ; en wij zijn het met den
Hoogleeraar volkomen eons , dat het despotisch gezag ,
hetwelk zich de laatite en zijne jongeren aanmatigen ,
even onverdragelijk is, als dat zijner voorgangers. Daarentegen zal zijn Hooggeleerde ons gaarne toegeven , dat
het begrip zelfs van een' Republikeinfchen Regeringsvorm
het verfchil van rangen en flanden niet uitfluit , ten zij
bet in jacobinisme en noodlottige anarchic ontaarde ,
welke laatfte (de Gefchiedenis leert dit ontegenzeggelijk)
wederom in despotismus zich oplost.
Het vertaalde ftukje , welks titel wij vermeldden, is overgenomen uit het Tijdfchrift Hygie , waarvan Dr. COME T Redacteur is. Het vangt aan met een kort berigt
van den oorfprong en de lotgevallen der nieuwe leer, van
de fchriften van Karen Autheur,, derzelver gang en inhoud , van den ftrijd tegen PINEL (in welken s R o u s-
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zich , even als in zijne verachting van andere groote mannen , van de minst voordeelige zijne vertoont)
van zijnen flij1 , van zijne verdienften en gebreken , van
zijne armoede aan grondige , wijsgeerige kennis, en van
zijn ftelfel. De drie hoofdpunten van hetzelve, phyfiologic , pathologic en therapie, worden in derzelver bijzonderheden nagevorscht.
Dat deze leer treft door eene verleidelijke eenvoudigheid , door het beperken van de anders zoo uitgebreide
en bezwaarlijk te verkrijgene kennis van de materies medica ; dat zij vooral door trage en ook door ligt vervoerbare verftanden in alien deele is aangenomen , willen
wij niet tegenfpreken : maar dat zij aan de taal der wetenfchap zoo veel nicer naauwkeurigheids zou hebben
gegeven ; dat zij de oorzaak zou zijn eener meer wijsgeerige beoefening der Geneeskunde in F7 ankrijk , is op
zijn minst twijfelachtig. Minder twijfelachtig is het, dat
zij blinde en domme navolgers heeft gehad , en dat de
praktijk door dezen , op de wijze van Dr. S A N G R AD o, met bloedaftappen en laauw water wordt uitgeoefend.
De tegenwerpingen , welke de Schrijver aanvoert , hebben betrekking op de fchrale en hoogst gebrekkige phyfiologie , op de eenzijdige pathologic en even eenzijdige
behandeling van den ftichter van het nienwe leerflelfel ,
en zijn doorgaans zeer juist en gegrond.
Doch bovenal van gewigt voor de kennis van 's mans
karakter zijn de winderige, overdrevene opgaven van den
gelukkigen invloed op het afnemen der flerfte in het
Hospitaal Val de Grace , welke in de Revue medicale
als volkomen valsch worden ten toot' gefleld. Hij beweert, flechts edn' zieke van de 3o te hebben verloren ;
daar het uit de opgave van zijnen kweekeling , den Heer
ROCHE zelven , blijkt , dat hij den' zieke van de 13
of 14 verloren had , d. meer dan zijne ambtgenooten.
Wij willen alleen hieruit het gevolg trekken , dat men
op de waarheidsliefde van B R O U S S A I S juist niet veel
Itaat kan waken. Nu volgt eene vergelijking van dezen
met BROWN en RASOR./, die tot walgens toe in al de
BOEKBESCH. 1830. NO. 14.
S s
S AI S
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fchriften over dit onderwerp is herhaald geworden ; waarbij de Schrijver (en dit is minder door anderen gefchied)
te gelijk opmerkzaam maakt op eenige algemeene praktifche overeenkomflen bij alien. Daarna fpreekt hij van bet
boek van den Heer B o I s SEA u over de Koortfen,
van de kritiek van den Heer MIGUEL, van den tirijd
v66r en tegen , van deszelfs waarfchijnlijken uittlag , en
van bet goede, dat deze leer zal achterlaten , den geest van
twijfeling en onderzoek , de hervorming van de taal der
wetenfchap , en eene menigte uitmuntende praktifche regelen. „ Ik zou durven beweren ," zegt de Schrijver ,
„ dat de Heer BROUSSAIS een groot practices is geweest; maar ik zou niet durven ftaande houden , dat hij
het nog is. Er is toch geen zoo valsch denkbeeld , dat
zich niet eindelijk en voor altijd kan vestigen in het beste
hoofd, wanneer hetzelve eerst door vooringenomenheid
ingang heeft bekomen , en vervolgens , door de tegenfpraak verbitterd, eene hebbelijkheid geworden is. — Hij
fchijnt tc hebben vergeten, dat hij zijne taak met betrekking tot den aanwas der wetenfchap waardiglijk beeft
volbragt — en hij moest begrijpen , dat zijne leer , wel
verre van de eindpaal der geneeskundige wetenfchap te
zijn , flechts een zeer klein en zeer kort tusfchenverhaal
van derzelver uitgebreide gefchiedenis uitmaakt."
Men ziet , dat de Schrijver den gulden middelweg
houdt, en zal deze onpartijdige kritiek met genoegen
willen onderfchrijven.

Reizen en Ontmoetingen in het Zuiden van ilfrika ,
befchreven door G. THOMPSON, Schildknaap , enz.
Ude Deel. Met Platen. Te Groningen, bij W. van
Boekeren. In gr. 8vo. X en 457 bl. f 5- 20.

V

an het eerfle Deel dezer onderhoudende Reize gaven
wij vertlag in ons No. VI voor 1829. Het tweede Deel
bevat het vervolg dier Reize , 's mans aankomst aan de
Oranjerivier en togt langs dezelve door het land der
Koranna's en Namaqua's , en, over den Kamiesberg,
naar de Kaapftad terug; waarop dan een belangrijk verflag volgt van den toefland en de betrekkingen der Ho/-
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landfche en Engelfche KoIonisten , de gerchiktheid der
Kolonie voor landbouw en koophandel , en eenige bijzondere berigten nopens den toeftand der zuidelijke Kaffers , de natuurlijke gefchiedenis van den leeuw,, en de
neérzettingen der Engelfchen aan Port Natal (een post
aan de zuidoostkust van Afrika) ten gevolge van fchipbreuk ; voorts een en ander wegens den veroverenden Koning der Zoola's , en eindelijk eenige plaatfelijke opgaven.
Dezelfde gemakkelijke en onderhoudende flijI als in
het eerfte Deel, die niet alleen den Schrijver,, maar ook
den Vertaler eer aandoet, dezelfde belangrijkheid van
berigten (hoewel thans minder van eenen door het
avontuurlijke bekorenden inhoud) en vooral een nitvoerig verilag van de rarnpen , die de Colonifatie der
Britten in i822 verzeld hebben , en van de inborst en
geaardheid der Nederlandfche volkplanters , onderfcheiden
weder dit Deel. Ons is inderdaad niets voorgekomen , hetwelk ftof tot berispende aanmerkingen van eenig belang zou
kunnen geven. Eenige eenzijdigheid en vooringenomenheid
met zijnen landaard is men in eenen Engelschman gewoon , en van denzelven onaffcheidelijk ; in T H O M PS 0 N gaat die echter nooit tot het ergerlijke of onregtvaardige over. Integendeel regtvaardigt hij onze Hollandfche landbouwers tegen de lasteringen van BARROW,
maar befchouwt hen minder gunflig dan I, I G x T E N ■
STEIN, (gelijk zulks voor een' Engelschman ook niet
wel anders mogelijk was.) Zijne vooringenomenheid
blijkt onder anderen ook daarin , dat hij de Hollandfche
wet der erfaelling , waarbij alle kinderen een gelijk aandeel aan de nalatenfchap bekomen , en niet (zoo als in
Engeland) de oudfle alle vaste goederen alleen , als een
middel befchouwt, om den algemeenen voorfpoed der
Kolonie to vertragen. Het zijn nogtans die Majoraten,
die Spanje bijkans tot eene woestijn gemaakt , en in Engeland , niettegenflaande den ornnetelijken handel , door
de opeenftapeling der landgoederen in de handen van weinigen , de armoede zoo fchrikbarend vergroot hebben.
Verfcheidene Anekdoten van Kaapfche landbouwers , die
Ss
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hier voorkomen , kunnen zekerlijk weer , dan algemeene
befchouwingen , dienen , om derzelver karakter op den
regten prijs te ftellen. De fchildering van een' hoogst
onbeleefden en ongevoeligen boer,, zoo wel als van eene
aartsvaderlijke en gastvrije herderfamilie , waarvan het
Hoofd , op de wijze van ABItAHAM, niet flechts alle
voorbijgaanden onthaalde , maar ook in de openbare Godsdienstoefening voorging , — deze beide tafereelen (bl.
112 en 113 en bl. 128-130) heeft onze Reiziger van
een' zijner vrienden , den Heer P. , ontleend. De
Schrijver maakt onderfcheid tusfchen de Iv!yn- , graanen veeboeren; de leefwijs der laatflen , door hunne omzwervingen en verren affland , voor de befchaving het
minst voordeelig. — De Engelfehe volkplanters in 1822
hebben het zeer ongelukkig getroffen : verkeerde maatregelen van Befluur,, benevens natuurlijke rampen , werkten
daartoe gezamenlijk mede. Nogtans wanhoopt de Schrijver geenszins aan de mogelijkheid eener zeer voordeelige
Colonifatie , indien de zaak flechts behoorlijk aangevat
worde. — Het verflag over de Kafers is het werk
van den Zendeling BR o NIT NLEE. Hetzelve luidt minder
gunftig omtrent den bekenden Kafer - koning G A IKA,
dan de berigten van LICHTENSTEIN. - Zeer
merkwaardig zijn de bijzonderheden omtrent den iffrikaanfchen leeuw. Zij bevestigen het reeds elders
beweerde , dat dit geweldige dier door het ftrak aanzien
van den mensch ais 't ware van zijn auk gebragt enf
befchroomd wordt om aan te vallen. Ja , volgens THOMPSON, of liever volgens een berigt , door hem van den
Majoor MACK-INTOSH ingewonnen , zou zelfs de
tijger 's menfchen blik ontzien. Met het eenigzins verkort
verhaal van eene leeuwenjagt zullen wij ons verflag befluiten:
IIet eerfte punt was, den leeuw op te fporen in zijne fchuilplaats. Dit volbragten eenigen der Hottentotten te voet. Zij
begonnen bij de plek , waar mijn paard door hem gedood
was, volgden het fpoor door het gras over de fleenen en
door de heestergewasfen, waar een ongeoefend oog geenerlei bewijs of 'Poor zou de ontdekt hebben, met zoo
veel fcherpzinnig- en juistheid , dat wij hem eindelijk
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Gene mijl ver in een digt , Ilruikachtig kreupelbosch vonden. Nu kwam het er op aan, hem nit zijne fchuilplaats te jagen, ten einde hem met minder gevaar en een
voorfpoediger uitflag in het open veld te kunnen aanvallen. In het tegenwoordige geval behandelden wij
ter de zaak juist niet naar den regel. De Hottentotten
waren de eerften , die van dcnzelven afwekcn. Befpeurende, dat wij met het goring getal onzer honden weinig
indruk op den vijand maakten , verdeelden zij zich zelve
in twee of drie troepen , reden het bosch rond , en
vuurden op de plek , waar dc honden hem aanblaften —
doch zonder uitwerking. Nadat wij eindelijk aldus eenige
uren hadden verfpild met rondom het bosch te zwerven ,
begon het Schotfche bloed van eenigen mijner landgenooten warm te worden, cn drie van dezelve verklaarden zich bereid om den leeuw in zijn Leger te gaan vernestelen , mits dat drie der Boschjesmannen , die betere
fchutters waren , hen zouden onderfleunen , in gevalle de
vijand den flag aannam. Zij gingen derhalve , in weerwil
der waarfchuwingen van eenige voorzigtiger menfchen ,
bet bosch in , tot op den affland van vijftien of twintig
fchreden van de plaats , alwaar het dier verfcholen lag.
Hij lag uitgeftrekt onder eene digte flruik, met eene kleine
ruimte van effen, grond aan zijne eene zijne, en zij verbeeldden zich , hem naderende, duidelijk te zien, hoe hij
zijne vonkelende oogen van onder het loot op hen gevestigd hield. Zij bevalen de Hottentotten, juist te raken,
in gevalle zij zelve mogten misfen , en hierop gaven de
Schotfche helden vuur, doch troffen Diet den leeuw
zelven , zoo als naderhand gebleken is , maar ecnen grooten hoop roode fleenen, waar hij achter lag. Of een der
fchoten hem getroffen had is onzeker , doch hij vloog
met een fchrikkelijk gebrul van onder de ftraik weg. De
fchelmfche Hottentotten, in plaats van hem nu de Iaag
te geven , keerdeu zich om , en togen hals over kop op
de vlugt , latende hem alleen met de weerlooze Schotten , die met ongeladen geweren elkander omverliepen
in hunne haast otn de klaauwen van het verfchcurende
dier te ontkomen. Hij haaldc hen in een oogenblik in,
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en wierp dengenen , die het digtfte bij hem was , met
een' flag van zijn' klaauw op den grond. Het tooneel
was fchrikbarend. Daar ftond de leeuw met zijn' klaauw
boven zijn' nedergellagen vijand, en zag met hoogmoed
de geheele bende zijner aanvallers in de rondte aan. Zijne
houding was zoo koninklijk en trotsch als men zich lets
kan verbeelden. Het was het treffendfle gezigt , waarvan
ik ooit getuige was. De gevaarlijke toefland onzer vrienden -maakte het oogenblik cchter te vreefelijk , dan dat
wij de grootschheid van de vertooning in al derzelver bijzonderheden konden waarnemen. leder oogenblik verwachtten wij, an of meer van hen in ftukken te zullen
zien fcheuren — en hoe zeer de geheele jagtpartij binnen
den afftand van vijftien fchreden van de plaats af flond,
met overgehaalde geweren, durfde echter niemand vuur
geven om ben te helnen. Een hunner lag onder de klaauwen van den leeuw, en de anderen waren bezig met naar
ons toe te kruipen , zoodat zij ons fclrot verhinderden
Dit alles viel veel fpoediger voor dan ik het heb kunnen
befchrijven. Doch gelukkig fcheen de leeuw , na ons
eene wijl te hebben aangezien , genegen te zijn om te
onderhandelen, en met eene gelukkige inichikkelijkheid ,
waarvoor hij echter weinig dank ontving , keerde hij zich
bedaardelijk om, en , de grommende honden , even alsof
het ratten waren , van achter zijne hielen wegflaande ,
(prong hij als eene kat over het kreupelbosch, brekende
takken en boomen van vijftien voeten hoogte even zoo
gemakkelijk, alsof het bosjes Bras waren geweest, nit
zijnen weg af, en hij ftoof naar het gebergte. Nadat
wij ons van het welzijn van onzen vcrlosten vriend verzekerd hadden (wien gelukkig geen ander onheil was
overgekomen dan eene krab over zijn' rug en eene zwarc
kneuzing in de ribben veroorzaakt door de kracht ,
waarmede het dier hem tegen den grond gefmeten had)
hervatten wij de jagtpartij, met de Hottentotten en honden , op nieuw. Weldra ontmoetten wij den vijand weder , en vonden hem in het open veld onder eene
mimofa ftaande , aan den kant van een' bergftroom ,
waaraan wij den naam van het Douglas water gegeven
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hadden. De honden liepen al blaffende rond, doch bevreesd hem te naderen — want hij begon vreefelijk te
brullen en met zijn' (hart zoo geweldig te Haan, dat
men genoeg zien konde, dat hij niets goeds in den zin
had. De Hottentotten maakten een' omweg tusfchen hem
en het gebergte , gingen over de rivier , en namen eene
felling in op den top van eene fleilte boven de plaats ,
waar hij fond. Een ander gedeelte der jagers plaatfte
zich aan de andere zijde van het dal : en aldus den knaap
tusfchen twee vuren hebbende gebragt , hetwelk zijne opmerkzaamheid verdeelde , en hem verhinderde te ontkomen , fchoten wij op hem , zonder hem eenige rust te vergunnen , tot dat hij , niet meer in flaat om wederftand te
bieden, met wonden bedekt ter nederviel. Het bleek , dat
hij een volwasfen leeuw was van de gele foort , en ten
naastenbij vijf of zes jaren oud. Zijne lengte befloeg
van den neus tot aan den tip van den (hart bijna twaalf
voeten. Zijn voorfle poot was aan de bulging der knie
zoo dik , dat ik denzelven met de beide handen niet
konde omfpannen : en zijn his , borst eri overige ledematen fchenen , toen hem de huid was afgenomen , een
volkomen zamenfel van zenuwen. Zijn kop , die zoo
breed en zwaar was als die van een' gewonen os , had
ik gekookt , om er het bekkeneel van te bewaren , en uit
nieuwsgierigheid het vleesch geproefd. Het geleek veel
naar blank osfenvleesch , en was eerder laf dan onaangenaam van fmaak."

De vruchten m#ner werkzaamheden, gedurende mine
Reize, over de Kaap de Goede Hoop, naar Java,
en terug, over St. Helena , naar de Nederlanden ;
door M. D. TEENSTRA. Ilden .Reels ifle Stuk,
Te Groningen , bij H. Eekhoff,, Hz. 1829. In gr.
8vo. 505 Bl. Buiten Inteek. f 5 - 25.

V

erzelden wij den vrolijken TEENSTRA in het eerfie
Deel naar de Kaap , thans geleidt hij ons in dit Deel
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naar bet eilancl java, reeds door zoo vele Nederlandfche
pennen befchreven. Bekiaagden wij ons, bij de beoordeeling
van het vorige Deel , (1829. No. VI.) over de noodelooze
uitweidingen van onzen Landgenoot , dit Deel wordt er
niet beter op, en deck' in het gebrek der meeste hedendaagfche Reizen , van algemeen bekende zaken telkens te
herhalen. Viel hij toen den Heer DE JONG aan , hij
doet het thans nog vinniger,, en op eene onheufche
wijze , den voormaligen Gouverneur-Generaal v AN DE tt
C A P E L L E N. Maar de reden is Maar. T E E N S T R A
was een Sollicitant om een ambtje , had daarvoor vrouw
en kinderen in Groningerland gelaten , en was naar
Java gegaan ; maar de Gouverneur kon of wilde hem
het verlangde postje niet geven , en ging eindelijk heen ,
eer hij (TEENST R A) verzorgd was. Dit nu heeft deze
landman hem niet kunnen vergeven , en , behalve verfcheidene berispende aanmerkingen op 's mans weinige
gereedheid om hem te helpcn , (b. v. bl. 179 en bl. 183 ,

beloven en does zffn alleen bij menfehen, die gevoel
van eer hebben, twee onaffcheidelige zaken) vinden wij
er ook op zijn befluur in 't algemeen. „ Gefleld. ,"
zegt hij , bl. 405 , „ dat eons een verliandiger, althans
ryzer en liberaler regerende Gouverneur - Generaal
„ de kolonifatie in Indie bevorderen wilde , dan zoude
„ het Gouvernement gewisfelijk ook cen ander flelfel
„ van belastingen invoeren." Zelfs haalt hij den onbefchaamden Dr. DOORNIK (*) aan : Dat van de Han-

delmaatfehappil cen algerneene ondergang der landeige.
naren (de zoo hartelayke wensch van den GouverneurGenereal VAN DER CAPELLEN)het gevolg zal zitn.
Zie ook, bl. 336 , 337 , de hatelijke leenfpreuk ; vooral
op het Plot , en elders: „ Woord van Eer, zie
Men ziet in dit alle y te veel perfonele fpijt doorflralen ,
dan dat de beoordeeling regtvaardig ken zijn. T E E NS TR A mogt zich het voorbeeld der gematigdheid van
den veer meer benadeelden Heer DE WILDE, wiens
(*) Bekend door zijne pogingen om ons geflacht van de
apen of te leiden , en door zijn fcheldboek tegen den Gouverneur VAN DER CAPELLE N.
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boek wij onlangs beoordeelden, wel voor oogen hebben
gefield. Daarenboven is TEENSTRA tusfchenbeiden
niet flechts langwijlig , maar ook gemeen. Men hoore
flechts , bl. 288 : „ De bier heerfchencie ziekten beflaan
„ grootendeels in de kakkerij ! zie, dat is voor ieder
„ duidelijk." Ja zeker ; maar zulke boerfche duidelijkheid duldt de fatfoenlijke fchrijftrant niet. Ook kennen
wij den Provincialisms bagel voor boos niet, bl. 295.
Tusfchenbeiden wil TEENSTRA ook geleerde aanmerkingen Maken ; en , fchoon hij een zeer wel onderwezen
en kundig Landman is , en ook buitendien nog,a1 wat
weet, is hij echter zwak in de oude Gefchiedenis , als
hij zegt , dat PALAPIEDES bet fchaak- en kaartfpel
zou hebben uitgevonden (bl. 983). Het .1haakfpel behoort federt de boogfie oudheid in India thuis, en is
van daar naar Perzi'd, van waar ook de naam herkomflig is , overgebragt , gelijk trouwens TEENSTRA oak
ten opzigte der javanen erkent. Het kaartfpel werd
eerst in de veertiende Eeuw onzer jaartelling , voor den
krankzinnigen Boning K A R E L VI van Frankrijk , ter
verflrooijing uitgevonden.
De perfonele omflandigheden van den Heer
Ns waren joist fiat gunftig , noch opwekkend tot
die vrolijkheid en luchtigheid, die toch allerwe'gen in zijn
verhaal doorfiralen. Met eene aanbeveling van den Minister voor de Kolonien voorzien, kwam TEENSTRA
op Java; doch wij zagen reeds , dat die hem weinig
baatte. In deze omflandigheden , en terwijl zijne hoop ,
om geplaatst re worden , dagelijks zwakker werd , deed
de Kapitein , met wien hij gekomen was , hem vrije terugreis naar Europa aanbieden; doch hij floeg dit af. In zijne
betrekkingen zouden wij dit niet gedaan , maar Bever
vrouw en kinderen op eene urlijke wijze in bet vaderland hebben zoeken te verzorgen. Het blijkt dan ook
wel , dat zijn befluit verkeerd was ; want hij zegt , na
vergeefs zijne dienst oh Ternate , Banda of Borneo, ja
zelfs voor het ongezonde Banca te hebben aangeboden ,
(bl. 199) aan het einde des Deets , dat zijne hoop, om
geplaatst te warden , gedurig geringer werd, en dat zijn
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verblijf in lndtY weldra eindigen zou. Wij hebben dus nog
4en fink met zijne thuisreis te wachten,
Het werk is anders zonder verdienflen. Het geeft
vele bercheiden over Java , waarvan rommige van wezenlijk
belang zijn , zoo als over den fiaat van handel en voorai
van landbouw , waarin men den praktifchen landman her..
kent , die zijne in het vaderland verkregene kundigheden hier
op een ander tooneel loffelijk ten toon fpreidt. Omtrent de
belangrijkfte voortbrengfelen van Java, derzelver wijze van
bouwing , zoo als rijst , mats, koffij , fuiker,, peper (gewone en
Spaanfche), indigo, katoen , tabak , kamfer,Katjang of aard.
boon, benevens andere aardvruchten , kokos- of klapperboomen , andere palmfoorten , tamarinde , ilangus, Marian ,
Pifang , bamboes enz., lezen wij meer of min uitvoerige
berigten. Ook de dieren worden niet vergeten ; voornamelijk
echter over de bekende vogelnestjes uitgeweid. Een os kost ,
zegt de Schrijver,, flechts 6 a 7 guldens ; de verfche huiden
worden als voedfel gebruikt ; het vleesch wordt met zout in
de zon gedroogd.
Wat den handel en het voormalige befluur der 0. I. Maatfchappij betreft , zoo komen hier ook opgaven voor, die
echter uit onderfcheidene werken ontleend fehijnen , daar zij
onderling ftrijdig zijn. Dus zouden zich van 1693 tot 1696
de eerfie verachteringen in de Indifche huishouding hebben laten,
befpeuren , doordien de zaken begonnen achteruit te gaan ;
en dit duurde voort tot in 1724, toen al de overwinst , van
1613 of , verfmolten was , en er voor het eerst een flellig
te kart ontflond , (bl. 348.) Dos was 1718 reeds een der
verachterde jaren , en toch zou de that der Compagnie
(volgens b1.356) in 1718 de voordeeligfie geweest zijn , die immer genoten was, en de verachtering eerst in 1736 begonnen zijn. Anders zijn deze flatistifthe berigten wegens
Batavia's en .lava's handel , vooral omtrent de koffij , wel
lezenswaardig.
TEEN STR A heeft juist dezelfde vraag gedaan en (hetgeen
nog al gevallig is) hetzelfde antwoord ontvangen als een
ambtenaar , (aangehaald bij oLi vrE a) toen hij Batavia
doorreed: „ Zijn wij nog niet haast in de flad , de eigenlijke
ftad ?" en het antwoord was , dat zij die reeds lang waren
doorgereden. (Verg. bl. 68 alhier met bl. 19 van o L r y r E rt 's
Reizen , Ifte D.) Ook over de gefehiedenis der ftad en de
zeden der ilIW011erS Wei& TEE NS TR A nit, en bcfchouwt de
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/aatfcen al zeer ongunftig. Ter proeve, zoo van ftijl als
manier van befchouwing, zullen wij daarvan , ten beiluite, een
ftaalcje mededeelen. De Schrijver was in de Societeit de Harmonic, in de tegenwoordige buitenftad van Batavia. , Nu
in de Harmonic zijnde , wordt er een glaasje gedronken , een
figaartje ontftoken , en met alien ijver de kaart gekeerd.
Doch als men nu die uitfpanning eens ernftig overweegt
moet men zich dan niet bedroeven ? Hoe velen worden
hierdoor toch geheel gernineerd! hoe menige nacht wordt
bier onder het gevaarvol hazarcifpel verbeuzeld! en waarlijk
hazard , daar er fomtijds duizenden van ropijen in Unen
nacht aan edne tale! gewonnen en verloren worden. Het
fpel en de drank zijn in mijne oogen de twee grootfre buitenfporigheden , waaraan de Europeanen zich hier openlijk
fchuldig maken. Ik heb mij meer dan eens van onderfchei•
dene geloofwaardige menfchen laten verhalen, dat zekere mevrouw,, te Batavia wonende en van de (zoogenaamde) fatfoenlijke kiasfe van burgers , ja zelfs eene vrouw,, die tot de
groote wereld behoorde, zoo zeer aan het kaarcfpel verkleefd
was, dat zij eens , gezelfchap hebbende, onder het fpel
voorgaf, dat zij lets te verrigten had. Zij gal hare kaarten ,
om het fpel niet te vertragen, in handen van eerie dame,
Mier toevallig naar zittende te kijken. Mevrouw van huis
abfenteerde zich dus , ging in een ander vertrek, en bragt
aldaar in alle ftilte een kind ter wereld , (iets , dat bier
ongemeen gemakkelijk gaat) en kwam een' geruimen tijd
daarna werkelijk terug, met oogmerk , om het fpel te vervorderen , hetwelk zij dan ook zonder fchaamte deed. Mev.
V. Ij..., bij mijn vertrek nog in leven, liet haar kind in
handen eerier Ilavin en ging zelve de /marten behandelen ;
kijk , dat heel ik je kolven van zulk eene teederhartige
moeder ! — De Heer WISEL I U s , directeur der policie te
Amflerdam, zegt in het Voorberigt van het file Deel zijner
Tooneelpoezij, W. XVI , dat beest vrouwelijk is : „ Het Franfche
la bete draagt nog het vrouweiijke geilacht , en wij zelve
fchrijven de beest fpelen; bij het lanterluen en a l'ombre zegt
men: gij zit de beest," enz. Maar zoude men bier, evenveel hoe de kaart ook gevalien is , voor gij zit, niet zij is
cen beest moeten zeggen `‘"
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Het Ste/fel ter vereeniging der belangen van Zeehandel , Nijverheid en Landbonw, tot onderzoek en toepas/ing van hetwelk Z. M. de Koning eene fpeciale Commisfie benoemd
heeft , bij Befluit van 24 Oct. 1828 , en in zijne bondige refultaten voorgedragen , door PIETER VREEDE. Te Comda, bij J. van Benturn. 1829. In gr. 8vo. 73 Bl. f : -75.
De Belastingen , vooral die van den Handel, in verband befchoulvd met het algemeen Volksbelang , door A. ELINK
STEER, JR. Te Delft en te ilmilerdam , b j B. Bruins
en T. B. Groebe. 1828. In gr. Bro. Inleid. XXII , Verhand. 249 Bl. f 2 - 80.

W

ij voegen deze beide gefchriften in onze beoordeeling
bij elkander , omdat het eerfte ftrekt tot fla y ing van het ftelfel van den Heer v REEDE; het tweede, een uitgebreid
werk , het Iijnregt daar tegenover flaande flelfel van den
Heer ELINIC STERK uiteenzet en aanprijst.
Tot lof van beide ftukken kan men zeggen, dat de flij1
fraai, vloeijend en duidelijk is, en, dat elk der beide Schrijvers , ten voordeele van zijn eigen gevoelen , alle drangredenen zoo goed mogelijk beefs bijgebragt: maar het werk
van den Heer STERIC is doorgaans zuiver in taal en fpelling ; dat van den Heer VREED e is van fpel- en taalfouten
op verre na niet vrij. Doch de belangrijkheid der behandelde
zaken verbiedt ons , bij het minder gewigtige flit te than.
Wij gaan liever dadeiijk over tot de voordragt en de beoordeeling van beide flelfels , onderling vergeleken.
De Heer v REEDE zoekc de belangen van Zeehandel ,
Nijverheid en Landbouw op die wijze te vereenigen , dat de
hanciel, naar zijne wijze van zien , vrij blijft ; doch tevens
onze inlandfche nijverheid en landbouw voor geene concur•
rentie te vreezen hebben, door dat geene voortbrengfelen
van vreemde nijverheid of vreemden landbouw beterkoop in
ons land zouden te verkrijgen zijn , dan de voortbrengfelen
outer inlandfche kunstvliit en bearbeiding der landerijen.
Men zou tegen dat doel reeds kunnen aanmerken , dat onze fabrikanten en landbouwers , daar toch de ingezetenen ,
in geval van gelijken prijs , hunnen medeburgers , miss de
deugdelijkheid der waxen niet al te veel verfchille, veelal de
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voorkeur geven , zoodoende al ligt zouden ophouden naar
volmaking te flreven , en met alle krachten te wedijveren,
ten einde even goed en even goedkoop te leveren , als de
vreemdelingen dat zouden doen , indien de betaalde regten
hen niet noodzaakten , hunne waren niet beneden den marktprijs der inlandfche voortbrengfelen nit te venten,
Maar nog gewigciger zijn onze bedenkingen tegen de middelen , waarmede de Heer VREEDE dit reeds verkeerde doel
tracht te bereiken. Zie bier dezelve , volgens bl. 27 en very.
„ Aan den Zeehandel wordt een vrije en onbezwaarde
„ invoer en uitvoer van alle goederen, zonder nitzondering,
toegekend; tervvijI de beide regten van in- en uitvoer niet
„ meet. dan an ten honderd , to zamen genomen, moeten
„ bedragen. Alle toezigt van 's Rijks Ambtenaren , bij pak„ ken en verpakken van goederen heeft opgehouden enz.
,, Maar — (en bier komt het bezivaar): bij het inkomen van
„ goederen wordt aangifte gedaan van de koopwaar, die bin„ nen komt, met opgave van de afdeeling, waaronder de
• invoerder zijn goed rangfchilet , en hij betaalt bet regt, dat
, op de afdeeling ligt. Te dien einde worden alle goederen,
• aan een confummatieregt onderworpen , wier onderdeelen
„ veel in waarde verfchillen, in afdeelingen gefplitst, die ,
„ duidelijk omfchreven en bepaald , aan de Ambtenaren en
„ den Handel beide bekend worden ; de goederen worden ge.
„ told, gewogen of gemeten , naar gelang hunner geaard„ heid, en alles door 's Rijks Ambtenaren gevifeerd en ge.
„ verifieerd zijnde , betaalt de invoerder aan zijn' plaatfelij, ken ontvanger, onder 'cone loyale credietgeving, het vet.„ fchnldigde, en daarna vervoerc en handelt hij met zijne
„ koopwaar naar goedvinden. Hij bekomt op zijne rekening
bij den plaatfelijken ontvanger, eene aanfchrijving van een
• te goed van zoo veel ponden , maten of getal , als bevon.
„ den zijn, en overeenkomftig betaald is.
Bij verkoop van het geheel of van een gedeelte, bij
„ aankoop van anderen, in het kort bij iedere aflevering en
overgang van eigendom ,doer de verkooper eene affchrijving
„ in ponden, maten of gewigt van bet geleverde, en zendt
daarvan kennis aan zijn' ontvanger bij een daartoe vervaar.
digd formulier, billet , dat door hem onderteekend wordt,
„ waarop het goed en de afdeeling, zonder eenige verdere
” omfchrijving of prijsbepaling worden ingefchreven , met den
• naam van den kooper , bet getal , maat of gewigt van het
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• afgeleverd goed, en laatftelijk de dagteekening van het
, (de) factuur. De kooper doet een gelijkfoortig verzoek tot
„ aanfchrijving op zijne rekening aan zijn' plaatfelijken ont, vanger, en deze doet , nadat hij de affchrijving van den
„ verkooper gezien heeft, de overfchrijving van de dene re„ kening op de andere.”
Volgens bl. 52 rusten dezelfde verpligtingen , die op de groo-

te winkeliers liggen, ook op de kleine.
Het is waar,, bl. 51 bepaalt de af- en aanfchrijving tot
handelzaken, en zondert er het debiet in de winkels van nit.
Maar men kan bij kleine partijen, in verfchillende winkels,
goederen halen , en die zamen in groote partijen naar buiten
het land verzenden. Hoe weet de winkelier dit vooraf? Welke koopen moet hij als handel beginnen to befchouwen ? Floe
lastig is die gedurige bemoeijing der Ambtenaren! Waarlijk ,
de tegenwoordige toeftand van zaken is voor den handel nog
beter,, dan de invoering der nieuwigheden , Welke de Heer
VREEDE voorflaat.
Bij buitenlandfche verzendingen ," zegt hij ,
hebben
dezelfde
formaliteiten
plaats
,
als
bij
het
inkomen.
De
goe,9
deren zijn voorzien met een formulier - billet van affchrij• ving naar buiten lands , met bepaling van het loon van
• goed en afdeeling , en het gewigt , getal of mast. Alles
• wordc door 's Rijks Ambtenaren gevifeerd en geverifieerd ,
„ en accoord bevonden zijncle , ontvangt de uitvoerder van
„ den ontvanger van het Kantoor van uitklaring, eene formu„ Tier-quitantie, die hem in 'hat ftelt en geregtigd maakt tot
het ontvangen der restitutie. Alle werkzaamheden bepa, len zich derhalve, dat bij nit- en ingang van het goed een
• toezigt van 's Rijks Ambtenaren plaats heeft, en bij in.
wendige overgang eene lig( volbragte overfchrijving , en
„ hier mede loopt alles zonder VERDERE bemoeijingen af." (BI.
30 en 31.)
Dit floc gelijkt waarlijk wel eene fatire : want er waren
bemoeijingen geweest bij den invoer,, bemoeijingen hij elken
eigendomsovergang tusfchen handeldrijvenden , en eindelijk
zijn er bemoeijingen bij den uitvoer; maar nu loopt ook alles zonder verdere bemoeijingen af! De bemoeijingen bij den
uitvoer zijn intusfchen niet zeer troostrijk voor de ingezete.
nen: want van de ingevoerde goederen, die het land weder
uitgaan , wordt het extraregc teruggegeven; dock al war door
de burgers , voor binnenlandsch gebruik , betaald is, blifft
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betaald. De vreemdeling wint dus bij het flelfel van den
Heer vitEEDE; maar de burger, zoo hij geen fabrikant of
landbouwer is, verliest onherftelbaar door de verduring van
'het binnenlandsch vertier. Alle fraude words door de beflenclige contrOle onmogelijk, zegt de Heer VREEDE: want
de kooplieden worden zoodanig nagegaan , cot de kleinfte
winkeliers ingefloten, dat zij niet kunnen fraud6ren, of het
komt lilt, en de vreemdelingen hebben geen belang bij de
fraude. Nu ja , het zij zoo! Naar dat flelfel kan men niet
meer frauderen: maar indien er eens in het geheel geen handel meer beftond, dan zoude er 66k geen fraude in den
handel kunnen plaats hebben ; en indien er geen vuur Icon
worden aangemaakt , zou niemand zich kunnen branden ,
maar men zoude ook geen' pot kunnen koken.
Schoon alle hulde doende aan de vaderlandlievende gezindheid en de belangeloosheid der oogmerken van den Heer
vREEDE, houdt derhalve Recenfent desniettegenftaande
deszelfs Ilelfel voor verderfelijk.
Geheel anders is het met het ftelfel van den' Heer C L I N E
STHRK, tot welks befchouwing wij thans overgaan.
Na eene belangrijke inleiding, behandelt hij de volgende
hooftiftukken: Over de belastingen in het algemeen. Toege.

paste befchouwingen. Handelsbelastingen. Het flelfel van befcherming. Oud- Hollandfèhe Convooljen en Licenten. Nieuwere wetgeving. Verdere overweging en refultaten. Practifehe
denkbeelden. Een bilk op andere Staten en den betrekkelijken
toefland der Natien. Begunfliging der nationale fcheepvaart.
Hij verdeelt de belastingen (bl. 7) in drie klasfen : r°.Belastingen op de inkomflen of winften; 2 0. op het verbruik of
vertier; 3°. Hulpbelastingen. Al wat de inkomst van een'
der drie hoofdtalcken van volksbeftaan: handel, landbouw en
fabrijkwezen; al wat de inkomst van eenig werkzaam kapitaal of arbeid treft , brengt hij tot de eerfle klasfe. Tot de
tweede, daarentegen , de perfonele belasting, de accijnfen,
het regt van waarborg op de gouden en zilveren werken. Tot
de derde klasfe , of de hulpbelastingen , behooren de regten
van registratie, zegel, griffie, hypotheek en fuccesfie, (bl.
14 en 15.) De gronden voor deze clasfificatie worden met
duidelijkheid uiteengezet, „ Belastingen ," zegt de Schrijver,
bl. 25, „ moeten er nu eenmaal zijn, en belastingen op de
„ inkomften, zagen wij, moeten er 66k zijn. Het eenige,
„ wat dan in dit opzigt to doen valt, komt hierop neder,
dat men dezelve door eene oordeelkundige toepasling in dier
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dat het tot jaarlijkfehe hernieu„ wing der volksvlijt benoodigde deel der inkomst daardoor
" niet worde aangetast ; dat dus enkel de zuivere inkomst of
„ winst daardoor worde getroffen , en dit nog zoo fpaarzaam
immer mogelijk is."
, Van iedere inkomst moet een evenredig deel warden be-

• voege in het werk

„ taald. De kapitalen , die zich bij fommigen ophoopen, zijn
• een deel van den algemeenen fchat en ieder zoodanig deel
„ moet gelijk bezwaard zijn als het overige.” (BI. 32.)
„ Ik deel volftrekt niet in het gevoelen van hen, die,
„ ziende, dat de handel te veel is belast , en oordeelende,
„ dat, hoe verder deszelfs ontlasting zou kunnen gaan, zoo
veel te meer zijne uitbreiding zou toenemen , hierom vol.
„ firekte affchaffing der handelsbelastingen zouden begeeren.
Belastingen moeten algemeen werken , en het zou een ge„ heel verkeerde maatregel zijn, den handel ten eenemale
van alle last te willen ontheffen , daar hij toch eene zoo
„ gewigtige plaats onder de winstgevende zaken bekleedr.
„ 1k acht flechts de meestmogelijke gelijkheid in de algemee„ ne bezwaren wenfchelijk.” (B1. 81.)
Bl. 83 en vervolgens verzet zich de Hear sTER It in het
algemeen tegen het befchermingsfielfel en de verbodswetten,
als zijnde bevoorregting van den eenen talc van nationale bezigheid boven den anderen. „ Zelf te bezwijken, of zijnen
nabuur te vernielen, is," in het fcelfel van befcherming door
verbodswetten , of daarmede gelijk flaande verhooging van
in- en uirgaande regten enz.-, „ de algemeene leus gewor” den; en de noodloctigfle dwaling, waarroe een onberedeneerd patriotisme immer vervallen kon, deed ieder tot een'
„ vijand van zijnen nabuur, en tevens tot den ergflen vijand
van zichzeIven worden." (BI. 96.) Echter erkent de
Schrijver, dat, fchoon de prohibition en hoogere regten als
beginfel te verwerpen zijn, zij echoer, wegens bijzondere redenen, in fommige gevallen vox een' zekeren tijd noodzakelijk kunnen worden , b. v, op den invoer van wollen
floffen enz., die , ten gevolge van de premiers van uitvoer
onzer naburen , en dus niet meer door enkel natuurlijke oorzaken, maar veeleer door gewelddadige middelen ons worden
opgedrongen. (BI. 108, vergeleken met bl. 102.)
Na deze algemeene befpiegelingen te hebben laten voorafgaan , treedt de Schrijver in een gerchiedkundig onderzoek
naar de Oud . Hollandfche Convooijen en Licenten (bl. ri3

OVER 13ELASTINGEN, ENL.

633

enz.) Her Plakkaat van 1725, hetwelk de onregelmatigheden
in de heffing enz. verbeterde , legde aan de andere zijde den
grondflag van een beperkend ftelfel, hetwelk den handel
meer en meer deed verachteren. Den 27 Aug. 1751 thong
dan ook Prins wr LL EM IV ter algemeene Staatsvergadering
op vermindering der regten aan. De verhandeling, door Z.
Hoogheid overgelegd, wordc gedeeltelijk medegedeeld. De
geest der oudere wetgeving is intusfchen fteeds die van het
Plakkaat van 1725 gebleven. Bl. 141 begins de Schrijver de
nieuwere wetgeving in ons vaderland te onderzoeken. De
wet van 12 Julij !Set wordt als eerie gewigtige , fchoon nog
ontoereikende verbetering aangemerkt , en de /leer s T enx
vereenigt zich, bl. 161, met het gevoelen van den Verte.
genwoordiger Bij-LE VELD, bij de discusfie over deze wet
voorgedragen , dat het aangeboden ilelfel, bij al zijne goede
eigenfchappen, voor den handel nog niet dat was, wat men
kon wenfchen ; te meer, als men bet tarief nagaat , dat ge.
voegd is bij de latere wet van 26 Aug. 1822. Bl. 168 en very.
worden de gronden van bezwaar nog nader, bij de verdere
overwegingen en refultaten , uiteengezet. Inzonderheid ergert
zich de Heer s TER K bl. 182, aan het verfchil tusfchen de
regten en de tranfito. regten , daar zijns oordeels , de regten
van in- en uitvoer, om met die van doorvoer in evenredig.
heid te komen, aaninerkelk moesren worden verlaagd , waarom
hij dan ook de wet van 1 r April 1827 a flteurt. In de prac.
tifche denkbeelden, bl. 196 enz., merkt de Schrijver onder
„ Van de zes requesten , die tegen,
anderen aan , bl. 2 01
woordig , ter zake van de regeling des tariefs , worden in.
• gediend , zijn er vijf, die befcherming door verhooging
van regten vragen. Deze omtlandigheid zou niet meer be.
it
ftaan,, wanneer de bepaalde neiging tot het volgen van eene
/P
tegenovergeftelde wijze van befchermen were aan den dag
97
• gelegd. Van zes requesten zouden dan vijf om vertnindering vragen; en als het yolk meer en meer betere" (lees
eenvoudig betere) „ inzigten orntrent zijne ware belangen
• verkreeg, zouden er eindelijk niet antlers dan verininderin.
, gen worden gevraagd , daar dit toch vrij wat natuurlijker
, is, dan dat men de verbetering van ziinen bijzonderen toe„ ftand gedurig in het bezwaar van dien van een' ander
„ zoekt.” De Heer ST ERK erkent , bl. 205 en elders , dat
alles niet op dens kan worden verbeterd ; maar wil , dat
men , zoo veel mogelijk zonder fchokken , tot een echt
BOEICBESCI1. 1830. NO. 14.
Tt
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beraal ftelfel overga. Recenfent heeft wel eens tegen een
liberaal ftelfel van belastingen , gelijk de Heer STERK
wenscht , de bedenking hooren opperen , alsof er dan niet
genoeg geld naar de fchatkist zou ftroomen. Maar vooreerst
zou ,men altijd Beetles moeten beginnen met het mogelijke,
onder gedurige najaging van het volmaakte. Ten tweede
zouden de ftaatsbehoeften aanmerkelijk kunnen vertninderen
door de volgende maatregelen :
i°. Men vereenvoudige de administration, en late dat heirleger van Infpecteurs , Controleurs , Verificateurs enz. op
een bekwaam getal nitfterven. Met wat minder omflag zou
het even goed gaan. Door overtnatige bdzorgdheid tegen
contravention en fraudes verliest het land meer aan de bezoldiging der Ambtenaren , dan het immer zou misfen bij een
welligt even naauwkeurig ,doch minder angstvallig en minder
herhaald toezigt , waardoor thans de eene Ambtenaar de
fpion is van den anderen , en een eerlijk man fceeds wordt
nagegaan , alsof hij zich nacht en dag bezig hield met fchelmfcreken nit te denken. Dat is nog eene erfzonde, of liever
erffmet , van de Bonapartistifche overh.eerfching.
2°. Men vermindere zoo vele hooge bezoldigingen. Al wat
flechts f 2000 of daar beneden geeft , kon wel zoo blijven :
maar van f 2000 tot f3000 korte men 5; van hetgeen ontvangen wordt van de f 3000 tot de f 4000, so ; van f 4000
tot f goon, 55 ten honderd , enz. Zoodat een Ambtenaar,
die f 3000 in het jaar treks , verminderd wierd op f 2850;
een van f 4000 op f 3600, enz.
3°. Men ontneme aan de Burgemeesters in de fteden hunne traktementen , en geve hun flechts eene fchadeloosttelling
van naar oraftandigheden ten minute f ;oo , ten hoogfle f600
in het jaar. Op zulk eene wijze zou men Handel, Nijver.
held en Landbouw te gemoet kunnen komen. Op dergelijke
bezuinigingen moesten de Algemeene Staten, met terzijdeftelling van perfoonlijk eigenbelang of dat hunner famili6n ,
bij den Koning aandringen: want natuurlijk behooren foortgelijke veranderingen ingevoerd te worden bij eene wet , en
niet flechts bij een begat des Kn:ings.
Bl. 212 werpt de Schrijver een' blik op andere Staten en
den betrekkelijken toejiand der Nation. De voorbeelden van
Engeland , Frankrijk en Noord - Arnerika , waar de verbods.
wetten eene nadeelige ftrekking uitoefenen , en de befchouwing van de nog veel nadeeliger gevolgen van dezelve, of
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daarmede gelijk ftaande hooge regten, in zoo klein een land
als het onze , doen hem ten voordeele van lage regten en
wezenlijk vrije concurrentie befluiten. Bl. 236 tot aan het
einde handelt hij over de begunfliging der rationale feheepvaart. In het beginfel keurt hij oak bier weder alle begunaf , orndat elk gunstbewi,is eene onregtvaardigheid is :
de billijkheid is gelegen in gelijkheid /'rife mededinging in
alles moet er zijn tusfchen alle burgers van den Stant en alle
volken der wereld. Echter,, uit hoofde der kleingeestige
maatregelen van de vreemdelingen , kon men voortgaan met
vooreerst de premiEn voor den fcheepsbouw te handhaven ,
en A der regten van in- en uitvoer met eigene fchepen terug
te geven.
Ziet bier, geachte Lezers 1 het ftelfel van den I-leer s TE a it.
Mogt het door Z. M. en de Staten - Generaal warden omhelsd , en dat van den leer vREEDE voor altijd worden
verworpen ! (*)
(*) Deze Recenfie werd gefleld v66r het uitbarflen des
Brabandfchen oproers, hetwelk alles nit zijn verband heeft
gerukt. Redact.

Due Dagen. Staatkundig, krijgskundig en anekdotisch Verhaat tier Oinwenteling op den 27, c8 en 29 Julij 183o te
Parijs voorgevallen. Door een Ooggetuige, Korporaal bij
de Nationale Garde. Naar het Fransch. Te Utrecht, bij
N. van der Monde. 183o. In gr. 8vo. 64 Bl. f : .35.
e ontzettende gebeurtenisfen van den dag verdringen
D
elkander met verbazenden fpoed. Waar in eigen land de
opgeruide menigte tot razende woede overflaat , geeft men
minder acht op hetgene elders voorvalt , zoo niet het eene
betrekking heeft op het andere. Alwie nog mogt meenen,
dat te Parijs en te Brusfel hetzelfde is gebeurd , leze dit
boeksken en vergelijke en oordeele ! Oorzaken en uitwerkfelen
waren van hemelsbreed verfchillenden aard. Wat de weldenkenden in Frankrijk begeerden , dat had men in België
in de ruimite mate. Ginds keerde het yolk ten eerfte weder tot orde terug, en bier..... ! !! Beide gebeurtenisfen
fchijnen alleen voor zoo verre met elkander in verband te
than, als het voorgevallene te Parijs aanleiding gaf, dat te
Tt2
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Brusfel flechts vroeger nitbarstte, wat, naar het plan van
zekere lieden , later had moeten gefchieden, en dan welligt ..... I
Het aangekondigd ftukje is in haast opgefteld en , zoo het
fchijnt, in haast vertaald. Hetzelve bevat verfcheidene merkwaardige bijzonderheden, en worth voor geringen prijs aangeboden. Op bl. a8 leest men deze afgrijfelijke bijzonderheid: „ Het is alsnu door ftukken , in de Tuileriên gevonden, genoegzaam bewezen, dat de Heer FEVRONNET hand!angers bezolciigd- had , om in Normandii brand te flicbten."
In een der Departementen, meenen wij elders gelezen te
hebben , is ook mondeling zoodanige bekentenis gedaan door
eene der fchuldigen.

De ware Pleiter, door Mr. JOANNES VAN DER LINDEN.
U. D. , Ridder van de Orde van den Nedertmdfchen
Leeuu, en Lid van de Regtbank . van eergen aanleg te Amgerdam. Te, Ansflerdam, bij P. den Hengst en Zoon. 1827.
In gr. 8vo. 1/111 en no bl. f 1 -25.
Aanhangfel op den waren Pleiter van Mr. J. VAN DER
LINDEN; beheizende eenige nalezingen, aanmerkingen, uitbreidingen enz. Met voorafgaande Hulde aan den Schrijver.
Door Mr. J. H. VAN DER SCHAAFF, Oud Advocaat van
het voormalig Hof van Justitie te Utrecht en daarna voor
den Geregte der Stad Aingerdam. Te Utrecht, bijJ. Altheer.
1829. In gr. 8vo. XX en 328 bl. f 2 -40.

Toevallige omftandigheden hebben tot dusverre de aankoncliging van het eerfte dezer gefchriften, zoo reel wij weten ,
in dit Tijdfchrifc verhinderd. De verfchijning van een Aanbangle/ op hetzelve biedt ons eene gefchikte gelegenheid
aan , om dit onwillekeurig verzuim te herftellen; waarom wij
nu van beide te gelijk verflag doen.
De ware Pleiter van den Ridder VAN DER LINDEN is
thans reeds zoo We! bekend , en ook, zoo wij hopen, in
zoo vele handen, dat wij een uitvoerig verflag of finks.
wijze beoordeeling van den inhoud onnoodig achten. Voor
hen , die het werkje nog niet bezitten zal , hopen wij , het
volgende genoegzaam zijn. De !leer V n N DER LINDEN
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had, in zijne openbare Redevoering, gehouden den Maart
1824, ter gelegenheid van het vijftigjarig Jubelfeest zijner

bevordering tot Advocaat, (over hetgeen de ondervinding van
eene halve Eeuw hem geleerd had, dat een ild yocaat voornamelijk behoorde in acht te nemen of te vermija'en) aan zijne
hoorders het vooruitzigt gegeven, dat hij ten aanzien van
het bepleiten der taken, 't welk hij toen flechts met an
woord konde aanroeren , misfchien nader en opzettelijk ban.
delen zoude. Aan deze belofte voldeed de grijze Pleiter
door de uitgave van dit gefchrift, waarin, na cenige voorloopige aanmerkingen , kort mar zakelijk gehandeld worth
over de hoofdvereischten van den waren Pleiter , als braafheid
en eerlijkheid, kunde en juistheid van oordeel en wellpre•
kendheid; over de vereischten eerier goede Pleitmemorie; over
den flf/l; over de uitvoering of voordragt , enz.
Voorzeker kon men van niemand liever een zoodanig gefchrift ontvangen, dan van den federt zoo vele jaren als
Regtsgeleerd Schrijsier en als Practiferend Advocaat algemeen
bekenden en beroemden VAN DER LINDEN. Recenfent las
dit werkje met het hoogtle genoegen , en berchouwt het als
eene zeer fraaije fchets van den waren Pleiter. Meer, dan
eene beredeneerde fchets te leveren, is , naar hij vermeent,
des bekwatnen Schrijvers doel niet geweest. Alles toch wordt
beknoptelijk behandeld, en zij, die weten , was v A N DER
LINDEN in vroegere jaren gefchreven en uitgegeven heeft,
zullen zich wel overtuigd houden , dat hij , zoo dat zijn
oogrnerk geweest ware, zonder veel moeite meer breedvoerig
had kunnen zijn. Doch wij zien ook niet
waarcoe dit
noodzakelijk was. Het boekje 'telt, gelijk het is , een nitmuntend geheel daar, over eene flof, waarover in de Nederlandfche taal nog niet opzettelijk gefchreven was. Op elke
bladzijde trefc men van die heldere en juiste opmerkingen
aan, waarin men den 'man van ondervinding, den in de
Pleitzaal gtijs geworden Regtsgeleerde ziet doorfiralen. —
Wij wenfchen het boeksken in de handen van alle jonge
Advocaten , overtuigd dat zij er eene reeks van nuttige
lesfen in zullen vinden, welke zij niet genoeg kunnen ter
harte nemen.
Wij gaan over cot het ilanhangfel van den lieer v A Iv DEa
SCHAAFF. Vooraf gaat eene Hulde aan vAN DER L I ND EN, bl. I—XX. Reg,: fchoon en hartelijk. Daarna volgt
het ilan,iangfel, waarin de iieer VAN DER SCIIAAFF zijnen
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Schrijver op den voet volgt, eike § afzonderlijk behandelende, het zij om het gezegde wat meer uit te breiden en
toe te lichten, het zij om het te wederleggen. Het is alzoo
een Commentaries perpetuus op den waren Pleiter, en wel
een zoodanige , die, gelijk meer gebeurt , den tekst verre in
uitgebreidheid overtreft. Men vindt ook hier veel nuttigs
bijeengezameld, en trefc menigen wenk aan , die behartiging
verdient. In de punten , waarin VAN DER SCHAAFF zijnen
Schrijver cegenfpreekt , itemmen wij niet altijd met hem in.
Bijzonder is dit het geval met de zinfnede in den waren Pleiter, bl. 29 van ond. en 3o voorkomende, ten aanzien van
het Romeinfche Regt. Daar zegt VAN DERLINDEN (na
gefteld te hebben , dat de algemeene beginfelen en regels van

het Regt, de verfcheidenheid der handelingen in de menfchelijke maatfchappij, de verfchillende actien , nit die handelingen voortfpruitende , nergens beter en vollediger,, Jan nit het
Romeinfche fretboek ,geleerd kunnen warden) : Uit dit Iretboek
dan de prima furls principia geleerd lzebbende , ga men aver
tot het hedendaagfche Regt. En dan volgt er bl. 3o eene
breedere aanteekening over de ftudie van het Romeinfche
Regt op de AkademiGn, waarbij de Schrijver het wenrchelijk
acht , dat de jongelingen fleeds in het oog hidden , dat die flu-

die that's enkel het hoofddael hebben moet, om de nog bruikbare
regtsbeginfelen to leeren kennels , en dat men gedurende den ilkademietijd tot de fieraden van die Regtsgeleerdheid niet dieper
behoort door te dringen, dan voor zoo verre, zonder dezelve ,
dat Regt niet verfiaan kan warden. Tegen daze beide aanmerkingen zijn reeds in den Rec. der Recent. 1828. No. 1.
gewigtige bedenkingen in het midden gebragt , en de Heer
VAN DER SCHAAFF voegt er 1111, bl. 93—too, de zijne
bij. Wij voor ons vermeenen alleen, dat VAN DER LINDEN
zich in de eerst aangehaaide zinfnede iets zwakker heeft uitgedrukt dan hij wel bedoelde, en wij gelooven geenszins ,
dat het zijne meening geweest is , om de ftudie van het
Romeinfche Regt enkel tot de prima furls principia te bepalen. Dit zoude te veel in wederfpraak zijn met de onmiddellijk voorafgaande loffpraak op het Romeinfche Regt, en
met de verwij zing op WARNKöNIG en DOLTIUS, in de
noot. Doch wat de aanteekening betreft, is Rec. het volmaakt met VAN DER LINDEN eens, dat men gedurende den
zikadensietijd tot de fieraden van dat Regt (b. v. de nieuw
ontdekce fragtnenten van on j u s, de nieuwe boeken van
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den Codex Theodol: enz.) niet dieper behoort door te dringen ,
dan voor zoo verre zonder dezelve dat Regt niet kan verflaan
worden. Er is, ook in de nuaigile za.ken , een ne quid nimis.
Voor den aanflaanden Regtsgeleerde valt er op de Akademie
zoo oneindig veel te Iceren , 't geen hij niet ontberen kan,
maar noodzakelijk kennen moet , dat waarlijk het praktisch
nuttige voor zijne volgende beftemming wel bij de beoefening van het Romeinfehe Regc mag in het oog gehouden
worden. In de geheele aanteekening op bl. 3o ziet Rec.
niets dan gezond verfiand,
De HeerVAN DER SCHAAFF houde OM de drie volgende
aanmerkingen ten goede :
1°. Op bl. 20 zegt hij, dat men under cr cc Et o's Retie-

voeringen geene beiandeling van civile of burgérlijke Regtszaken aantreft. Wij meenen dit voor eene vergisfing te mogen
houden. De Redevoering pro Quintio (SEXTUS NAEVIUS,
Eifcher C a . P. QUINTIUS, Gedaagde) en die pro Caecina,
(Eifcher C a . SEX. AEBUTIUS, Gedaagde) om geene andere
te noemen , hebben bloot civile questien ten onderwerp.
2 Q . Op bl. 24. maakt de Heer VAN DER SCHAAFF eene
aanmerking over de afkomst van het woord pleiten , 't welk
door VAN DER LINDEN van het Latijnfche placitare wordt
afgeleid. VAN DER Sc H A A F F tracht aan te toonen , dat
de gevoelens der Etymologici hieromtrent verfchillen , en
haalt daartoe , zonderling genoeg , PLINIUS en TUINMAN
aan , welke Iaatfle , zegt hij , „ het woord pleiten van blaterare , Hater;, kakelen enz. meent afkomilig te zijn , en het
woord pleidooi aan een Hebreeuwsch wortelwoord pilleel,
d, in het gerigt oordeelen , toefchrijft." En dan volgt de
deftige citatie : Zie 's mans Fakkel der Ned. Tale, bl. 280.
Wanneer men nu in het oog houdt , dat er voor onze taal
wel nimmer eene fakkel is ontftoken , die minder licht
gegeven heeft dan die van TUINMAN, zal men erkennen ,
dat hij hier al zeer ongelukkig is overgefteld tegen MENAGE, DU CANGE en CARPENTIER, Op welke VAN
DER LINDEN zich beroept , wiens uitlegging dan ook door
Rec. als en etymologisch en historisch zeker befchouwd wordt.
3 0 . Op bl. 262 in fine lezen wij , dat VAN DER MUELEN
zich beroept op eenen ouden Regtsg leerde, met name Animi A N U s.
Rec. erkent gaarne , nimmer iets van eenen ouden Regtsgeleerden A ru ai IANos gehoord te hebben. Wel kent hij den Krijgsman
en Gefchiedfchrijver AMMIANUS MARCELLINUS (op wiens

640

j.

VAN DER LINDEN, DE WARE PLEITEE.

Rerum Gestarum Lib. 3o. C. 4. VAN DER MUELEN zich
te regt bercept, en die dan ook de door hem bedoelde
Schrijver is); doch dat deze een Regtsgeleerde zoude geweest zijn , wordt nergens aangeteekend.
Under de § § welke ons het meest bevallen hebben , behoort de t8de, waarin de Heer VAN DER SCHAAFF, en
zoo wij vermeenen te regt, op de noodzakelijkheid van een'
Epilogus of Slotrede der Pleidooijen aandringt. Bij die gelegenheid geefc hij een voorbeeld daarvan op uit een Pleidooi
van den beroemden Amfterdamfchen Advocaat NOORDKERR in de zaalt van twee zijner Stadgenooten , die door
fomtnige vervolgzieke Geestelijken wegens het drukken en
uitgeven van een werk over de Verdraagzaamheid in een
Crimineel Proces gewikkeld waren. Doze Slotrede is zoo
kart en krachrig, dat wij ons niet onthouden kunnen, ter
proeve van her belangrijke , 't welk dit work hier en daar
inhoudt, dezelve alhier te laten volgen: „ Op deze Graaf, like kusfens hebben zij weleer gezeten , die ooze voorva, deren ten vure doemden, om datgene, 1,vat nu regtzinnig„ heid is. Weinige fchreden bier van daan is de plaats,
„ want. doze Vonnisfen over hen werden uitgevoerd. Ook
• dat gefchiedde om Gode to dienen ; maar de Alma of be„ hoeft geene huip van ftervelingen, tot handhaving zijner
„ eere. Voor de eerfietnaal nuns !evens fprak ik over eene
„ zaak als deze; mogt het de laatfie zijn! Dat de Eisch
, ter vernietiging van het Vonnis mij dan ook worde toege, ilaan! Zoo Diet, ik zal mij dan troosten met de gedachte,
„ dat , wanneer eons , bij omkeeringe van zaken, onze nakomelingen, op ooze graven ftaande, zullen vervloekett
-„ de genen, die bet allereerst den dwang des gewetens bier
weder hebben ingevoerd , mijn naam zal mogen vermeicl
” worden onder de genen, die er zich met jiver tegen kant, ten, toen de Vrijheid
openbare Sententie ten lande werd
• uitgebannen !”
Evenzeer bevielen ons de aamnerkingen op de § 22: of en
in hoeverre de navolgiiig van anderen eenen Pleiter voegt?
De Schrijver gispt met reden de gewoonte van fommige
jonge Advocaten, om zich in ailes op de leest van den een'
of anderen beroemden Pleiter te fchoeijen , en die al dikwijls
het eerst en best flegen in het overnemen van zijne gebreken. Hij baalt hierbij zeer to pas aan hergeen j u N G ergens
verhaalt, dat de Candidaten van den I lr oogleeraar LAMPE,
uit hoogachting voor hunnen muster, zijn hinken navolg-
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den." Wij dachten hierbij onwillekeurig aan de geestige regels
in iu 0 LaRE ' s Femmes favantes, waar 4rmande tot hare
zuster zegt

Quand fur une perfonne on pretend fe regler,
lui faut resfembler ;
C'est par les beaux cotes,
Et ce n'est pas do tout la prendre pour modele ,
Ma foeur, que de tousfer on de cracker cornme elk.
Wij eindigen dit verilag met den wensch , dat de arbeid
van den Heer VAN DER SCHAAFF met dien van VAN
DER LINDEN moge medewerken tot het vormen van vele

ware Pleiters.
De Cykloop , Saterfpel. Naar het Grieksch van E U R I P I D E S,
door Mr. w. BILDERDIJK. Te ilmfierdam , bij ten Brink
en de Vries. 1828. In gr. 8vo. 48 Bl. f
25.

W

einigen hebben de gaaf, om zoo vlug en gemakkelijk ,
zoo vrij en tevens zoo getrouw dichtflultken nit de eene in
de andere taal over to gieren Os de Heer BILDERDIJII.
Hiervan levers deze Cykloop, Saterfpel naar het Grieksch van
EURIPIDES, een nieuw bewijs. Dock wat is een Saterfpel ? vraagc welligt menige lezer. De Heeren ABRAHAM
en JER ONIAIO DE VIZIES, op wier vrietadelijken aandrang
de Dichter , die daartoe geen voornemen had gehad , tot de
uitgaaf befloot , geven daaromtrent de noodige inlichting in
hunne Voorrede. Het is , namelijk , noch Treur. noch Blij.
fpel , maar eene tusfchenfoort, dat als nafluk ten tooneele
werd gevoerd, na de voorflelling van een Trilogie, of drietal
van met elkander in verband itaande Treurfpelen ; ten einde
de aandoeningen, door al dat boogernflige verwekt, wat te
matigen , en tevens aan het verlangen en de behoefte der
landlieden en geringere volksklasfe eenige voldoening te geven. Zulk een Saterlpei moest een geval voorflellen uit het
vermeende landleven eener vroegere , door bovenmenfchelijke
wezens bevoikte wereld. Het moest meer verbazing wekken
om her verwonderlijke, dan verteederen door het aandoenlijke en den treurigen afloop. Het moest bevallen aan het
landvolk , en tevens eene aangename ontfpanning aan de befehaafde Atheners opleveren , en bij her einde een ieder weltevreden , opgetogen en vrolijk den Schouwburg doen verla-
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ten. De Cykloop Van EURIPIDES beantwoordt volkomen
aan dat doe'. ULYSSES wordt , met zijne gezeilen in de
boot , op de Siciliaanfche kust gedreven. Hij worth er verwelkomd door SILENUS, die hem onderrigc , (lac de lust
bewoond wordt door de Cyklopen , die menfcheneters zijn , en
da t de Cykloop POLYPHEM u s alle oogenblikken verwacht
werd. UL YS S E S werd weldra met eigene oogen van de
waarheid overtuigd ; want hij verhaalt aan de Saters , dat
hij twee zijner makkers door POLYPHEMUS heeft zien
vatten , toebereiden en verflinden. De Saters zijn veroncwaardigd , en buiten weten van s I. EN u s , die een verrader
is , weet u L vsses deze Saters in zijn belang over te halen ; misleidt POLYPHEMUS, door zich den naam van Nie.
;nand of '01;7:.; te geven ; maakt hem dronken ; b:an it hem
met een' aangegloeiden tak van een' ol:jfboom het oog nit,
want de Cyklopen hadden maar den oog in bet midden des
voorhoofds ; maakt daarop zich als u L VS s E s bekend , en
begeeft zich met de Saters aan boord , waar zijne makkers
hem wachten,
Ten einde onze lezers met den geest van dat Saterfpel ,
of naftuk , bekend te maken , fchrijven wij het volgende over
nit bet vierde Bedrijf: want het flukje beftaat nit vijf korte
Bedrij yen.
Ulysfes.
Hoor bier, Cykloop ! want ik ben een van Bacchus neven,
En die u 't lekkre nat te proeven heb gegeven.
Polyfeern.
Wat is die Bacchus dan voor God, waar van gij praat ?
Ul. De beste hulp ter vreugd , waarop men zich verlaat.
Pol. Ja, lieflijk rispt hij me op.
Het is een God met eeren:
Ul.
Hij doer elk goed , maar zou geen flerviing willen deren.
Pol. Maar is 'teen wijnzak , 't geen een' God tot woning voegt?
Ul. Och , waar hem iemand huist , hij is er med vernoegd.
Pol.EenGod moest met geen dier zijn y acht als woonplaats deelen.
Ul. Indien de wijn u fmaakt , wat kan die huid u fchelen ?
Pol. Die huid bevalt mij niet ; maar ' k hou wel van den wijn.
Ul. Welaan dan ! drink, Cykloop, zoo moogt ge vrolijk zijn.
Pol. Maar zou ik aan mijn broers(deandereCyklopen)daar ook niet
wat van geven ?
Ul. Bezit ge jets boven hen zoo zijt ge meer verheven.
Pol. Maar mededeelzaamheid aan vrienden is Loch goed.
Ul. Een gastmaal wekt gefchil , en vechterij kost bloed.
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Pol,Schoon dronken,niernand zal me een haarrjen durven krenken.
Ul. Neen , die zich dronken veelt, moet aan geen uicgaan denken.
Pol. Een zot is 't in zijn dronk , die op geen vrienden past.
Ul. Maar wijs , die in zijn dronk geen' ander' wordt tot last.
Pol. Sileen , wat denkt ge er van ? Zoo ik in huis vertoeven?
Silemis. Wel ja ; waartoe zou toch dat nieuwe feest behoeven ?
Pol. Wel 't gras is bier zoo frisch , zoo lieflijk , en zoo goed.
Sil. En in den zonnerchijn to drinken fmaakt zoo zoet :
Kom , leg u nee'r in 't groen.
Pol.
Ei kijk , waar is mijn beker ?
War doet die achter mij ?
Sil.
Daar Chat bij eens zoo zeker
Voor 't rooven.
Gaauwdief , neen , een zot die u vertrouwt !
't Is tat gij achterbaks een teugjen nemen woudt.
Kom , zet hem hier bij inii ik wocht zijn plaats vergeten.
Maar vreemciiing hoor zeg me eens; hoe worth ge toch geheeten?
Ul. 'k Heet Niemand. Maar Cykloop , war iirijg ik voor mijn wijn
Van u ? wat zal mijn loon voor deze weldaad ziju ?
Pal, Wel ! — dat ik u van ad uw makkers 't laatst zal eten
He?
Ul. Zoo, dat mag met recut een fchoone erkentnis heeten.
Pol. Hier gij ! wat doet ge daar ? ge flurpt.. Verflout ge u dus?
Sil. Oindat ik mooi ben, gaf mij Bacchusjen een kus;
Maar 'k drink niet.
Pol. Schalk! hij niet, maar gij woudt graag aan 't wijntjen.
Sil. Gij zelf noemt me ook wel eens uw lieve Saterlijntjen.
Pol. Schenk in ; een vollen kroes !
Sil.
Maar eerst toch eens geproefd,
Want mooglijk dat er nog wat water bij behoeft.
Pal. Vervloekte vent , geef 't zoo !
517.
Vtooral niet ! Eerst gezeten
Zoo't past,de krans op 't hoofd, en—'tproeven niet vergeten!
Pol. Gij kwade fchenker 1
Sil.
Stil ! — pa ! pa! — de wijn fmaakt goed ;
Maar veeg uw tronie eerst : gij hebt zoo'n vuilen fnoet, enz.
Men ziet uit het bovenflaande wegens B Ac cnus en s
LENUS, en ook elders omtrent JUPITER, met hoe weinig
eerbieds de Grieken van hunne Goden durfden fpreken: en
dit Tooneelfpel was nog al een naftuk , dat voor het pu bliek , en vooral tot genoegen der mindere volksflanden, werd
opgevoerd !
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Dat het ook met genoegen door de Nederlanders, in een
uur van uitfpanning , moge warden gelezen , is de wensch
en het vertrouwen van den fchrijver dezer beoordee/ing ; vooral dewijl deze navolging eene belangrijke bijdrage is tot bevordering onzer kennis aan die zonderlinge tusfchenfoort van
de Tooneelpoezij der Grieken , en dewijl flechts zelden iemand in Chat is , om zulk eene gelukkige vertolking te leveren. Om een dichtfluk , met behoud van den geest van
het oorfpronkelijke, in eene andere taal over te brengen , is
het niet genoeg, verzen te kunnen maken en talen te kennen : men moet ook Dichter zijn, en Dichters kunnen vet.than. BILDERDIJK vereenigt in zichzelven al deze vereischten. Dit is iets , dat door niemand hem betwist wordt.

Allengeling van oorfpronkelijke en nagevolgde Dichtllukken , door
J. F. VAN GOET HEM, ten voordeele der 4rinen. Te Haar.
!em , bij de Erven F. Bohn. 183o. Met geficendrukten Ti.
tel en Vignet. In'kl. 8vo. 132 Bt. Button Inteek. f 1 - 20.

H

et edemoedig oogmerk der uitgave zou reeds gedeelcelijlt
de critiek ontwapenen , maar ; ook zonder op dat oogmerk te
letten , moet Recenfenc erkennen , dat het aangelcondigde bur.
deltje van den Heer V A N GOETHEM zijne verdict: !en heeft.
Hier en daar kan men merken , dat d2 Dichter nog wet eens
met maat en rijm CC worilelen heefr. Vrij van taalfouten is
zijn werkje ook niet, b. v. bl. 4. wank voor wenkte , herwant aldus ook elders voorkomt; bl. verg'lliken, waar
even goed gelijken had kunnen than :
Waag 't niet , haar' duur en glans aan d' uwen te gelijken.

Geopenbaard wordt wel eens
baard. Bl. 59. vind ik:

zamengecrokken in g' open.

En, wien eens de glorij heeft gelacht,
Rust vergeten in der dooden nacht.
Dat gelacht voor gelagchen komc meerma!en voor. Oak words
bet lidwoord wel eens wegge aten , waar de aard der taal die
ouderdrukking niet gedoogt, b. v. bl. 3g:

Der dienst van deugd gewijd; lees: De dienst, der deugd gewijd.

J. P. VAN GOB T HEM, MENGELING.
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Hier en daar zijn prozaiTche regels, b. v. bl. 15;
Dus brak de vierde dag van Februarij aan.
De navolgingen zijn doorgaans, maar niet altijd even gelukMg; GOLDSMITH ' S Edwin and Angelina heefc nog al
veel verloren. Van dat flukje beftaan er reeds twee, zoo
Diet meet, betere vertalingen. De correccie had oolt wel
naauwkeuriger mogen zijn. Desniettegenftaande blijven wij
bij oils gevoelen , dat dit bundeltje veel behelst, dat goed ,
ook wel iets , dat fchoon is. Men vindt bier: Een blik

in bet gefchapene. Gedacbten bij den naderenden Winter.
Klagten van den Twijfelaar. naar TIEDGE. Uitboezerning by
de Overgrooming van den 4 Februarij r825. Aan den Dood, naar
LANGBEIN,

(fours wat ftroef, b. v. Doch noon , noott

!loop angst rnijn' boezetn binnen). Aan den Mensch. De Moed,
naar het Hoogduitsch. Befpiegeling. Mirza's Droomgezigt,
naar ADDISON (uitmuntend!). In de bouwvallen van een
oud Slot gefchreven • naar MATTHISSON, Ter verjaring van

Z. K. H. den Erfprins. De Zomeravond op het Valkhof to
Nijmegen. Edwin en Emma , naar G o L DSMITH. "Ian den
Koning. Over bet Geluk , naar het Engeisch. Zan A. 0.
Delkus, naar HOBATIUS. Aan eenen Vriend. Zan de Hoop,
naar BURGER. Lofzang van de Priesteren van I/is, naar
TIEDGE. Nachtgedachten. "Ian Elvire , naar LAMARTIN E.
Het Onweder , naar D IM o ND. Aan Cod. Hulde aan Z. K.
H. den Erfprins. Zomerlied, naar 0LE IM. Zegepraal van
het menfchelijk vernuft over de verwoestingen van den tijd.
Opwekking tot vreugde , naar If o LTy ; en eindelijk: Op den
dood van een Kindje.
De zwarte Huzaar door MICHIEL ADRIAAN. Te Arnhem, bij C. A. Thieme. 18:9. In gr. 8vo. 278 Bl. f 3

II

I een zeer kort Voorberigt betuigt de Schrijver zijne dankbaarheid voor het vereerend onthaal, dat, gelijk hij zich
uitdrukt, zijner eenvoudige lettervruchten tot heden heeft mogen ten deel vallen. Dat er zijn , die in zoodanige werken
fmaak vinden , lijdt wel geenen twijfei ; maar dat menigeen
den tijd nuttiger zoude kunnen doorbrengen, is mode met to
ontkennen. Blijft er bij een zeker gedeette der lezende we-
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reld Reeds veCangen naar Romans, men zorge dat er vette
Romans geleverd worden. Niet alleen zij verdichting niet
fchadelijk voor goede zeden , lunar integendeel ook bevorderlijk voor verlich.ing des verfands en veredelinkr des marten.
Men lean misfenien alzoo van den opgewekten leeslust een
heilzaam gebruik tnaken , om den fmaak van velen re zuiveren en te verbeteren. Dat de Heer MICHIEL ADRIAAN
zich zoodanig doel voorfelde, willen wij gaarne gelooven;
maar, offchoon wij het voor ons liggende bock met wider
zone flechtfle voortbrengfelen rekenen, meenen wij echter in
eenen Roman geheel iers anders en lets beters te mogen verlangen. De keuze des onderwerps is Diet ongelukkig; maar
de bewerking that veel te wenfchen over. Misfchien maakt
de Schrijver te grooten fpoed met het ter perfe geven van
zijnen 1etterarbeid. Taal en flip zijn beneden het middelmatige. lemand, die zoo veel fehrijfc, behoorde althans geene
fouten te maken, Ms de volgende: „ Zij (de beide vrouwen) hadden hunne jeugdige vrengd en fmart te zamen gedragen,hunne poppen te zamen aangekleed , hunne kinderlijke
droomen te zamen gedroomd.." MICHIEL A DRIA AN maakt
te veel jagt op bee1den en gezochte nitdrukkingen , in welker
keuze hij loins al zeer ongelukkig flaagt. Zoo fpreekt hij ,
bl. 205, van het klimnzen naar eene Ramer op de vierde ver.dieping, en noemt dit klimmen een' henzelgang; en hij that,
bl. 2to , eene ongelukkige moeder in eenen roes van /lomme

droefheid , die boven de mate barer krachten fcheen geflegen
te zijn, naar hare waning terugivaggelen. Lies ons befek
het toe, wij zouden veel van dien aard kunnen aanwijzen.
Voorts blijkt niet duidelijk, was het hoofddoel des Schrijvers
is. De gefchiedenis begins in 1796 , wen .MOREAU den
Rijn overtrok , om de Oostenrijkers in het gemoet te fnellen,
en eindigt met den intogt der Bondgenooten in Parijs. —
Een Fransch Kapitein , HENRI DE NOVERRE, had in
eene kleine Duitfche fad de burgerij cegen overlast en roof
beveiligd. Hij ontving daarvoor de hulde der dankbaarheid.
Ook MULLER, een eerlijk rentenier , betuigde den braven
krijgsman zijne verpligting, en werd , dien ten gevolge, met
een tegenbezoek vereerd, Vader en 'moeder MULLER hadden eene eenige dochter , ELIZABETH, en lieten , in de
bedwelming der blijdfchap , den Kapitein door het belcoorlijke
meisje van twintig jaren verzoeken, dat hij zijn' intrek bij
hen zoude nemen. Dat de vrolijke Franschman zoodanig ver-
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zoek niet kon afflaan, en dat iiefde weidra in het fpel moest
komen , kan de lezer ligc radon ; maar dat zorgdragende,
fchoon dan colt eenvoudige ouders, ;n die omfanclighede.n
zoo zouden handelen, is niet zeer wnarfc , ij lijk: vrouw
M U L L E R word/ b,:. fchreven ass eerlijk en goedig, dock vernuftig erz welfprekend, daarbij zeer vroom , en van de opregte Augsburgfebe Confeslie. Nu, de ouders geven weidra toe.
flemming rot een huwelillt. Doch, voOr de vo/trekking is
bet meisje gevallen — en de Kapitein wordt mar het Leger
geroepen. Zij doet hem harde verwijcen ; hij felt haar gerust met belofte van getrouwheid , fnelt naar zijne bedemming, fhijdr, worth gewond en krijgsgevangen. De wonde
is gevaarlijk. Zijn oppasfer bezorgt voor hem eenen brief aan
ELIZABETH. Doze komt met haren vader , in boerengewand , bij DE NOVERRE. Nog is haar roefland eon gehenn
voor hare ouders; :near de Kapitein geeft denzelvea aan Karen vader te kennen. Hij , eenige erfgenanw van groote beziitingen, heeft reeds beichikkingen ten behoeve van ELIZABETH en haar kind gemaakt, in de hoop , dat zijne adellijke moeder daarin genoegen g al nemen. Hij (serfs. Ten
huize eener vriendin op het land brengt ELIZABETH eenen
zoon ter wereld. Her jongsken wordt aldaar opgevoed. Men
vindt vervolgens geed, dat vader MULLER en zijne dochter met haar kind naar Frankrijk reizen, ten einde den jongen H E NOR I K DE N O VE it it E ass kleinZOOO door de grootmoeder te doen erkennen. Vooraf wordt een brief gezonden
aan de oude Mevrouw DE NOVERR e, welke jegens haar
geloof, dat Roonisch-katholiek was, eene voorliefae had , die
in overdrevenheid al hare gebreken of deugden voorbifilreefi.
de. Zij had, zegt de Schrijver, eene valfchelijke bigotterie ingezogen , ofichoon in haar verfland kiemen van
gezondheid lagers. Pater ANSELMO, eau Aarts - Jezuit ,
was hear biechtvader; een man, die zelden lachte, als ware
hij verhernhuttert , bI. /48. MULLER en ELIZABETH komen met haar zoontje op het adellijk Rougernont. De liscige
Pater, een wellusteling, weer alles to verijdelen, en doet
zeif eenen aanflag op de eerbaarbeid van het fchoone, maar
ongelukkige meisje. Een plaatje op het titelblad felt dit
nachtelijk bezoek your. Ten gevolge van ELIZABETH'S
flandvascigheid bewerkt de biechtvacier , dat zij met vader en
zoon den volgenden morgen moet vertrekken. De jonge
HENDRIK DE NO V E R RE groeit VOOrtS iii Duitschland op,
en words een veelbelovend jongeling. Door tijdsomftandigheden vervalt de famine M U L LER tot diepe armoede. De
voorrpoed van NAPOLEON loops ten einde. HENDRIK
verbindt zich met andere Dnitfchers tegen den man des gewelds , maar worth verraden en door Gendarmes naar de gevangenis gebragt. Reeds ter dood veroordeeld , weer hil re
ontfna p pen, en neemt dienst onder de zwarce Huzaren van
Pruisfen, flij doer wooderen van dapperheid, en helpt,
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onder BLiiCHER, Frankrijk veroveren. Uit het bosch en
kasteel van Rougemont wordt op de Pruifen gefchoten door
een' hoop boeren, onder aanvoering van Pater A NSE L aI O.
Mevrouw DE NOVERRE be yond zich op een naburig dorp.
HENDRIK erlangt van )3 L lion ER de toeftemming HM zeif
zijn erfgoed met weinige dapperen te veroveren, ten einde
het te bewaren voor geheele vernieling, De Jezuit fneuvelt
met de wapenen in de hand. HENDRIK wordt gewond , en
ligt te bed in hetzelfde vertrek , waar hij vOUr zeventien
jaren in de wieg gelegen had. De Markiezin keen terug,
en verneemt, dat de redder des landgoeds haar verflooten
kleinzoon is. Nu volgt de verzoening. HENDRIK wordt
als wettig erfgenaam erkend, en hnwt met MARIA, met
welke hij was opgevoed.
Zoodanig is het beloop des Romans , die bij betere be
werking en treffender teekening van karakters belangrijker had
kunnen worden. In het algemeen zouden wij aanmerken,
dat de jeugdige mishap van DE NOVERRE en ELIZABETH
in een al te verfchoonend Licht work voorgeileld. Dat vergoelijken is gevaarlijk. Wij wilien den Schrijver wel toeilemmen, dat DE NOVERRE geen flecht mensch was ; maar
wij zouden zijn flerfbed loch Met zoo flichtehjk noemen , als
hij bl. ZOD doer; en op de !telling aldaar, dat de fierklie

hartstogt , die zoo veel goed, zoo veel kwaad, zoo veel rust,
zoo veel onrust baart , op zekeren leeftijd, den mensch onwederflaanbaar aantast en naar willekeur regeert, wire ook
nog al iets aan te merken. Peter beviel ons , wac op de
volgende bladzijde wordt gezegd: „ Dan ach! een (0(:.,a)
misitap , zoo ongemerkt, zoo f., oedig begaan, is met eenen
ganfchen leeftijd van deugd Met geheel nit te wisfchen; de
latere dagen van naberouw et, goed gedrag verbleeken de
roestvlek der jeugdige zonde wel eeMgermate; doch de indruk biijfc en wordt even min nit het geheugen van anderen,
als uit dat van den gevailenen verdreven." IIet bock had,
naar ons oordeel, over bet geheel nicer in dezen geest gelchreven moeten zijn. De Schrijver laat de beide ouders
fpreken en handelen, alsof zij zichzeiven , wegens het opnemen des Kapiteins in hunne wooing, Diet te befchuldigen
hadden van onvoorzigcigheid. Ook legt hij der moeder , bij
het vernemen der fchande van hare dochter, woorden in den
mond, die al vrij zonderling „ KOM , ELIZABETH!
kus mij; fchoon mijn verfland u doemt, mag mijn Christenpligt zuiks niet doen. De geboette (geboete) misdaad houdt
op misdaad te zijn zoodra het berouw en de goede
voornemens opregt zijn." Dit zouden wij niet zoo geheel
en onbepaald durven toeltemmen.

BOEKBESCHOUWING.
Disfcrtatio de nativa fimplicitate Herodoti, quam, annuente fummo Numine — pro gradu Doctoratus —
examini folenni fubmittit EVERHARDUS WAA
DENBURG, Franequera Frifius , Conrector Gym-

nafii Arnhemienfis.
(I7ervolg en fiat van N. 61o.)
II. Het tweede deel der verhandeling gaat over de naHERODOTUS, met opzigt
tot den /411. - Bij wijze van inleiding doet WAAR-

tuurlijke eenvoudigheid van

DENBURG opmerken, dat , hoezeer HERODOTUS
noch wegwijzer,, noch voorganger gehad hebbe in het
vak der gefchiedenis , en hoezeer hij bekend zij geweest en ingenomen met de beste voortbrengfels der
poezij, nograns de eigene hoedanigheden, die in den
historicus vereischt worden, door hem , op de uitnemendfle wijze , zijn behartigd. Al1ereerst: waarheidsliefde. Deze hoofddeugd, die aan den flij1 zoo geheel
het karakter der eenvoudigheid bijzet; wij ontdekken
haar in HERODOTUS, overal , waar hij de getuigenisfen en berigten van anderen toetst , of verwerpt;
waar hij ze1f verklaart, in nogenfchouw te hebben genomen, 't geen hem door Egyptifche priesters was verhaald ; en waar hij , verfchillende meeningen voordragende, wel verre van zijne eigene gedachten op te dringen , de keus dier gevoelens ten beste geeft aan zijne
lezers. Daarna : duidelijkheid. Ook deze hoedanigheid maakt den ftijl hoogst eenvoudig. HERODOTUS
bezit haar , en vindt hierin naauwelijks zijn' wederga.
Geenszins legt hij zich toe op die kortheid , die zoo
dikwerf der klaarheid in den weg flaat ; veeleer wordt
hij te meer uitvoerig , 't zij in wijde befchrijving, 't
zij in herhaling , naarmate het van grooter aanbe1ang
BOEKBESCH. 1830. NO. 15.
V v

650

E. WAARDENBURG

Zij, een juist begrip der zaken zich toe te eigenen.
Onbekommerd , of zijne perioden altoos rond en numereus, met kunftigen val ten einde komen, kiest hij die
woorden en volzinnen , die elk onderwerp in onbeneveld licht ftellen. Eindelijk ; is het eene deugd van den
eenvoudigen historieflij1 , dat niet de zaken zich naar de
woorden fchikken , maar dat de laatften zich voegen naar
de eerften; o D crr u s geeft overal blijken, (ook zelfs
in zijne IcyczscoAou0a) dat hij de volgorde van zaken en begrippen met onverftrooide gedachten vasthoudt , meer ,
dan dat hij g ot' jagt maken op flrenge , grammatikale
naauwkeurigheid der volzinnen. Dit alles is door
WAARDENBURG met velerlei proeven aangewezen;
proeven, die wij wederom getoetst hebben , zonder op
dezelve jets te kunnen afdingen.
Van hier zal nu het tweede link der disfertatie onbelemmerd voortgaan. Het is nogmaals in twee afdeelingen gefcheiden; waarvan de eene aanwijzing doet , omtrent de natuurlijke eenvoudigheid van HERODOTU s'
ilij1 , in de bijzondere voodiellingen en gezegden; terwijl de andere diezelfde eenvoudigheid voordraagt , gelijk zij uitblinkt in eerie doorloopende retie.
A. Offchoon , bij de beoordeeling van den eenvoudigen ftijl , meer de voorftelling van zaken , dan wel de
lens der woorden , in aamnerking komt; zoo wil toch
WAARDENBURG deze twee geenszins van elkander affcheiden. Soms toch ja niet zelden , hangt het geheeie kenmerk van den flip , die eenvoudig zal heeten , of
van een eenig woord , w61 of kwalijk te pas gebragt. —
°pent Bich dan nu voor WAARDENBURG IS taak een
onuitputtelijke rijkdom van voorbeelden nit de fchriften
van zijn' auteur,, wijfelijk gaat hij zich in derzelver mededeeling matigen ; en wat hij van HERODUTUS ' eenvoudigen flij1 in de bilzondere voordragt heeft aan te
duiden , dat zal in de volgende vier hoofdbijzonderheden
begrepen zijn. (*)
(*) Bij het overzigt over die vier bijzonderheden waren
wij niet tevreden , dat daarbti gemist werd eene aanwij-
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i. Wat betreft de befchrfyving van zaken en plaatfen. HERODOT US houdt bier juist het gelukkig midden , daf hij noch het kleine voorbijziet , noch bet
groote buitenfporig verheft ; maar aan hetgeen merkwaardig is , 't zij klein of groot , gelijke naauwkeurigheid te koste legt , met eigenaardige eenvoudigheid.
C R OES U s ' gefchenken aan bet Delphisch orakel — de
werken van NITOCRIS — de befchrijving van Libyes
woestijn , van Egyptes dierfoorten , van Babylonies
vruchtbaarheid , van .drabies gewasfen , van Latona's
tempel — de verme1ding , hoe bet Perzisch leger,, op
zijn' togt door wildernisfen , water bekomen hebbe ; hoe
de lancittreek der Scythen gefleld zij geweest ; de vergelijkingen van afftanden Kier met affianden elders ,
enz. enz. dit alles worth door WAAR DENHURG, kort ,
duidelijk , zakelijk , en volkomen naar eisch , als voorbeeld bijgebragt.
2. Wat aangaat de befchriiving van der volken zeden
en gebruiken. HE RODOTUS paart bij juiste opmerkzaamheid en fchrandere waarneming te gelijk eene booge mate van zedigheid , zoo wel in prijzen , als berispen ; terwijl hij onopgefmukt , nit cen onbevooroordeeld gemoed , met eenvoudigen zin , de volken fchetst ,
gelijk hij ze vond , of uit de berigten van anderen heeft
leeren kennen. Tot proeven van die eenvoudige voorftelling ontvangen wij : de vermclding van twee zonderlinge gebruiken bij de Babyloniers , (bet cen coo,,,,reprov ;
het ander 14i0xiaTov.) — Van de eigenheden der Egyptenaars , -- van Indifche merkwaardigheden , — van Scythifche godsdienstplegtigheden en hunne koningsbegrafenisfen,
zing, hoe HERODOTUS karakters weet te teekenen. Reeds
ftonden wij in begrip, dit als eene font op te geven, en
hadden reeds iets aangeteekend van 't geen desaangaande
kon gezegd worden. Later is ons gebleken, dat WAARDENBURG dit artikel voor de volgende afdeeling heeft gefpaard. Of het daar beter geplaatst zij , dan bier, willen
wij niet beflisfen. In volkomen vrede met WAARDEN
BURG, hebben wij onze aanteekeningen verrcheurd.
\T v a
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enz. , enz. Terwijl dikwerf een eenig woord, eene eenige
beknopte uitdrukking , de zaak op de meest eenvoudige
wijze voorfielt. De ontmoeting van CYRUS bij ASTYAGES, (*) — de mishandeling van PSAMMENITUS
door CAMBTSES, — de zamenfpraak van den laatflen
met PRRXASPES, — het overloopen van ZOPYRUS
tot de Babyloniers , — de itrijd der Paeonen met de Perintheers , enz. enz. itrekken wederom tot proeven. Inderdaad , WAARDENBURG had bladzijde na bladzijde
uit zijnen auteur kunnen affchrijven ; hij geeft ons evenwel niets te veel , — en wat hij geeft, leest men met
gemakkelijkheid, en met zonderling welbehagen.
3. Met opzigt tot het verhaal van gebeurtenisfen.
HERODOTUS heeft hierbij aangewend , en ook , van
wege het gebrek aan fchriftelijke oorkonden , moeten aanwenden , eene ongemeene vlijt , verbonden met juiste
oordeelvelling en zorgvuldige naauwkeurigheid. Waarheidszin en duidelijkheid onderfcheiden zijne voordragt,
die door beiden de boogfte eenvoudigheid aanneemt. (-1-)
(s) Over eene uitdrukking bij HERODOTuS verfchillen
wij hier met WAARDENBuRG ten eenemale. Zij is deze:
122, TWPFIVIC
71111XiK6S• 416 rF T C41.1T$111 kild'COV 3ik
L. I ,
A6r: Tw 7rdIPTCG Kto05. De laatile
STaVT 6C. ;I' V TE a iv
drukking houdt WAARDENBURG voor de befehrijving van
c YRus' teederheid jegens zijne vueditermoeder; bijkans alsof er fond: het was alles bij hem: 11 Kuvo5; hfj was er vol
van. Wij verzoeken hem, de plaats nog eens in te zien;
want 't zij deze uitlegging van hemzelven zij, 't zij van
eenigen uitlegger, wij moeten haar tegenfpreken. Niet alleen
is het niet in den trant van HERoDoTus, eerst te zeggen:
TallTav luvion 3 a-. en daarna in denzelfden zin nog
eens: ire T.e4 VrcivTa ; K.; maar ook wijst het verband
eene andere uitlegging aan. Er flaat: hij prees die vrouw;
of, h# was uitvoerig in Karen lof; maar altoos was en bleef
zij in sstne voordragt 1 Kcwc4; d. hij [prak niet anders van
hoar, don met den (dubbelzinnigen) naam: ICINW. En die
naam gal voedfel aan de fabel: wg ingeithsvov ICI;polo saion)
4111444.
(t) P. t75• ingens oritur evidentia. Dit adject. bij dit
fubft. komt ons zeer hinderlijk voor,
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Niet alleen felt hij het gebeurde als voor de aanfchouwing zijner lezers ; maar ook teekent hij , fonts met enkele trekken , de volkomene beeldtenis der hanielende
of lijdende perfonen. Voorbeelden : CROESLIS ' Itemming na de verovering van Sardes — de uitwerking van
heftigen fchrik bij CROESIJS ' foramen zoon — de pas
geboren c Y R u s , gebragt ten huize van den osfenhoeder — enkele uitdrukkingen , met welke H E R ()Dot us
zijn eigen beeld , als vijand der overheerfching , als vriend
der vrijheid , afmaalt — de rede van IVIILTIADES tot
den vlootvoogd CALLIMACIIIIS — de veldflag van
Marathon en de dapperheid der Atheners — het gebeurde bij Thermopylae. In welk een en ander w AARcloet opmerken , hoe waardigheid van flip zich
vereenigt met beminnelijke eenvoudigheid, z66 dat de eerie deugd aan de tweede in geenen deele iets te kort doer.
4. Eindelijk : ten aanzien van oordeelvelling en betoog.
HERODOTITS duet zich hier voor, als toegerust met
gezond begrip en juisten zin , die, openhartig en waarheidlievend , alles bedaard en rustig weegt ; 't geen hij
zeker acht , onbewimpeld uitfpreekt ; wat te prijzen is,
roemt ; wat te berispen is, laakt , vreemd van bekommernis , vrij van hoop en vrees ; die den laster durft
wearleggen , en aan miskende deugd regt doet toekomen ; bij wien dan ook even daardoor kenbaar is die
eenvoudigheid zijner eeuw,, aan welke de wijsbegeerte
van latere dagen nog niets onttrokken had. Men bemerkt zulks aan de ongekuntlelde uitdrukking van zijn
vroom gemoed , zoo dikwerf er van heilige dingen , van
orakelen , en van de ftrafoefening der Goden , fprake is.
Men vindt er het bewijs van in de wijze , hoe hij dwalingen omtrent godsdienftige begrippen te regt wijst ,
overleveringen wearfpreekt , volksmeeningen toetst , onderfcheidene gevoelens over cene en dezelfde zaak op de
weegfchaal legt , en 't geen bewijsbaar is , kort , voldoende , zoo veel hij mag , tot befliste zekerheid brengt.
Men ontdekt het zelfs in zijn mistasten , waar hij enkele verfchijnfels der Natuur track toe te lichten ; hoe
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eenvoudig ftaat daar zijn verkeerd oordeel ! in de beginfelen alleen valsch , in de gevolgtrekkingen doorgaans
juist , en zoo natuurlijk voorgedragen. Diezelfde eenvoudigheid van betoog is waar te nemen in de verelfening der twistzaak omtrent HELENA 'S verblijf of achterblijven in Egypte, enz. enz. ; mitsgaders in zijne
verdediging der illcmeroniden, op wie de befchuldiging
was geladen , dat zij verraderlijk met Griekenlands vijanden heulden ; nogmaals in zijn ongunftig , hoewel niet
ongematigd oordeel omtrent de laauwheid der ilrgiven
in hunnen warftand tegen de barbaren. Met een woord;
overal bewondert men in HERODOTUS ' oordeelvelling
en betoog de hoofddeugd van zijnen ftijl , t. w. natuurlijke eenvoudigheid ; die ook door `NAAR DENBURG,
ia de betooning der zelfde deugd , met onopgefierde ,
edele eenvoudigheid is befchreven.
B. De tweede afdeeling handelt over den natuurlijkeenvoudigen ftij1 van HERODOTUS, gelijk die is waar
te nernen in eene doorloopende rede. Tot proeve hceft
WAARDENBURG gekozen het geheele verhaal omtrent
den dood van ATvs, den veelbelovenden zoon van
c ROESUS. 1Vij noemen deze ke g s bij uitnemendheici
gelukkig. En de uitwerking van deze proeve ? Zij is
khoon , doeltreffend , volledig ; zij is alles , wat men ,
met opzigt tot fmaak en oordeel, bij mogelijkheid kan
begeeren. Aan elk deel van dit tragisch fink is door
wij zeggen het , zonder te wilWAARDENBURG
len vleijen volkomen regt gedaan. En bijaldien wij
zeggen moesten , wat ons in de disfertatie , die overal
behaagt , meest welkom was ; dit gedeelte , voorzeker,,
(en nog een ander , ftraks aan te duiden) zou niet het
laatst in aanmerking komen. ja , zoo wenschten wij,
dat de auctores clasfici in alle fcholen , overal bij de wetenrchappelijke opvoeding der jeugd wierden uitgelegd.
Drie opmerkingen, niet volarekt voor het onderwerp
noodig , en nogtans aan hetzelve niet ten eenemale
vrecmd , brengen den Neer WAARDENBURG aan het

elude van zijne taak.

DISSERTATIO.

655

a. De gcfprekken en redevocringen, met wake HE,R O D O T U S zone gefchiedenis opfiert, zip; altoos met
het karakter der fprekenden overeenkomflig . Er is dus
bier ook verdichting; maar die wij, als zoodanig , naa,th.
welijks gewaar worden uit hoofde van. de natuurlijke
eenvoudigheid, waarmede deze fieraden der rede worden
bijgebragt. En hoe zou de navolger van HOMERUS
bijkans hebben kunnen nalaten , de merkwaardigile perfonen , die hij op bet tooneel der historic doet optreden ,
zulke re.lenen in den mond te leggen , die zij (de flrenge
eifchen der waarheid in acht genomen) zekcrlijk niet gefpro.
ken hebben. Het vraagank , of, 't Been aldus den dichter
voegt, ook den gefchiedlchrijver kan worden toegeilaan , (*)
wordt door WAARDEN11 URG niet bellist. Het 136°4
ook niet. Aileen doet hij opmerken, dat bij de meesten
zulke vcrdichtc redevoeringen veel te kunffig , te veel in
hun' eigen geest , te weinig naar bet karakter der handelende
perfonen zijn ingerigt ; dat H E R o D o T u S daarentegen ,
zoo wel in zagen , als in woorden , de rede verdict;
naar het beilaan , de denkwijze , den fpreektrant , en de
gewaarwordingen zijner helden. De lazing van p. 20
bevelen wij onderfcheidenlijk aan.
2. Vooral munt HERODOTUS uit in de karakterbefehrijving der merkwaardigfie mannen nit de gcfehiedenis. Wederom is dit zijn werk door verwonderlijke eenvoudigheid gekenmerkt. Nergens geeft hij opzettelijk , noch op eens , de geheel uitgewerkte fchets van
den man, Bien wij kennen moeten. Hij laat hem hande, laat hem fpreken , voegt bier en dear eene korte opmerking bij ; en de beeldtenis is naar 't leven uitgedrukt.
CROESUS, CYRUS, CAMBYSES, ARISTAGO.
(*) BORGER inoet dit hefliSt hebben in eene bekroonde
verhandeling. Is er dan niemanci , die aan WAARDENDURG,
of aan ons, dat ,opflel leenen soil? Wij hebben alles van
ort.GE R gelezen; dit alleen kunnen wij niet bekomen.
(t) Het oordeel van WA A EDENBURG op p. 237 iS
grootendeels waar; Loch wat te hard ; en ongaarne zagen wij
het
v. op TR UC YD ID ES toegepast.
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RAS, DARIUS, XERXES, (4') THEMISTOCLES
worden , tot roem van HERODOTUS ' talent in dezen ,
als afdoend proeven vermeld. Voor 't geen bij W A ARDENBURG van XERXES te lezen that, verzoeken wij
bijzondere oplettendheid.
3. Eindelijk: de rede van HERODOTUS is , naar
de waardigheid van het onderwerp, loins zeer tragisch
en verheven. Dit is het ftuk der verhandeling , waarmede wij hoog zijn ingenomen. Het heeft ons niet alleen zonderling behaagd ; maar het 'weft ons ook aangegrepen en geroerd. Vooral, bij de aanwijzing, hoe
HERODOTUS gaarne vertoeft bij treurige onderwerpen,
en daarbij naauwelijks zijn eigen zielsgevoel fchijnt te
kunnen verbergen. Wat al wisfeling van menfchelijke lotgevallen , wat al omkeeringen, wat onverbiddelijkheid van
der Goden wil, war ijzeren ftrengheicl van het noodlot komen in deze gefchiedenisfen voor ; en hoe natuurlijk, eenvoudig, roerend zijn ze te bock geftelcl! —
Ook WAARDENBURG fchijnt hier van zelve tot
den weemoedigen toon te zijn weggevoerd. En bijaldien HERODOTUS tragisch kan zijn , en verheven ,
bij groote eenvoudigheid; WAARDENBURG kan het
ook. — Onredelijk, voorzeker, is der Grieken meening
omtrent het noodlot; maar wij hebben toch aan diezelfde
meening, bij de ouden, voorilellingen te danken, die
diep in de ziel ingrijpen , en het hart met verflagenheid
aandoen. Ons aithans gaat het zoo , dat wij. in de fchriften der oudheid niet lezen kunnen, hoe de meer dan gewone mensch fours worftelen moet met zijn onverzoenlijk
noodlot, gelijk de fchipbreukeling met onbarmhartige gob
yen , of er vale iets op het blad, dat wij voor ons hebben, en wij bemerken, dat de wateren onzer oogen nog
niet zijn weggedroogd.
Wanneer het met recenfien gaat , gelijk met preken, dat
Wij hadden hier den kloeken A a TAB AN u s gaarne
bijgevoegd.
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Zij, namelijk te lang gerekt , groote en bittere verveling
baren ; dan is het nu hoog tijd , dat wij de pen nederleggen. Een woord' dan nog van en tot WAAP.DENBURG.
Er zijn fchriften , die zoo volkomen de uitdruKking zijn
van des fchrijvers inborst , dat wij, dezelve met aandacht lezende , ook zijne beeldtenis geheel voor ougen
hebben. Z66 is het met HEROD() T U s; z66 met
WAAK DE NB u n G. Wij verpanden ons eerewoord , dat
deze verhandeling gefchreven is door den man, die het :
plus esfe, quam videri, tot zinfpreuk zijns levens heeft
gekozen. Het is mogelijk , dat men daarbij niet altoos
der verdlende toejuiching , noch der plaatfe , die ons
toekomt, deelachtig wordt ; maar bij alien, die ons
kennen , wordt zulk een geacht , bemind en gezocht, —
gelijk de Conrector der Arnhen2fche School verdient, geacht , bemind en gezocht te zijn.
flan WAARDENBURG willen wij zeggen dat het :
maw EEATTON in de gevelfpits van APOLLO'S
tempel gefchreven that, niet alleen om ons nederigheid
te leeren , bij het befef, hoe weinig wij vermogen ; maar
ook, om ons te herinneren , wat en hoeveel wij kunnen/
Deze uitlegging is die van socRATEs, voor wien
WAARDENBUR G en wij nog al eenig krediet hebben.

S.—R.

4.

Het derde Eeuwgetiide van de overgave der Augsburg-

fche Geloofsbelildenis , gevierd in de Evangelisch Luterfche Gemeente te Utrecht. Te Utrecht, bij J. G.
van Terveen en Zoon. 133o. In gr. 8vo. 96 Ill.

f

O

75.

nder dezen algemeenen titel verfchijnen tweli feestredenen , welke door de beide Predikanten der Lutherfche
Gemeente te Utrecht gehouden werden ter gedachtenis
van de bekende overgave der Confesfie. De eerfle is
van Ds. RE u n L ER en heeft dezen afzonderlijken titel :
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jubelrede over de verantwoording en belildenis der Protest:anten te Augsburg , als een svereldkundig blijk van
den Evangelisch - Apostolifchen geest der Hervormers.
Gelukkig is de keuze van den tekst, Hand. XXIV:
14-15. De Eerw. REUDLER maakt daarvan een gepast gebruik tot zijn doel , en merkt te regt aan: „ Wij
vinden bier den grooten Apostel der Heidenen nagenoeg
in dezelfde omflandigheden , als waarin de Hervormers
zich v66r drie eeuwen bevonden : — voor zijne aanklagers , en ten overftaan der overheid , eene geloofsbelijdenis afleggende, welke de grondflagen in zich bevat , die zij
nog altijd, om op den eernaam van Evat2gelifcheaanfpraak
te waken, niet kan, nog (noel beter of) mag verloochenen." Zoo vond de waardige Prediker aanleiding en
reden , om de verantwoording en belijdenis der Pratestanten te Augsburg voor te alien als een wereldkundig
bliyk van den echt Evangelisch-Apostolijehen geest der
Hervormers. Na korte toelichting der tekstwoorden , bepaalt hij zijne hoorders bij de Augsburgiche Confesfie,
eka fpreekt , in het tweede deel zijner redo , t. over hetgene tot die beliidenis aanleiding &eft gegevcn, Q. over
de oniflandigheden . des tilds, on daaruit haar naaste
doel te verklaren, en 3. nog nader over hare grondflagen en voornaainflen inhoud , om 4. den geest der Hervormers op te merken, ge%k die doorfiraalt in dvn
vorm en toon banner belijdenis — in geheel hun gedrag,
flaande dit zoo gewigtig t!fdperk. En dan volgen in de
derde plaats nog eenige lierinneringen en opwekkingen,
overeenkomilig bet doel der feestelijke zamenkomst. Het
bef1ek van ons Tijdfchrift gedoogt geene breedere aankondiging of ontleding. Gaarne erkennen wij met den Heer
REUDLER, dat de overgave Bier belijdenis belangrijke
gevolgen had voor de zaak der Hervorming. Wij lazen
met veel genoegen deze feestrede. %Vij hopen en vertrouwen , dat dezelve ook buiten des Leeraars Gemeente
gelezen zal worden.
Voor den Eerw. DECKER ZIMMERMAN was het,
nadat zijn Ambtgenoot reeds zoo veel goeds had gezegd ,
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moeijelijker , op denzelfden dag over dezelfde zaak te
fpreken. Ter voorbereiding tot het houden des H. Avondmaals moest deze zamenkomst tevens dienen. Hij bepaalde dus zijne hoorders bij de leere wegens de regt-

vaardiging door het geloof, zonder de werken der
wet, als de groote leuze der Hervormers , naar Rorn.
III: 28. Dit Christelijk beginfel, waarvan de Hervorming uitging , wordt I. voorgefteld als een zegen ; en
dan volgt II. de verpligting , 0722 I. in deze belirdenis ,
wegens de regtvaardigmaking des geloofs , zonder de
werken der wet , te blijven volharden , 2. de belirdenis
fleeds in den geest der Confesfie te blipen bevatten
maar tevens de H. Schrift ook vercler te onderzoeken ,
en daardoor de belildenis, al voartgaande, toe te lichten , en 3. de belijclenis ook te verfieren en helpen aanbevelen onder de n2enlchen door eenen deugdzamen wandel.
Verder wordt van de behandelde flof een toepasfelijk
gebruik gemaakt ter voorbereiding tot het H. Avondmaa1. Dank , geloofsverlierking , en zucht naar reine
gercgtigheid voor God, zijn de punten , welke bier voorkomen. Betrekkelijk dit laattle drukt de Eerw. z I DIMERMAN zich , bl. 87 , aldus uit : „ Vergeving van
zonden en geregtigheid voor God, door het geloof beide
te verkrijgen , moeten wij dus ook altijd , naar den wenk
der Confesfie , met elkander verbinden , of wij zullen ,
met de laatfle , ook de cerfie ras weder kwijt zijn ; en
het wordt eene eeuwige dobbering tusfchen vergeving
van zonden en nieuwe zonden."
Wij kunnen ons zeer wel vereenigen met den geest,
die in beide feestredenen heerscht. De flip der laatfle is,
naar ons oordeel niet overal de regte kanfelftij1; doch ,
daar ieder zijn' eigen' toon en ftemleiding heeft , zal dit bij
het uitfpreken minder gehinderd hebben. Ook de geheden
zijn er bijgevoegd, en hierover verheugen wij ons. Moge de
ttitgave aan het doel beantwoorden , en ook de herhaalde
lezing , onder Gods zegen , iets toebrengen , om de Hervorming heeds no den regten prijs te doen ftellen!
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Zestal Leerredenen, door G. G. B RUG MAN , Predikant der Hervormde Gemeente to Groede. (Geheel
tent voordeele van het Zrmbelluur der Hervormde Gemeente.) Te Sluis in Plaanderen, bij T. J. Janfen.
183o. In gr. Svo. XIV en 169 bl. f a - :
Tot een weldadig doeleinde biedt de Eerw. Br: u GMA N dezen bundel aan, en erkent nederig , dat hrj het
andere Kanfelredenaars gaarne gewonnen wil geven in
orde van behandeling en in welfprekendheid. Zijne leerredenen, des twijfelen wij niet, zullen door de gemeente
te Groede met ifichting gehoord zijn, en nu ook met
genoegen gelezen worden. De behandelde onderwerpen
zijn alien, het eene meer, het andere minder, belangrijk.
De flijl is doorgaans vloeijend , deftig , gemakkelijk en
eenvoudig. Men zoude, ja , hier en daar wel eens wat
meer afwisfeling , wat meer verheffing ook, fornwijlen
een dieper ingrijpen in de zaken verlangen ; doch elk
prediker behoort feeds met vatbaarheid en behoefte zije
ner gewone hoorders te rade te gaan. Het getal der min•
kundigen overal is groot — grooter nog misfchien , dan
menigeen zich verbeeldt. Wij gelooven, dat Ds. n R u oM A N regt flichtelijk en nuttig predikt voor zijne gemeente. Zekere helderheid van begrippen ftraalt in deze
leerredenen door, en op het gehoorzamen van Gods geboden wordt met ernst aangedrongen. De eerfte leerrede, over R0112. 1II: 31 , heeft dit opfchrift : De leer

des Geloofs en der Deugd volfirekt noodzakelijk tot zaligheid. Te regt merkt BRUGMAN aan , dat het eene
gevaarlijke dwaling is , wanneer men de leer des Geloofs van die der Godzaligheid wit affcheiden. Wij
kunnen -ons echter niet volkomen vereenigen met zijne
verklaring van het woord wet te dezer plaatfe. Hij wil
namelijk, dat Paulus (Rom. HI: 31) die algerneene wet
bedoelt, waarvan God aan den mensch, bij deszelfs

fchepping , eene duidelijke kennis heeft medegedeeld , en
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van Welke de overbkffels nog bij de Heidenen befpeurd warden. Wij meenen, dat hier de Mozdfche
wet bedoeld wordt , in tegenflelling van het Evangelie. De tweede leerrede, over L u x. VII : i—ro ,
heeft de genezing van den knecht des hoofdmans tot
onderwerp. In de derde , over j o n II: io , hande1t
BRUGMAN over het edel gemoedsbeflaan van Job onder
al zijne raven Het begin van de .vierde leerrede , over
Rom. II: was ons niet regt duidelijk. Misfchien
fchuilt er eene drukfout in de tweede , al te zeer gerekte periode. Ook zouden wij op de redenering , bl.
97 in het midden voorkomende , eenige aanmerking kunnen rnaken ; doch bl. 99 blijkt , dat BR UGMAN in de
beoefening van ware en ongeveinsde godsvrucht de reden
ftelt , waarom de eene mensch aangenamer bij God is,
dan de andere. Wij zouden echter , omdat de uitdrukking wegens vroegere twisten iets ongevalligs heeft , liever niet van vertlienfielijk waken fpreken. Voorts meenen
wij , dat er wel degelijk redenen beftonclen , waarom
Abel boven Kan , Jakob boven Ezau , Jozef boven zijne
broederen , Israel boven de Egyptenaren werd gezegend.
Ware het dus wel noodig geweest , 102 , aan te voeren , dat God volkonzen vrii is in de uitdeeling van

zijne zegeningen , die (dean) Hij wil , en in die maat ,
ah 't Hem behaagt? De vijfde en zesde der leerredenen , Hand. XXVI: 28 en 29 tot tekst hebbende , loopen
over het zeggen van Agrippa tot Paulus , en van Paulus
tot Agrippa. Ook deze beide laatften bevatten veel goeds
en ilichtelijks , doch zouden ons beter bevallen , zoo de
prediker wat dieper in zijn onderwerp ware ingedrongen.
Wij hebben gemeend , het werk van den Heer s a u GM A N te moeten beoordeelen naar den maatflaf, door
hemzelven in het voorberigt opgegeven. Wij vertrouwen , dat niemand der inteekenaren zich over zijne bijdrage ten behoeve der armen te Groede zal beklagen.
Wij hopen dat de leeraar , wien het aan aanleg niet
ontbreekt , bij voortduring uit al zijne magt zich zal toeleggen , om zijne gemeente te flichten met woorcl en
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wandel. Tot het regt nuttig prediken wordt veel vereischt. Al doende leert men.
De uitdrukking : even dit, even dat , een en andermaal voorkomende , is aan onze taal niet eigen. Van
den geboren Nederlander deze Gerynanisrnus?
waari
Voldoenend (bl. 23) thoge bier en daar in de provincie
Holland bij lieden van geringeren 'land gehoord worden ,
in goed Nederduitsch fpreekt men zoo niet ; het werkwoord is immers doen, geenszins doenen. Op bl. 126
vonden wij uitteren en bl. 162 uittert ; woorden , die
wij in eene der andere provincien wel eens in dien zin
meenen te hebben hooren gebruiken , in den zin van
uiten. Wanneer men in het Nederduitsch uitteren fchrijft,
bedoelt men het wegkly nen aan de tering ; dan teert
iemand Iets anders weder is lliteren. — Papier en
druk zijn goed.

t

Leerrede ter bevestiging van in !ynen geliefden Zoon
N. M. C. VAN OGSTERZEE, in de Getneente van
Elkerzee; door w. L. vati OGSTERZEE, A. L.
M. Doct. en Predikant te Goes , gehouden den to
Jan. 183o. Te Zierikzee, bij J. van de Velde Olivier. 183o. In gr. 8vo. 28 Bl. f : -40.

M

oeten wij ons wel eens beklagen over den waan van
vele Leeraren van de Godsdienst , alsof ieder gedeelte
van hunnen op zichzelf verdienftelijken kanfelarbeid ook
gefchikt is , om door den druk aan het lezend publiek
medegedeeld te worden ; zoo veel te meer verblijdt het
ons, onder hen, die flechts door buitengewone omftandigheden zich laten bewegen , om zich buiten hunnen
gewonen kring te begeven , Kanfelredenaars aan te treffen , wier arbeid dan blijkt te mogen wedijveren met
het beste , dat in dit vak geleverd wordt. Dit is het
geval met de Leerrede , die wij thans aankondigen , met
welke de Eerw. VAN 0 OSTERZEE zijnen Zoon be-
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vestigde in de Gemeente van Elkerzee, op het Eiland
Schouwen. De Schrijver was vroeger zelf geplaatst op
dat Eiland , alwaar vele aanverwanten en vrienden deze
Leerrede tot aandenken wenschten te bezitte p . De
tekst , Jozua I: 7-9, wordt, bij wijze van mreiding,
kortelijk toegelicht, en vervolgens , naar aanleiding van
denzelven, eerflelilk gefproken over de ware getrouwheid aan Bijbel en Openbaring; vervolgens worden de
gronden en drangredenen vermeld , welke een ieder tot
deze getrouwheid behooren te bewegen, maar vooral
dezelve voor den Herder en Leeraar tot een onmisbaar
vereischte maken; eindelijk wordt de rede befloten met
toefpraken , bij zulke plegtigheden gebruikelijk.
Sprekende over de ware getrouwheid aan Bijbel en
Openbaring, toont de Redenaar aan, hoe dezelve den
flempel moet dragen van verlichte kennis der in de Heilige Schrift voorgeftelde waarheden , zich tot de geheele
leer der Goddelijke Openbaring moet uitflrekken, ten
alien tilde moet aan den dag gelegd worden , en vooral
uit den wandel blijken. Als gronden en drangredenen
tot deze getrouwheid worden vervolgens voorgefteld :
dat de Bijbel Gods woorden bevat; dat God wil, dat
wij dit woord gehoorzamen; dat de Bijbel verftandig en
tevens heilzaam onderrigt bevat ; en dat, eindelijk , God
zelf tot deze getrouwheid onderfleuning wil fchenken.
Hartelijk en tevens verftanciig zijn ook de bijzondere toefpraken , met welke de Rede befloten wordt. Dezelve
worde met verdiende goedkeuring door den godsdienfligen Lezer ontvangen ; de Eerw. Schrijver geniete den
lof, dien zijne voortreffelijke Bijbelverkondiging verdient,
en beleve nog lang de vervulling der wenfchen, welke
het vaderlijke hart zoo welmeenend over den veelbelovenden Zoon ontboezemde!

Beknopte affehetling der Hydrargyromanie en Haematomanie, of Kwik- en Bloedwoede onder de Genees.
heeren in Oostindie ; door F. A. c. wAyrz,
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Stalls Genees- , Heel- en Froedmeester te Samarang,
enz. enz. Te .dm/lerdatn , bij J. van der Hey en Zoon.
1829. In gr. 8vo. 125 Bl, f I -20.
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oen wij v66r eenige jaren in dit Tijdfchrift eene vertaling van het werk van den Engellehen Geneesheer
JOHNSON, door den Heer DAUM vervaardigd , beoordeelden , gaven wij onze afkeuring te kennen van het
empirisch misbruik der kwik, bij de Engelfchen in zwang.
Dit werd ons toen ter tijd door den Heer Vertaler zeer
kwalijk genomen. Het verheugt ons , om de goede zaak
van het gezond verftand , een' beftrikier van deze kwikwoede te zien optreden , die in de Indie'n , d. i. op de
plaats zelve , hare nadeelen heeft ondervonden. Wij
achten het van het uiterfle gewigt , de aandacht onzer
Kunstgenooten , van hen inzonderheid , aan wie de zorg
voor onze Land- en Zeemagt in de KoloniEn is toebetrouwd , op het belangrijk werkje van den bekwamen
WAITZ te vestigen, opdat ooh zij niet door kwade
voorbeelden van den goeden weg eener oordeelkundige
praktijk op de bijpaden van eene redelooze empirie worden afgeleid.
De Heer WAITZ hegint zijn werk met de wederlegging van JOHNSON 'S nieuwe leer aangaande de fympathie tusfchen huid en lever. Hij toont zoo wel het
overdrevene als het verkeerde van dezelve onwederfprekelijk aan , bewijst het volflagen gebrek aan theoretifchc
grondige phyfiologie in haren uitvinder (een gebrek ,
dat helaas ! onder de tegenwoordige Engelfche Empiristen niet vreemd is) , en gaat nu over tot de aanwijzing
van het misbruik van den calomel , daarbij opmerkende :
1°. dat men de kwik dikwijls aanwendt , waar 't niet
noodig is ; 2°. dat men te ver gaat in het toedienen van
groote giften van dezelve; 3'. dat zulk fchromelijk
misbruik op den duur de gevaarlijkfle gevolgen heeft
voor gezondheid en leven.
En waarlijk , welk regtfchapen Arts , die den vreefelijken invloed van dit vergif,, als 't in verkwistende gif-
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ten wordt toegediend , op het menfchelijk geftel kent
zal niet met den Schrijver wenfchen , dat anmaal aan
dit kwaad paal en perk gefteld worde, en tevens erkennen,
dat hij hetzelve met ware en treffendc kleuren gefchilderd , en zonder partijdigheid of vooringenomenheid de
nadeelen van zoodanige onberedeneerde en roekelooze
handelwijze in het ware licht gefteld heeft ? \Vie zal
gelooven , dat de panacea mercarialis die heerlijke eigenfchappcn bezit, welke door hare overdrevene en verblinde lofredenaars aan dezelve worden toegerchreven ?
Beftrijdt de Heer w A I T z in het eerfle deel van zijn
werkje de kwikwoede der Engelfchen, in het tweede
verzet hij zich tegen de bloedwoede der Franfchen.
Voor de opgewekte en verhitte gemoederen en geftellen
van dezen moge die praktijk g,efchikt zijn, zegt de
Schrijver; voor de atonifche bewoners van Oostindig
en den flornpen en flappen javaan is zij zeker niet be.
rekend. De hoofdflellingen van de leer des Franfchen
Hervormers toepasfende op de ziekten van Java , leert
hij op eene overtuigende wijze , hoe weinig de eerften
met de laatflen overeenflemmen , en geeft daarbij de gevallen op , in welke plaatfelijke ontlastingen door hirudines kunnen te 'lade komen. Betrekkelijk de habituele
diarrheen en pasfive bloedvioeijingen, merkt hij aan , dat
dezelve op Java althans meermalen zonder de geringfie
fporen van ontfleking , of verhoogde werking der kleine
bloedvaten , kunnen aanwezig zijr, ; dat in de eerften
tonifche , bittere aromatieke en adaringerende geneesmiddelen de grootfte dienften bewijzen; dat in de laatflen de flerkfle adfiringentia fonnijds met het beste gevolg , zelfs in fchier wanhopige gevailen , gebezigd worden ; en rnerkt eindelijk nog op , dat het ligter is, krachten te ontnemen , clan to hergeven. „ Het laatfte,"
zegt hij , „ molten de aanhangers van het Brousfai„ nismus, welke onlangs op Java aangekomen zijn ,
„ wel behartigen ; want de overgang van bet ontfle„ kingachtige tijdperk cener ziekte in zwakte en ge„ heel verval van krachten geld-deck in Oostindie zoo
BOEKBESCH. 1830. NO. 15.
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onverwacht en plotfeling, dat alsdan niets meer in
„ that is , de hand des doods te beteugelen."
„ Welk uiteinde de kwik- en bloedwoede in Oostindie
„ hebben zullen ," aldus befluit hij zijn gefchrift, „ is
„ ligtelijk te voorzien. De eerfte heeft reeds haar tijd„ perk van grootfle hevigheid doorloopen , zal weldra
overgaan in het fhtdium decrementi , en waarfchijnlijk ,
na verloop van 1 5 jaren , zooveel van hare befmettelijkheid verloren hebben, dat men het kwikgebruik
in Oostindie weder tot deszers normale flandpunt zal
zien teruggebragt. De bloedwoede echter,, alhoewel
eerst korteling op javaanfchen grond aangeland, en
33 nog in haar fladium prodromi zich bevindende , zal ,
naar alle gedachten , in Oostindie die hoogte niet bereiken, welke zij in Frankrrik bereikt heeft, aangezien de aanhoudend vochtig - heete dampkring en bet
„ Bataviafche moerasmiasma, als krachtdadige tegenvergiften , derzelver befmettelijkheid welhaast zullen
„ detnpen.”
Achter het werk heeft de Schrijver Acclimatifatietafels
gevoegd , welke de diagnofis prognofis en therapie betreffen.
"Wij wenfchen dit werkje een groot vertier,, en deszelfs Autheur tijd en lust , oat zijne krachten ten Butte
der wetenfchap te blijven befteden!

Epistolae ineditae CAROLI LINNAEI, cet. D. i.
Onuitg,egevene Brieven van C. L I N N A E u s, benevens
col gedeelte der onuitgegevene Briefivisfeling, vooral
op de Kruidkunde betrekking hebbende, van J. B U itMAN, N. L. BURMAN, DILLENIUS, HALLER,
SCHMIDEL, J. GESNER, OEDER, PALLAS,
VANDELLI en THUNBERG, van de jaren 1736—

1793; naar de eigenhandige Brieven uitgegeven door
H. C. VAN HALL , • Lid van het Koninklilk h2flitout , en Profesfor der Kruid. en Landhuishoudkunde
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dela de Groningfche Hoogefchool. Te Groningen, bit
W. van Boekeren. 183o. In gr. 8vo. Zonder het
Voorberigt en den Inhoud, 268 bl. 2 - 7o.

f

Het is een verblijdend vetfchijnfel , dat men in ons
Vaderland thans meer wetenfchappelijke werken dan vódr
eenige jaren ziet in het Edit geven, en dat het vooral
der Natuurlijke Gefchiedenis en Kruidkunde aan Beene
beoefenaars ontbreekt. De Hoogleeraar VAN HALL heeft
deze beoefenaars op nieuw aan zich verpligt , door bet
uitgeven van een' bundel brieven , die ons in een tijdvak verplaatfen , waarin de beoefening dezer wetenfchappen in ons Vaderland biocide , en die gefchreven zijn
door beroemde buitenlanders aan onze beroemde landgenooten j. en N. L. BUR MAN. Het grootile deal
van dezen bundel behelst brieven van den grooten L i NN A E us , die gedurencle zijn verblijf in Holland met
J. BURMAN bijzonder bekend was , aan dezen veel
te danken had , en in later tijd den zoon, N. L. B U RM A N bij zich te Upfal tot toehoorder had , am wien
hij den dank, dien hij zijnen vader verfchuldigd was,
door hulp en raad zocht te bewijzen. Deze brieven verkrijgen eene grootere waarde, doordien zij betrekking hebben tot een tijdperk , waarin de gronden gelegd zijn der
hedendaagfciie Kruidkunde; zij behelzen vele oordeelveilingen van LINNAEUS over toen uitgekomene werken,
en opmerkingen over de planten der beide B u R ai A N S,
welke LINNAEUS onderzocht had. Hoe zeer niet alle
brieven voor de wetenfchap even belangrijk zijn, zoo
doet het ons echter genoegen , dat de Heer VAN HALL
er geenen weggelaten heeft, want zij doen ons L INNAKus naauwkeuriger kennen , dien wij, vooral in de
brieven van lateren tijd, in ndgligd voor ons zien. De
vurige en hartstogtelblee liefde voor zijne wetenfchap ,
zijn helder en vaardig oordeel , zijne ongemeene werkzaamheid merken wij bij elke bladzijde op. Zie bier
b. v. een' brief aan den vader , j. BURMAN, terwiil

de zoon te Upfal was :
Xx2
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„

Benefactori fuo
J. BURMANNO

S. Pl. D.
C. LINNAEUS.

/valet filius optimus et pancratice vivit , femper Iranquill° animo, honest* et fincero. Laetatur pratis nostratibus quotidie laborat nobiseum in omnibus partibus
naturam fpectantibus et promittit amnia, quae a juvene nobili proficisci posfunt.
Ego fomnio de plantis a te misfis.
Dies quo aclveniant cult mihi omnium vitae meae
maxime festivus. Capenfia tot! Indica tot! iplislima
Pifonis! o Bone Deus, quam magna ! quan2 flupenda !
Five diu felix !
Upf. 1760. d. 18
Dezelfde hartstogtelijke toon heerscht dikwerf in
's mans oordeelvellingen , zoo als b. v. over de methode
van ADANsoN: „ Fidi Aclansfonii methodum natu-

ralem , nec flultiorem unquam; ille lacerat genera naturalia. ...... Oh:tat omnia nomina in _pejus; miror,
72a773 Este fit fanns ct fobrius."
Onder de overige brieven zijn vooral die van p A L I, A s
belangrijk. Zij zijn bijkans alle gefchreven op zijne Siberifche seize , en ontleenen daarvan eene eigenaardige
kleur. PALLAS zelf teekent naauwkeurig de plaatfen
op , waaruit hij zijne brieven fchreef, voegt er zells eens
den affland tot Petersburg bij, en fchijnt in dit denkbeeld van verre verwijdering in eene onherbergzame
ftreek behagen te fcheppen. Daarbij is de flip 'van P ALT. AS zeer goed , en heeft eenen meer antieken vorm dan
die van LINNAEUS. Ziehier, tot voorbeeld , den aanvang
van eenen brief aan den jongeren BURMAN: „ Quali

me putas gaudio defideratisfimas teas litteras afecisfe,
e quibus perfpicio veteranos in liospita mihi dim terra
amieos et fautores adhuc de nobis , medios inter barbaros peregrinantibus , cogitarc, et tertia fere parte
totius terrac latitudinis diremtos diligere. Certe quo
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rariores jam nine exterorum amicorum ad nos perferuntur epistolae , eo majori in pretio , imo gemmis
rogue cariores nobis font. Habent enim et hoc in fe
divini meriti, ut nos , qui inter inhospitas et rides
gentes , ip/i quoque paulatim inculti et barbari efficimur,, quafi e fopore fuscitent et in priorem flat= e
languore animism revocent."
Doch wij willen, in plaats van meer of te fchrijven ,
deze verzameling liever aan alle beoefenaars der Natuurlijke Gefchiedenis en Kruidkunde aanbevelen. Eene alphabetifche lijst der geflachten , waarvan in deze brieven melding is gemaakt, brengt niet weinig bij om het werk
nuttiger en gemakkelijker in het gebruik te doen zijn.

Register der Wetten en Belluiten , betrekkelilk het
openbaar Befizzur in de Nederlanden , federt de her/hide orde van .oaken in 1813 , tot en met het !car
1827 ; door G. LUTTENBERG, Procarear b de
Regtbank van eerflen aanleg , Witting houdende to
Zwolle , en Commis (Commies) ter fiedelijke Secretarij
aldaar. Te H. As. zoon Doijer. 1829.
In 4to. XII en 559 Ll. f to - : &Lite!' Inteek. f 12 e Schrijver dezes werks heeft , door zijnen moeijelijken , wij zouden haast zeggen verdr!etelijken arheid,
alle ambtenaren en openbare perfonen Nvu,enlijk am zich
verpligt. Het getal der federt 1813 uitgekomene bijzondere wetten en befluiten is, gelijk de Schrijver,, in
zijn voorberigt , aanmerkt , verbazend groot ; het Staatsblad bevat llechts ecn gedeelte daarvan ; de overigen
worden door middel van het Bijvoegfel op hetzelve en
in de Nederlandfche Staatscourant bekend gemaakt.
Geen flerveling is in fiaat , die ciuizend en eerie wetten
bij te houden; elk ambtenaar of openbaar perfoon behoeft llechts ook die te kennen , welke tot zijnen post
of tot zijn vak betrekking hebben ; — maar ook
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levers bet groote aantal geene geringe moeijelijkheid op;
en wij mogen ons dus verblijden, een werk te bezitten , dat tot leiddraad in dezen doolhof kan verftrekken.
De Schrijver heeft zijn werk in 123 titels verdeeld ,
ftelfelrnatig en chronologisch inhoudende de onderfcheidene wetten en befluiten , rakende elk deel des openbaren befluurs. Deze rangfchikking heeft voorzeker den
arbeid moeijelijker en op zichzelven verdienftelijker gemaakt; maar of het praktifche nut daardoor is bevorderd geworden , moeten wij zeer betwijfelen , te meer
(Saar er geene alphabetifche orde gevolgd is. — Om
nu eene wet of een befluit in dit Register na to flan ,
rnoet men beginnen bij zichzelven te bepalen, tot welken tak des openbarcn befluurs deze verordening beboort ; en heeft men nu het ongeluk van niet in den
gecst des Schrijvers die rangfchikking te maken , dan kan
men menige blacizijde ornilaan , alvorens het bedoelde
onderwerp te vinden. Zoo that b. v. het betluit , hou-

dendc verbod om rundvee uit Frankr!lk in te voeren,
in den titel van algemeene policie , veiligheid en openbare
orde; dit is nu, zoo mir_ wil, kostelijk en goed, hoe
zeer de indeeling juis:er zou zijn , indien hier de rede
van dolls osfen was ; maar wij zetten het evenwel, om
nict eens van cen' vetweider te fpreken , den ftelfelmatigflen
kop, om bier dadelijk eenfiemmig met den Schrijver te
rangfchikken. Dit gcbrek is wel eenigzins door een
alphabetisch register, can bet cinde des boeks geplaatst,
verholpen ; maar waarom de chronologifche side, in dit
werk, nict ter zijdc gcald, en alles alphabetisch behandeld Oak had, onzes bedunkens, de opgave
der titels van de aangenomene .en nu in te voeren Wetboeken kunnen achterwege blijven; het korte nut daarvan kan , tegen de daardoor veroorzaakte meerdere kostbaarheid en omilagtigheid des werks, niet opwegen.
Overigens wenfchen wij den Schrijver, die alien lof
verdient , van harte geluk met zijne welvolbragtc taak;
doch hopen tevens , in het belang van ftaat en fchatkist , dat het opcnbare beftuur , in al deszelfs deelen
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en onderdeelen , zoodanig vereenvoudigd mope worden ,
dat er jaren toe noodig zullen zijn, om weder zulk eer
dik Register van bijzondere wetten en befluiten te leveren

Esfai fur l'Histoire de la Littdrature Neerlandaife, par
J. DE 'S GRAVENWEERT, Chevalier de l'Ordre
Royal du Lion Belgique , Membre de l'Intlitut des
Pays-Bas, etc. Amfterdam , S. Delachaux. 183o. 8vo.
231 pag. f 2 - 80.
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e Vertaler van HOMERUS, door warme vaderlandsliefde bezield , tracht bier onze zoo miskende , of liever
door onkunde verachte Letterkunde , in de taal , die door
de geheele befchaafde wereld verftaan wordt, .aan Europa bekend te maken. Verfcheidene proeven zijn daartoe
in den jongflen tijd genomen. De Meer 13 o w RING
heeft , in twee werkjes , onze beste Dichters trachten te
kenfchetfen en in de Engelli.he taal over te brengen ; de
Duitfehe Krijgsman in onze clienst , VON BICHSTORFF, heeft hetzelfde nopens verfcbeidene onzer
Dichters , vooral PEITII en KINKER, in de zijne ondemomen ; de Heeren W U R T H, RAOUL en CLAVAREAU hebben het in de Franfche taal beproefd , de
eerfle in proza , de beide anderen in verzen. In het
Thatre Etranger te Parip zijn zelfs ecnige Hollandfche ftukken vertaald. Door deze alien is echter,, WURTH
cenigcrmate uitgezonderd , geen geleicielijk overzigt van
onze letterkundige fchatten gegeven (want het fchetsje
van BOWRING, zijn twecde flukje , is toch al zeer
mager , en hier en daar zelfs onbillijk). De Heer VAN
GRAVENWEERT, als Hollander meer dan alle die
vreemdelingen van de eigenlijke kracht en geet onzer
Letterkunde doordrongen , heeft de zwarc taak op zich genomen, om de Fratifehen daarmede bekend te maken. Wij
vernemen , dat hij het oogmerk had, zulks eerst in Frank-
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zelve uit te geven ; doch eene ons onbekende
rtks Hoofdllad
oorzaak heeft hem daarvan doen afzien , en in de fchoone
dagen van rust en vrede , die nog in de eerile belft van dit
jaar voortduurden, kon hij verzekerd zijn, dat de gemakkelijke en fpoedige gemeenfchap tusfchen AmJlerdam en Paweinig onderfcheid in de plaats der uitgave zoo maken,
ter bereiking van zijn doel , de bekendmaking onzer letterfchatten aan de Hoofdflad van Frankrilk. Maar,, helaas ! die
gelukkige tijd is geweest. Dd booze geest der omwentelingen hccft andermaal zijnen hoofdzetel in Frankrks Hoofdftad gevestigd , en van daar met zijn' vergiftigen adem het
nog onlangs zoo gelukkige Nederland verpcst. Nog
Beene drie maanden zijn er verloopen , en reeds mogen
wij met den beroernden VAN WIJN uitroepen „ Zij zijn
er geweest, helaas ! die zachte tijden van flute en rust,
die kweekfaizoenen van kunst en wctenfchap , in Welke
de naaritige hand van letterminnende vrienden zich leenen konde ter nafporing en ontdekking van overblijffelen
der vroegere Eetnven in naburige gewesten. Zij zijn er
geweest (*) ," en (mogen wij or bijvoegen) zijn anderrnaal vervangen door den tuirneigeest der losbandigheid ,
van burgertwist , van jarnrnerlijke flaatkundige gefchillen
en oorlogsramoer ! To Parijs zal men zich nu wel meer
bekommeren om te weten , of de Maatfchappij tegen den
onvoorzigtig losgelatenen arm van het graauw zal kunnen
in ftand blijven , dan , onder de olijvenfchaduw des vredes
en eener wettig gevestigde Regering , de Letterkunde ook
van naburige volken te beoefenen , gelijk men zoo gelukkig begonnen was, en waarvan ook de Schriever in zijne
inleiding fpreekt ; een tijd , nog zoo nabij , en die reeds
Gene Eeuw achter ons fchijnt te liggen. Men vergeve
ons deze uitweiding , die echter niet geheel vrcemd is aan
ons onderwerp. Immers, wanneer deze proeve in Frankrifle niet z6O ontvangen words , als de Schrijver regt
had te hopen , zoo moat men zulks niet aan den bek wamen vervaardiger,, maar aan den ongelukkigen tijd der
(*) VAN
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uitgave wijten dien niemand voorzie4 kon. Doch wenden
wij ons tot het fink zelve.
Daar Frankrijk blijkbaar thans veel meer oplettendheid,
dan immer te voren , aan den letterkundigen arbeid zijner naburen toewijdt, zoo meent de Schrijver,, dat thans de tijd
gekomen is, hetzelve ook met de Letterkunde zijner naburen , de Nederlanders, bekend te waken. Hij begint van de
vroeglie tijden af, , van DIAERLANr en MELIS STOKE in
de dertiende en veertiende Eeuw. Het eerile Hoofchluk loopt
over den oorfprong der Nederlandfche taal ; het tweede bevat
de letterkundige gefchiedenis van de dertiende tot de zeven.
tiende Eeuw; het derde de roemrijke zeventiende , het vierde
de acintiende en het begin der negentiende Eeuw. Hetgeen bier
gezegd worth, is natuurlijk aan alle Nederlandfche
naars bekend ; het werd ook voor hen niec gefehreven , en
wij behoeven ons dus Diet op te houden met eene fchets
van dit boek on Le 'nangen. Wij zullen dus flechts in 't twit
ons oordeel claarover befcheidenlijk mededeelen.
De Franfche taal en , in dit geval blina de hoofdzaak , koint ons voor een' Hollander uitilekend goed voor.
Her is waar, die vernufcige flagen, die fijne wendingen en
verrasfende tegenCtellingen , die den fliji der beste Franfche Pro..
zafchrijvers kenfchetfen, zal men bier niet altijd , zelfs niet
diltwijls, vinden ; de deflige en bedaarde Hollander verlooclient rich ook in dir. Thultje niet; maar de taal is zuiver,,
echt Fransch, en zaI , naar 't ons voorkomt , met genoegen
gelezen worden. Drie aaninerkingeu zijn ons echzer daarop
voorgekomen. Vooreerst is ons het behoud der Redone/le/le
elgennamen, zonder die eenen Franfct'zen vorm ze geven ,
min raadzaam voorgekomen. De Franfchen zijn nu eenmaal
zoo: alles , wat hunne cc:gen en ocren fluit , is bij hen barbaarsch. Wij herinneren ons, vd6r vele jaren , in het Journal
des Debats eens gelezen te bebben , dat VALCKENAER
en SIEGENBEEK ornnogelijk goede Schsijvers kunden zijn ,
omdat hunne namen er zoo ijfelijk barbaarsch uitzagen ! \Vie
herinnert zich niet de jammerkiagt van BOILEAU over de
Hollandlche lieden- en menfchennamen , die hem het fehrikkelijk onregt deden , van zijnen Koning niet naar waarde te
kunnen bezingen; weshalve hij onz dle reden wenschte , dac
Frankrilk wat digter bij Griekenland, war gelegener tot deszelfs verovering , en naar evenredigheid ver van Narland
mogt liggen ? (War liollander zal in dezen wensch niec van
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ganfcher harte inftemmen ?) Nu is het echter te vreezen
dat het gezigt van namen als DIRK VOLKERTSR., PIETP.R CORNELISZ., WILLEM, JACOBUS, JOHAN, enz.
den Franfchen zal doen denken, dat wij nog zoo ver ten achtere zijn, van voornamen te hebben, die van alle andere Chris..
tenmenfchen verfchillen I Men kan in zulk een geval niet
te omzigtig zijn : bij de beoordeeling eener nieuwe Letterkunde kan het geringfle voor-oordeel tegen dezelve nadeelig
werken. Daarenboven blijft zich de Schrijver niet gelijk,
daar hij ook fomtijds b. v. PIETER in PIERRE vertaalt.
Onze tweede aanmerking gelds minder de taal , dan de zaken, Het is de gedurige loftuiting, de herhaling van bet
woord klasfiek, ook van Schrijvers van den tweeden rang
gebezigd , de opmerking , dat die fchriften in de Bibliotheken gebleven zijn, enz. Wanneer men zoo infchikkelijk is
in zijne eigene zaak , (en dit is toch bier meer of min het
geval) zoo boezemt men wantrouwn in. Wel degelijk had
bier behooren gezegd te worden , dar SPIEGEL thans bijna
niet' meer te lezen is ; dat B I nnERDIJK van 's mans leerdicht geene nieuwe uitgave (nouvelle edition) , maar eene
geheele otnwerking heeft moeten bewerkftelligen, om het verilaanbaar te maken ; dat H O OFT ' S minnedichten bier en daar
niet zonder wanfmaak , zijne treurfpelen nog in den ftijl der
Rederijkers met zinnebeeldige perfonaadjen zijn , en men had
tusfchen zijne brieven en die van BALZAc en v o ITU a
eene belangrijke vergelijking kunnen maken. Van SAMUEL
COST ER had men niet behooren te zeggen : it donna des

tragedies, toutes Crecques de forme et d'action, et etincelantes
de beautes. Wat moet een Franschman, zoo hij bij geval
iets van onze mai leert , na zulk eene loffpraalt wel van
C OSTER verwachten ? hoe deerlijk zou hij zich te leur ge.
fteld zien! Men zou dan verzen van c AT S (welk Artikel

voor het overige uitflekend wel gefchreven , en zelfs bier en
daar echt welfprekend is) niet majestueux genoemd hebben ;
een epitheton van dien acrd kan van den Dichter een verkeerd denkbeeld geven. VOOr ruin: eene halve Eeuw mogt
het nog waar zijn , dat CAT s in bijna alle Hollandfche huisgeziunen dagelijks , zoo 's morgens als 's avonds , gelezen
werd ; maar thans I Van VONDEL kan men niet zeggen
toujours 4 la hauteur du fanjet, it n'en descend jamais; zelfs
al wilde men dit, gelijk de zamenhang fchijnt te vereifchen ,
van de reijen Eijner Treurfpelen opvatten. Voorrs verkeeren
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vele Dichcers uit de achttiende Eeuw in hetzelfde geval;
dat zij te zeer worden opgevijzeld. Am den anderen kant
komt het ons, bij zoo veel toegevendheid , zonderling voor,
dat HELMERS zoo gefireng wordt behandeld. Na de Ode
aan Bonaparte en het gedicht aan de Frijheid te hebben
vermeld , zegt de Schrijver: Certes, 4 mains de vouloir pro-

clamer de genie tout ce que l'on publie , ces productions,
dans une litterature ausfi riche que la litterature hollandaife,
ne devalent pas valoir tear auteur l'encens que fes amis led
prodiguaient, car plufieurs de fes contemporains, et furtout
fes devanciers, avaiett mieux fait. Het kan zijn ; maar wij
voor ons zouden gaarne een paar dozijn gewone bundels nit
de achttiende Eeuw geven voor een paar gedichten zoo als
de Bemoediging, James Cook, aan Bonaparte, de Frijheid,
en zelfs (met weglating van een paar coupletten) deDichter.
HE LM ER s had, ja, gebreken, zelfs, zoo men wil, grove
gebreken; maar wie had die grover dan s HAXESPEARE,
en wie was toch grooter Dichcer dan hij ? Verkeerc VON.
DEL niet in hetzelfde gevai? Zijn fommige zijner ftukken
wel zonder walging te lezen: En toch — wie fleept meer
weg , wie verheft den geest meer? Wij vragen aan alien,
die HELMERS gelezen hebben, of dir bij hen ook niet her
geval was bij zijne beau gewrochten. Tot dezen rekenen
wij echter liever eenige zijner lierzangen, dan de Hollandfche
Natie, die, bij al het krachtige en wegilepende van fom.
mige gedeelten , re gerekc is , te veel uirroepingen en herhalingen bevat. Wij zouden dus niet zeggen: ce poetize est

le vrai titre de rauteur 4 la renommde littdraire.
Eene derde aanmerking geldt de geheele inrigting van dit
ftukje. Zoo als het hier ligt, moet de uitheemfche Lezer,
die geen Nederlandsch verflaac , den Schrijver op zijn woord
gelooven, wat hij van de verdienfien en de voortreffelijk.
heid der Schrijvers, waarvan hij fpreekt , zegt. Wij gevoelen volkomen de nmeijelijitheid van proeven en uittrekfels.
Vooreersc is eene dichcerlijke overbrenging in het Fransch
bezwaarlijk voor een' vreemdeling ; ten andere is de aard
der beide talen zoo verfchillend , dat eene bevallige navolging, zoo als de Franfchen die zouden verlangen, her eigenlijk Hollandfche, het kenmerkende moet doen verioren
gaan. Eene vertaling in proza kan mede het echt poitifche
flier geheel wedergeven. Nogtans zouden wij wel gewensche
hebben, eenigte uitftekende kortere voortbrengfelen der Neder.,
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landfehe Muze, op het voetfpoor van WUR TR, in onge.
bonden IlijI vertaald te zien; waarbij enkele navolgingen in
verzen hadden kunnen gevoegd worden, zoo als in den ge.
noemden bundel van den Luxemburger Geleerde. Wat de
voortbrengfelen onzer welfprekendheid en onze prozafchriften
in 'r algemeen aangaac, valt de bedenking geheel weg. Immers, nu zal de vreemdeling dadelijk zeggen, dat alle die
lofruitingen der Nederlandfche , der Hollandfche Letterkunde, door eenen Hollander , het voortbrengfel zijn eener wel
loffelijke , maar eenzijdige vaderlandsliefde; en dit moet
hier te meer het geval zijn naarmate men zachter en infchikkelijker is in de beoordeeling der behandelde ftukken.
Zou de kritiek (zal de vreemdeling zeggen) dan waarlijk
zoo weinig te berispen en zoo veel te bewonderen hebben?
Het kan zijn; maar wij zouden zulks gaarne door proeven
geflaafd zien, eer wij die beoordeeling aan iets anders dan
nationale eigenliefde kunnen toefchrijven." En gewis , de
oogst is zoo rijk , dat eenige proeven, bevallig en krachtig
in fchoon Fransch proza vertaeld ; hare werking bijna niet
kunnen misfen.
Al het gefielde moec echter geenszins dienen, om den verdienflelijken arbeid des Ileeren VAN 'SGRAVENWEERT
eenig opzigc in een ongunflig daglicht te flellen. Zijn ijver
voor de vaderlandfche Letterkunde is ten hoogfte loffelijk.
Wij bewonderen de bekwaamheid , ws.armede hij in het
Fransch de pen voert. Zoo wij in een en ander opzigt verfchillen van zijne wijze van zien, geven wij ons oordeel
niet voor onfeilbaar uit , maar vestigen op die punten flechts
de aandacht onzer Lezeren, ten einde hun oordeel daarover
te vellen; gelijk wij, ons niet tot regters in eigene zaak
willende opl,verpen , zulks mede doen , ten aanzien van
's mans magtfprenkige uitfpraak omtrent ons Tijdfchrift. Wij
durven ons niet vleijen , dat deze onze beoordeeling
den Schrijver zoo fpoedig onder de oogen zal komen,
daar hij in den aanvang van dezen zomer eene verre
reis ondernomen heeft, van waar tervgkeerende hij het
Vaderland niet ;neer in denzelfden toefland zal vinden
als vOdr zijn vertrek, wanneer hij in zijne Opdragc aan
den Koning van de Bataven en Belgen fprak , als van Volken , ender dezelfde wetten, ander an' vaderlijken fchepter
vereenigd. Maar, war er van de rampen onzes tijds ook
worde, nit den tegenwoordigen nood zal een vernieuwd , een
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verjongd Vaderland, met echte Nationaliteit , zonder vreemde aanhangfelen , te voorfchijn komen. Dit zal wel algemeen ook voor de vaderiandfche letteren, voor den echt oudHollandfchen geest, en verachting van die Franfche navolgingszucht , welke bij onze thans afgefcheurde naburen zoo
veel kwaads gefticht heeft, geenszins nadeelig zijn. Moge
dan de nakomelingfchap , in eene volgende Eeuw, aan eenen
tweeden VAN ' S GRAVENWEERT 111111C ftof , ter vermelding van uitftekende Nederlandfche Dichters en Prozafchrijvers gedurende de geheele negentiende Eeuw , opleveren !

Feestviering bij de ontfluijering van het Standbeeld van JACOB CATS, Ridder , Raadpenlionaris van Holland, opgerigt te Brouwershaven, den II Dec. 1829. Uitgegeven
door het Befluur van h et Dep, Schouwen der Illaatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen. Met eene Afbeelding. Te
Asnlierdans, by de Gebr. Diederichs. 183o. In gr. 8yo.
li‘" en 17 bl. f : 80.

M

en behoeft in :Nederland niet !anger te vragen : Waar
that het Standbeeld van Vader CAI's? In zijne geboorte
ftad Brouwershaven werd hem , door de zorgen van het Befluur van het aldaar gevestigd Departement der Maatfehappij
Tot Nut van 't Algemeen, nit vrijwillige bijdragen , op het
Marktveld, het welverdiend Gedenkteeken opgerigt , 't welk
op den it December des afgeloopen jaars op eene plegtige
wijze is ingewijd. Het aangekondigde gefchrift bevat eerst,
in een Voorberigt, het verhaal dier plegtigheid ; vervolgens
de Feestrede , op den morgen van dien dag in de kerk
uitgefproken door den Weleerw. Heer N. E. ERNST
v ETT E rv, Predikant te RePiesfe en Noordwelle , daartoe door
het Beftuur van gemeld Departement uitgenoodigd; en eindelijk de Feestzangen , welke de Redevoering voorafgingen ,
afwisfelden en befloten.
Uit het kort , maar fraai gefteld Voorberigt nemen wij
het volgende over : „ Door ruime geldelijke bijdragen werd
„ d'e Commisfie in flaat gefield , de vervaardiging van het
• Standbeeld op to dragen aan den Heer P. P A R MENTIER,
„ Beeldhouwer te Gent. De fchoone uitvoering heeft daar„ na deze keuze gebilfijkt. Het Standbeeld is vervaardigd
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, van eenen duurzamen witten fleen, bekend onder den
naam van Pierre de Rochefort , hoog vier ellen tweeender.
» tig duim, de pedeftal medegerekend , die van Escoscijn!! fchen (teen gemaakt is , waarin aan de vier zijden deze
infcriptia gebeiteld zijn:
, Ter Nagedachtenis Van JACOB C A T s.
• Geboren Te Bromicershaven 1577.
• Overleden Te 's Gravenhage 166o.

, Is Dit Standbeeld In 1829 Opgerigt."
De Feestrede fchetst ons de verdienften van CATS als

Nensch, en meer bijzonder als Dichter. Zij is in eenen
warmen en hartelijken toon vervat. Vooral wordc het echt
godsdienftig en zedelijk karakter, zoo van CAT s zelven als
van zijne Gedichten , in een fchoon en waar daglicht gefteld. De Redenaar had voorzeker met eigenaardige zwa.
righeden te worftelen, waarvan geene der minfte waren,
dat er over CATS zoo veel te zeggen vale en reeds zoo
veel en zoo veel fehoons gezegd is. Het kort beftek eener
Redevoering liet hier geene eigenlijk voliedige behandeling
„toe; en, na al hetgeen door DE B Os Cu, FEITII, s E.•
GENBEEK, DE VRIES, VAN KAMPEN en anderen over
de dichterlijke verdienften van CATS gefchreven is, viel
het moeijelijk , lets nieuws van hem te zeggen. Men verwachte dan ook noch het een noch het ander in de weinige
bladzijden, die aan het onderwerp gewijd zijn. Niettemin,
als Feestrede befchouwd , lazen wij het ftuk met genoegen.
Kan hetzelve al geene aanfpraak maken op eenen fchitterenden ftijl, op heerlijke en wegflepende denkbeelden ,
men zal, bet doel in bet oog houdende , waartoe hetzelve
befcemd was, gaarne toeftemmen, dat de Eerw. VETTEN
zijne caak op eene gepaste en loffelijkc wijze heeft vervuld.
De Feestzangen, door den Heer w. LAURENTIUS
vervaardigd en nit flechts weinige coupletten beftaande, vol_
deden ons bij uitnemendheid, om derzelver edele een.
voudigheid.
Eene fraaije gravure, voorftel/ende het Standbeeld van
CAT 5, verfiert dit werkje 't welk wij aan alle vereerders
van dezen grooten Nederlander aanbevelen.

J. L. VIVES, WARE WIJSHEID.
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Inleiding tot de ware Wijsheid , naar het Latin van j. L.
v I va S. Te Leyden, bij de Wed. D, du Saar.1829./n k1.8vo.
79 Bl. f : - 6o.

D

e geleerde JOANNES LUDOVICUS VIVES, een Spanjaard van geboorte, dock die als Hoogleeraar te Leaven. en
als Leermeester van KAREL DEN V een goed deel van zijn
leven bier te lande gefleten heefc, alwaar hij ook in 1541
overleden is, fchreef, onder vele andere werken (welke gezamenlijk te Bazel in twee folio deelen uitgegeven zijn),
deze Inleiding tot de ware Wijsheid. Ruim honderdvijftig
jaren lacer werd dit werkje in de Nederlandfche taal overgebragt. „ Wij hebben , (zegt het Voorberigt van dezen nieu.
„ wen druk) bij gebrek van 't oorfpronkelijke Latijn, de
oude vertaling ten grondflag gelegd, en dezelve , zoo door
weglating, als door bekorting of verfchikking, naar ons
• beste inzien, naar de hehoeften des tijds en der taal ge• wijzigd, waar zulks noodig en nuttig fcheen."
Het werkje is in 1 4 Hoofdfinkken afgedeeld, welke geza,.
menlijk een vierhonderdtal zedelesfen, fpreuken, leefregels
en opmerkingen inhouden. Er is , naar ons oordeel, veel
goeds in; maar ook veel, 't welk , in onze dagen althans,
gemakkelijk Icon gemist worden. De Latijnfche kleur, die
er flerk, ja te iterk in doorflraalt, geeft aan den !NI lets
ftijfs en onnatuurlijks. Voor een meesterftuk houden wij het
boeksken evenmin, als wij er de groote praktifche nuttigheid
voor onzen tijd van inzien. Wij kunnen ons echter in 't
algemeen vereenigen met hetgeen in het floc van het Voordat het den Schrijver in een beminberigt gezegd worth,
„ nelijk daglicht plaatst, en , den verftandigen en zachtmoe, digen geest van zijn' beroemden tijdgenoot ERASMUS
• ademende, ook nu nog waardig is om gelezen en betracht
• te worden;” offchoon wij hierbij tevens moeten opmerken, dat, daar wij niet weten , wat de eerfle Vertaler en de
nieuwe Uitgever er zoo al uitgelacen hebben , het thans geenen maatftaf oplevert , om de geheele denkwijze van den
Schrijver met juistheid te kennen en te beoordeelen.
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Het Reisje naar Gelderland, of de vervulling van Herman's
wenfchen. Uitgegeven ten behoeve der Noodlijdenden van
Maas en Waal. Te Nijmegen, bij J. F. Thierne. 1 83 0. In
gr. 12mo. 164

D

f

:

it werkje beveelt 2ich in velerlei opzigt aan. De edelmoedige bedoeling van fchrijffter en uitgever, de belangrijke
inhoud, de bevallige vorm, bet fchoone uiterlijke, de ge.
ringe prijs (flechts een gulden voor elf vellen druks; bij de
aankondiging wercien niet meer dan zes k zeven vellen voor
dien prijs beloofd) waken het boekje de uitgebreicifte deelneming overwaardig. Het doel: „ lenigirg van ramp en
fmart, vermindering van jammer en ellende , vooral in de
districten van Maas en Waal in Gelderland," werd in het
begin dezes jaars aan Nearlands menschlicvende inwoners"
aangekondigd en door omtrent y ijfeluizend inteekenaren toegejuicht. Rec., een van dezen, menigmaal teleurgefteld in
zijne verwachting van werken , bij inteekening Uitgegeven ,
werd bij de lezing van het onderhavige zoo aangenaam ver
rast, flat- hij zich gedrongen gevoelt tot eene openMte dankbetuiging aan de hem geheel onbeltende fchrijffler. Het is
haar w61 gelukt, den gewigtigen inhoud in een' behagelijken
vorm, dien van een romantisch tafereel , te kleeden.
Twee vrienden M. en B., vaders, deze van eene dochrer
Elize, gene van eenen zoon Herrnan en eene dochter Jo.
hanna, hebben Reeds gewenscht , dat de beide eerstgenoemden eenmaal liefde voor elkander opvatten mogten. Zij willen
evenwel geenen invloed , die near dwang gelijken konde, op
deze reedere zaak oefenen , en hebben tot nu toe de kin.
deren vreemd van elkander, en zelfs (dit luidt wel wet
vreemd) onkundig van hunne vriendfchap gehouden. M.
woont in Holland, en doer bet Herman en Johanna een
reisje door bet land van Maas en Waal, om den ongelukkigen toefland van hetzelve in oogenfchouw te newer,, en
weldadigheid aan de hulpbehoevenden te bewijzen. Zij bezoeken Wamel, Druten, Dreumel, Aiphen, Maasbommel,
Appeltern, Altforst, Horsfen, Batenburg, Leur, Raveflein,
Hernen, Bergbaven, Deest , Affercien, Puiflik. Van hier
rijden zij, zonder dat de Heer M. zijne voornemens openbaart, naar Nijmegen, de woonplaats van zijnen vriend B.
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De eerfle , fcilijnbaat• t oe va /lige , maar door de beide vaders
hefchikte, ontmoeting van Herman en Elize is op het Valk.
hof,, en heeft aanvankelijk een' gewenschren uitflag. De
jongeling ziet plotreling in dit meisje het ideaal verwezen•
lijkt, dat hem , vOOr de reize , in eenen droom verfchenea
is , en federt voor den geest zweeft. Ook Elize, hoewel
nog treurende over bet verlies van eene hartelijk beminde
moeder, befchouwt den . jongeling niet zonder welgevallen.
Tot Herman's onuitfprekelijke vreugde , treffen zij den volgenden dag elkander aan op Angereftein , bij Arnhem. Hier
fchijnen de vaders kennis te maken , en gedurende eenige
dagen doet men gezatnenlijk wandelingen in de omareken
der flad. Naderhand komt men voor de derde maal, en
wederom als bij coeval, ce Beek bijeen. Op den Tonnen.
berg gefchiedt de liefdesverklaring van Herman, die Elize
wel nog niet aanneemt, maar toch ook niet afwijst. Eindelijk vergt en verkrijgt het meisje de belofte van Karen aan.
bidder , van niet te zullen wederkeeren dan na een jaar
tijdsverloop; en het affcheid heeft plaats op hetzelfde plekje,
waaraan de gelieven de eer(Ie kennismaking te danken hadden.
Men zoude hier te vergeefs eene ingewikkelde gefchiedenis en elkander kruifende oinftandighecien zoeken. De fchrijf,
fler wilde niet een' eigenlijk gezegden roman leveret]. Zij
gaf een romantisch verhaal van een reistogtje en van ontmoetingen , die eene eenvoudige ontknooping toelaten, Doch
daarbij bepaalde zij zich niet. Haar doel was, zaden van
godsvrucht en zedeiijkheid te planten in de batten van hen ,
die het reisje naar Gelderland lezen zonden , en dezen te,
y ens eene even nuttige als aangename bozigheid te verfchaffen; en hierin is zij bij ultnemendbeid geflaagd. Opwek.
kingen tot weldadigheid (in het eerfle gedeelte van het
werkje), tot eerbiedige berusting in de wegen der Voorzienigheid (bladz. 35) , tot vertrouwen op de bijzondere lei.
ding van God (bladz. 85) en bearijding van bijvloovige
'oegrippen (bladz. 8 en 79) vervangen bier en daar • de welgeiukte befchrijvingen van fchoone natuurtooneelen en beroemde lusthoven in Gelderland (het Vaikhof en Belvedere
te Nijmegen , bladz. 38; Angereflein , 57 ; Klarenbeek , 67;
de Oorfprong , 71 ; de Heme!fehe Berg, 8o; Hulkeflein en
de Klingelbeek, 83 ; Rozendaal , 92; de Koningsberg, ;
de Tonnenberg , 102 ; Billion , 115 ; Beekhuizen , 116 ;
Sonsbeek, 14; Beek, 132; het Elyzefche Dal en de RaBOEKBESCH. 1830. NO. 15.
V y
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vensberg, 135; het Spijker, 148; Berg en Daal, 15o; de
Duivelsberg, 154 ; Ubbergen , 158) , flatistieke bijzonderheden (bladz. 19), fchilderingen van het treurige lot der bewoners van Maas en Waal (bladz. 15 , 18 , 21 , 23 ,
26, 28), gefchied. en oudheidkundige herinneringen (bladz.
33, 52, 6o, 70, 144), noodlottige voorvallen (bladz. 29,
72) en pia.atfelijke merkwaardigheden (bladz. 53 , 68). Toepasfelijke dichtregelen , nit onze geliefdae zangers gekozen,
dragen niet weinig bij tot verlevendiging van het verhaal.
Ziedaar eene rijke afwisfeling van belangwekkende zaken ,
die in een' vloeijenden en aangenamen 110 voorgedragen
worden. Misfcbien voldoet het karakter van Herman niet
aan alle lezers , en bejammeren fomrnigen , dat geese opzettelijke teregtwijzingen van varier M. een' gewenschten tegenhanger opleveren tegen het rnijmeren en fentimentele dweepen van den jongeling. De overige karakters zijn Elize
is een engelachtig meisje, tier klagten over het verlies van
eene zorgende moeder cenen weerklank vinden in, het hart
van elk , die eenen berninden vader of eene geliefde moeder
beweent. Her gebeele verhaal is in can' li2felijk zachten
coon gefchreven , en draagt den ftempel van het weemoedige hart, waeruit het voortgevloeid is. De fchrijfaer,, bekend, blijkens het voorberigt , aan fommigen , tot bet getal
van welken Rec. wenschte te beh,oren , fchijnt zeer ongelukkig. Zij noemt hare dierbare betrekkingen „ nog veel
meer huipbehoevend dan die . van Maas en Weal;" een beminnelijk voordochtertje van haren echtgenoot is haar van
het hart gerukt , en nieuwe zielefmart werd haar door diegenen aangedaan , Welke hadden kunnen medewerken, om haar
op te beuren en vreugde re verfchaffen Voorwaar drie omflandigheden, zoo bezwarend , dat zij menig ander zouden
verhinderen de pen te voeren, en meer dan tocreikend , om
de levendig g e belangae1ling in deze edeimoedige en bekwame cnbeltende to doer' geboren worden. Dank zij haar
voor den loffelijk volbragten arbeid; dank ook' den ijverigen
en menschlievenden uirgever, die de onge.lukkige bewoners
van het deerlijk geteisterde land tusfchea Maas en Waal eene
zoo krachtdadige onderftennin: bezorgd heeft!

FUCHS, ANECDOTES VAN SUWAROFF.
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Anecdotes uit het Leven van den RE.Vifehen Feldmaarfehalk
SUWAROFF. Uit het Rusfisch van den Staatsraad FUCHS
naar de Hoogdzeitfehe vertaling overgebragt. Te
fern, bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 1829. In gr. 81'o. 256
BI. f 2 .50.
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eze dnecdoten verfchijnen wel wat laat , maar zullen toch
velen welkom zijn. S UWAROFF (anderen fchrijven s uWAR o w) was een zonderling mensch , en fcheen het er
feeds op toe re leggen , om nis zoodanig zich te vertoonen. Wat in bet Mengebverk van N°. XII der Letteroef.
voor dit loopende jaar nit een Fransclz werk was overgenomen , komt grootendeels met den inhoud dezes boeks overeen
en wordt alzoo door eenen ooggetuige bevestigd. Alleen Is
er dit onderfcheid , dat zijne Excel!. , de Rusfisch - Keiz.
Staatsraad, Ridder GEORGE VAN FUCHS, die den koenen
krijgsman op •deszelfs Route togten vergezelde , zich doet
kennen als een dweepend bewonderaar van den zonderlin.
gen man , en zelfs zijne wreedheden poogt te vergoelijken,.
Dat s U w AROFF, eenmaal het vertrouwen des legers hebbende , juist door het ongewone en ferns belagchelijke van
zijn gedrag de zijnen te meer aan zich boeide , is geenszins
te verwonderen. Zijn karakter zoude bezwaarlijk naar waarheld te fchetfen zijn. Ook heeft de Schrijver dit niet wil.
len doen , maar onder den naam van rgneedoten eenige bij.
dragen mededeelen , waaruit men zijnen held eenigerrnate
kan leeren kennen. Met opzet fchrijven wij : eenigermate;
want veel tegenftrijdigs fcheen er in dien Rays vereenigd te
zijn. Soms meenden wij heldengroo:heid in hem te zien ;
en dan weder was het, alsof hij kinderachtig klein zich vertoonde. SUWAROFF had buiten twijfel groote, en ook
goede , hoedanigheden , — een' fnellen blik , onverfchrokken moed, dapperheid , die aan roekeloosheid grensde , en
meermalen zekeve meewarigheid des barren ; hij was een
buitengewoon mensch maar een mensch , tot wien men
zich niet voelt aangetrokken door innige hoogachting. Wij
kunnen het beloop van den inhoud des boeks niet opgeven ,
doch durven wel verzekeren , dat de lezer iets meer, dan
elnecdoten , in den gewonen zin des woords , mag verwachten. Flier en daar vindt men treTencle nanmerkingen. Wij
Y y
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fchrijven , tot eene proeve , het volgende of : De Generaal
KREU z zeide tot SUWAROFF: 1k verwonder er mij
over, hoe gij een geheel leger als bet ware weer te electriferen." „ Eene kleinigheid , was het antwoord. Vergeet
molt, dat gij een mensch zijt , en dat uwe onderhoorigen
even zeer menfchen en uwe broeders zijn. Bemin uwe foldaten , en zij zullen 11 beminnen. Zie daar het ganfche gehelm ! Op deze wijze heb ik met een handvol krijgslieden
gezegepraa!cl over talrijke legers , waarin zich niet edn regt
krijgsman be y ond." — Bij zekere gelegenheid verhaalde iemand , dat de Veldmaarfchalk VAN SCHERER, toen hij
als Opperbevelbebber de eerfte mail bij het leger in kale
kwam , de hoofden der foldaten opgeheven (opgerigt), hun.
ne hoeden regr.,ezet, en een:' aan den uniform ontbrekenden knoop aangewezen had. S u WAR OV-F zeide : „ Nu
ken ik hem eerst regt. Zulk een drilmeester heeft bet veel
te bezig , om er op te letters , als de vijand hem omringt en
Nat." — Belangrijke wenken voor Heeren Oflicieren ! De
Staatsraad v A N F u e u s roemt ook de godsdienflighe:d van
zijnen held. Op dit punt zouden wij nog al jets van hem
verfchillen , als hij geene betere bewijzen kan bijbrengen
dan dat SUWAROFF vddr zijnen dood biecktte en het Heilig
4vondn2aal on:ving , of dat hij met vrolijk gelaat in het

midden der zijnen komt , volgens gewoonte het fader ons
(Ooze Fader , zegt men in bet Hollandsch) met luider hem
laat lezen, en dan na het eindigen des gebeds uitroept
„ Wee niet Amen gezegd heeft, krijgt geen' brandelvija
SuwA R OFF wilde bijzonder zijn en fchitteren op zijne
wijze. Hij had menfchenbloed bij firoomen vergoten , en
hij wilde geen diertje gedood hebben. De Majoor E C K AR T
floeg zich met de hand tegen bet voorhoofd , om eene vlieg
te verjagen. „ Dat God ons genadig zij ! riep s U WAR OFF
verfchrikt rCt hebt gij oj isfchien het diertje gedood `c" —
„ Neen , antwoordde E C K ART, ik heb bet flechts weggejaagd." — „ Daarvoor dank ik u , vervolgde de Graaf;
men moet geen arine diertjes dood maken. Zij zoeken
flcchts hun voecifel. Men vindt ook wel Veldmaarfchalken,
die vredellevend zijn ; maar deze deugen volftrekt niets."
Eene afbeelding van den zonderlingen man verfiert het
titelblad. De Vertaler heeft zich , over het geheel , van
zijne taak wêl gekweten. De noot op bl. 128 enz. had ,
naar ons oordeel , wel mogen achterbiijven. Zijne (zijn)
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Adjudant, is zeker eene drukfout ; fehaften , op bl. I i , moet
zijn fchaffen.

Uitgelezene Verhalen uit den Decarneron van GIOVANNI
BOCCACCI o; een werk van vernuft en finaak. Uit het
Italiaansch , door s. n. WEILAND. II Deeltjes. Te 's Gravenhage , bfy A. Kloots. 1829. In 12M0. XXIV en 252
f 2'40°

G

avel) wij, bij de voorloopige aankondiging in de nieuwspapieren van dit werkje, reeds , om toen vei • inee redenen,
onzen wensch te kennen, dat de keuze van deze Verhalen
met eenige behoedzaamheid mogt --gefc'nieden, zoo moeten
wij den Vernier in dit opzigt regt laten wedervaren , en
voOronderfteld, dat er behoefte was, hetgeen wij voor ons
zoo zeer niet gelooven , om den Nederlandfchen lezer op
nieuw op BOCCACCIO opmerkzaam te maken , dan kunnen
wij omtrent de keuze eene gunaige getuigenis geven , daar
de Heer WEILAND in deze twee Deeltjes eenige der beste
Verhalen uit dit klaEfielt work in onze taal !evert. Of ech.
ter het werk in andere opzi.:ten Diets te wenrchen overiaat,
is eene andere . vraag, weike wij Met in ailen deeie toefiemmend kunnen beantwoordcn. fieefc de Vertaier zijn werk
beftemd y our den Geleerde Wij kunnen dit niet denken ;
want de Decamerone is in aile levende mien , ook in de
onze , meer dan eens vertaaid. De Geleerde heeft tins , zender joist gemeenzaam to zijn met de Italia: niche imerkunde , overvloedige gelegenheid tot bevrediging van zijne hegeerte , om B occAccio te leeren kennen. Stellen wij
ons dus den Lezer voor, die , offchoon Met tot tie eigenlijk gezegde Geleerden behoorende, echter prijs aelt, even
zoo zeer op nuttig en belangrijk, ais op aangenaam onder=
houd, dan meenen wij, dat aan dens behoefte meer zou
beantwoord zijn door eenig vocrafgaand berigt over n oc.
CAC c als Geleerde, Dichtcr, Staatstnan en Reiziger,,
over zijn vaderland en leeftijd , over het nut, dat zijne
Verhalen hebben gehad, om afkeer in to boezetnen van de
verregaande zedeloosheid en onhunde der toenmalige Geestelijken. Zulk een berigt tech plaatst deze Verhalen in het
regte licht, en wont derzelver waarde, als zijnde voor her
grootfte gedeelte de treffend gelijitende afichildering der leer-
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wijze, zeden en denkwljze van zijne tijd- en landgenooten ,
de Italianen in de veertiende eeuw. Maar van dit alles
vinden wij bij deze vertaling niets. Oak zijn hier de Verhalen alieen vertaald , en de Inleidingen, die door den
Schrijver voor dezelve geplaarst waren, om het doel zijner
vertelling aan to toonen, meestal weggelaten , of door andere vervangen, die niet altijd bet gemis der oorfpronkelijken
vergoeden. Zoo misten wij bier met fpijr, nit den aanvang
der Giornata prima, de befchrijving der pest te Florence in
het jaar 1348, van welke s oc c ac c to zelf ooggetuige
was; eene befchrijving, welke, zoo wel wat de fchoonheid
van den flij1, als was derzelver gefchiedkundige waarde -betrefc, een der kostbaarfie aukken is uit de Italiaanfche letterkunde. Doze befchrijving had , even gelijk bij B OCCACc I o zelv', zeer gevoege.lijk als inieiding tot bet geheele
werk kunnen geplaatst ‘.vorden. De novella van Clappelletto
da Prato words in het corfpronkelijke voorafgegaan door
eene, bier achterwege geiatene, inleiding, die eene bijtende fatire is op 'het inroepen van de voorfpraak der Heiligen ; eerie fatire, to merkwaerdiger om den tijd, waarin zij
geichreven is. De poging, om , in het vierde Verhaal van
bet eeril y Dee', de uicdrukking: area to foie riguara'a al
grave pefo , enz. door cone andere meer kiefche te vervangen , doet de aardigheid der vertelling, van welken card die
dan ook moge zijn , verloren gaan. In zoo ver beperken
wij dos ooze goedkeuring der keuze van de geplaatfle Verhalen, dat wij voor deze vertelling liever eene andere nit
den canwezigen voorraad hadden gewenscht. Over het algemeen bebben wij de vertaling getrouw bevonden. Tot
een blijk, dat wij bier en daar de vertaling met het oorfpronkelijke hebben vergeleken , ;villen wij over eene enkeie plaats, die onze aandacht tot zich trok , eene cannierDeeltje, bladz. 93 , lezen wij : „ Gij
king maken.
hebt ook de gewoc,nr.e. , om ieder jaar lets Le geven aan
die genen, welke in doze onze orde zijn ingewijd." Het
oorfpronkelijke heeft: ed oltr'a cid folete pagare , e

mente quegli, the alit; nostra compagnia fcritti fono, quel
poco debito, the ; d. „ en daarenboven zijt gij , en in het
bijzonder zij, die in onze broederichap zijn ingefehreven,
gewoon, om die kleine bijdrage, of fchatting , to betalen,
welke," enz. Compagnia is bier niet monnikenorde, maar
cone maatfchappelijke vereeniging van wereldfche perfonen
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tot het betalen van eerie jaarlijkfche bijdrage ; hoedanige
vereenigingen bij de Roomschgezinden , onder den naam
van broederfcbappen ter eere van dezen of genen ileilige,
nog beflaan. Door zulke compagnia worden in bet oorfpronkelijke niet bedoeld die genet ' , aan Welke betaald moest
worden , gelijk de Vertaler het doer vootomen ; maar, integendeel, zij waren her , welker debito , of jaarlijkfche /*chatting, Frate Cipollo kwani invorderen.
Ziedaar ooze aatimerkingen over den arbeid van den Hoer
WEILAND, weike Wij EC minder terughieldeu , omcfat de
Vertaler welligt nog meerdere Verhalen zal leveret', wij
gaarne zouden zien, dat de voartze.tting van deze vertAling
niet flechts lektuur verfehafte tot vermaak, maar ook een
nuttig onderhoud.
Den genen intusfchen , Wien andere bronoen ontbreken ,
en die ecbter gaarne icts van Bocci% cc i o wil leeren Itennen , kunnen wij het werlje , als daartoe gefcbiltte
bijdrage, ook wegens de zuiver)eid van den Pti,j1 en van de
taa/ der oierzetting, aan'oevelen:

Ida Jezuit;

een zedekundig Tafereel n:t den aanyang der achttiende Eeuw. Naar het Hoogdaitse. 'z van C. SPINDLER.
II Deelen. Te Ilaarlem, bij de Erven F. Bohn. 1329. In
f 5 -80.
gr. gy o. Te zahne:, 6o1

S

edert de Jezuiten zich nit bonne fchnillioeiten , waarin zij
na den flag, bun in her laatst der vorige eon o door de regtmatige wraak van Europa toeachragt , zich hadden verborgen, wederom vertoonen , heefc de droevige ondervinding
den he:lloozen invioed dezer beruchte maatichappij op nieuw
bewezen. De diep gezonken toefland van Spanje, de gruwelen
in Portugal, het to dozer dagen get-torte bloed in Parijs
zijn alien even zoo vole ten liemel om wraak fchreeuwende
ongeregtigheden, welke de maat der gruwelen van daze verfoeijelijke Orde doen overloopen. Is het den .Tezditen dik.
wijts gelukt , hunne groncifieliingen door nietsbeteekenende,
maar fchoonfchijnende redeneringen eenen Blimp te geven ,
dan is her allernut:igsc, om aan het misleide menschdom de
oogen te openen, den lezzlit foals ook Bens voor te ftellen,
niet enkel redetwistende in de gehoorzaa/ der geleerden ,
maar werkzaain aan zijn weeffel van ongeregtigheid, fluff.
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pende in de hufzen zich , even gelijk de Hang , door allerlei kronke/ingen meester makende van zijne prooi ; verdraagzaamheid , levenswijsheid , menschlievendheid huichelende,
alles tot bereiking van zijn eigenbatig ooginerk. Zulk eene
naar het leven geGe'llderde voorftelling van de handelwijze
der .Tezuiten worciC den Nederlandfchen lezer in deze welgeflaagde vertaling van S PINDLE It's verk aangeboden.
De Jezuit MaNZNER, onbekend als een ambteloos
Regtsgeleerde , in eene der vrije Rijks- en handelfleden van
Noord-Duitschland levende , weer zich , onder den fchijn van
raadsman , helper en vriend , in te dringen bij den Protestantfchen Raadsheer m us SINGER. en beweegt den door gemoedsbezwaren en andere zorgen gefolterden man , door de
hoop op de gerustffelling van zijn hart en op redding uit
zijne bezwaren , om tot de Roomfche kerk over re gaan.
Hij dwarshoornt de liefde , .die zijn kweekeling w n STE voor
des Raadsheers eenigc doch:er , de fchoone j u S TINE, opgevat heeft , en verwijciert den reeds aan haar verloofden
bruidegom
Bit alias gefchiedt met het oogrnerk ,
om Hike erfdochter insgelijks tot .zijne gel oofsbelijdenis
over te halen , tot het kloosterleven te bewegen , en zich ,
zoo voor de Kerk , als wel eigenlijk voor zijne Orcie , meester te maken van haar aanzienlijk vermogen. De edele j u sTINE, offchoon flandvastig wederfland bledende , zoo wed
aan de gt.weldigfte micidelen , als aan de nicest theelende
lokflern , om haar tot aannerning van het Room fche kerkgeloof te bewegen , deelt echter , nit liefde tot Karen wader,
in diens lot, als hij , door het opvolgen van de verderfelijke
raadgevingen der Jezuiten , van rang en eer beroofd , onder
het vermoeden van Ichuldig te zijn aan eene verfchrikkelijke
misdaad , zijn vaderiand ontvlugt, en eene fchuilplaats moet
zoeken in her, toen nog beflaande gemeenebest der .Tezuiten
in Paraguay. Daar verd \dint de verblinding van den bedrogen muss INGER. Daar, offchoon te hat, ontdekt zeifs hij,
die den Raadsheer in het verderf had gefiort , ter bereiking
van welke vetfoeijelijke ocgmerken hij het werktuig was
geweest. Hier, in de afgeiegene wildernis van Zuld-rinse.
rika , vertoonen zich de Jezuiteu, nu zij meenen hunne
proof geheel in hunne magt to hebben , in hunne ware en
huiveringwekkende gedaante, in hunne onverzadeliike geldgierigheid en heerschzucht , humpe boosaardige valscheid tegen de misleide flagroffers hunner listen ,
hunne koncle ,
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fpottende ongevoeligheid voor de gemoedsbezwaren of beangftigende wroegingen der weinige goeden onder de leden
hunner Orde. Muss INGER en J us TINE ontvlugten, met
achterlating van L eheel hun geldelijk ‘, ermogen, het juk der
dezuiten, vinden, na vele avonturen ilonizwervingen in
het binnenland van Amerika , den gewezen bruidegom van
JUSTINE, BIRSHER, weder, bereiken met dezen zijn va
derland, Noord Amerika, waar een gelukkig huwelijk de
beide gelieven vereenigt, en ook den Raadsheer bij zijne
kinderen een geruste ouderdom to beurt valt. Tot eene proeve
wilier wij plaats geven aan eon gedeelte van een gefprek ,
hetwelk ons bekend maakt met de wijze , waarop de biechtvader zijnen biechtzoon gerustfielt omtrenc een door dezen
gepleegd bedrog met wisfels, die hij zich onregtmatig toegeeigend had:
„ De Raadsheer ioosde eon' diepen zncht, en fprak met
„ eene weifelende flem: „ Eerwaardige Hoer! wat het be• drag der wisfels betreft
eigenlijk pijnigt mij het bedrog
• van het oogenblik. Ilc zou zeker -- dank zij het blinde
„ toeval van het geluk! — aan de erfgenamen die fcmmen
„ kunnen voldoen; maar lb heb dezelve reeds in mijnen ban„ del gefloken. Mijn gezonken krediet had eene krachtige
thans kan lb dat geld niet wel misfen.
„ opbeuringnoodig,
• Na eenige jaren intusfchen — de Hemel beware mij , dat
„ ik de fchuld zou cntkennen
doch — zoo als ik ge„ zegd heb.”
g,evoel hez," 'herearn de Doctor (de Jezuit).
lk
„ geloof, dat gij vooreerst de verfchuldigde Cowmen zeer
• wel kunt behouden. — Mond het geld, rnijn zoos! Uwe
„ opregte gezindheid, om het eemnaal terug te geven , is
„ voor de zedelijkheid volkcmen voldoende; omdat gij, voote
• eerst, door van dit geld ebrnik te maker, u tilt uwen
benarden toefland gored heht, en zelfbe;loud de eerae
• pligt is ; omdat , ten tweede , de tegenwoordige fchuld_
„ eifcher, die rijk is, hetzelve niet noodig heeft. Bij u is
„ periculum ; en deze gelcien eenmaal met de interesfen to„ rugbetaaid , zullen hem dubbel welkorn zijn. En in geval
hij alsdan niet nicer mogr Leven, of geene kinderen nala„ ten , dan outlast gij , van het geld eene ftichting aan de
Kerk makende, uw gexeten ten voile. Mogten er foms
• naauwe bloedverwanten aanwezig zijn
dan voldoet gij
• aan de eifchen tier zedelijkheid , wanneer gij het bedrag
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„
„
„
„
„
„

der wisfels tusfchen hen en de Kerk gelijkelijk verdeelt:
want, daar de erfgenamen perfoonlijk geen onregt hebben
geleden, zoo is de belft te hunner fchadeloosilelling voldoende; terwiji de andere, tot weldadige ftichtingen befreed, op de doelmatigfte wijze uwe rekening met den
afgeftorvenen fluit.”
" Gij zijt een wakker,, een verftandig man," betuigde de
„ Raadsheer met een opgebeurd hart. , Ik gevoel meet. vet„ trouwen op u, dan ik voor iemand anders in de wereld
„ heb. Gij fielt mijne ziel door eenige woorden meer ge„ rust, dan al onze geesrelijken met hunne ftrenge eifchen
„ en gezwollen redeneringen. Uwe zedeieer past in de we„ reld, zoo als zij is. Gij weer de behoeften van eenen
huisvader en koopman naar waarde te fchatten."
Dit Tafereel, gelijk de Schrijver zijn werk noemt, is nitnemend gefchikt, om den geest van het Jezuitismus, zoo
als het in de maatichappij deszeifs verderfelijken invloed
oefent, voor te ftellen, en houdt de aandacht van den lezer, door de verfcheidenheid der voorkomende karakters, der
elkander afwisfelende voorvallen en natuurtooneelen, en door
de bevalligheid van den /lip , op de aangenaainfle wijze be
zig. Oin meer dan done reden wenfchen wij, dat het boek
in veler handen kome , en den lust opwekke , orn, hetgeen
in dezen Roman vooronderfield words, ais waarheid te lee.
ren kennen , door de becefening van die Schrijvers , die het
hier gebezigde onderwerp meer werenfchappelijk behandelen.

Spiegel van menfchelijke bartstogten. la Veriralen door C.
SPINDLER, W. , II A U F F en anderen. Uit bet Hongduitsek.
Te Ainflerdain, bij C. L. Schleijer. 1829. In gr. 8vo.
PHI en 320 bl. f 3 .3o.

M

en piagc voorheen nog wel cells een aanprijzend voorberigt van geleerde of hooggeleerde Heeren X, IJ of Z voor
zijn werk re laten plaatfen. Zeker Profesfor werd als Voorredenfchrijver zoo beroemd , dat men hem zelfs lastig begon
te vallen om aanprijzende opfchriften y our de huurkuizen,
welke men niet aan den man moist te helpen. Thans maakt
men minder omflag, en duet gelijk de hen bij Asmus, welke,
gevraagd, waarom zij zoo kakelde, nadat zij een ei gelegd
Schrijvers
had, antwoordde : „ 1k recenfeer mijn
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Vertalers recenferen zichzelven in hunne aanprijzende voorredenen. Dit is ook het geval met het tegenwoordige werk.
Moet men den Vertaler gelooven, dan behoort her tot het
fijnfle en fmakelijkfte ooft , dat in den tuin onzer Duitiche
naburen zoo welig gekweekt worth. Maar, waar moet bet
met ons Recenfenten heen, indien zelfs de Vertalers de vreemde koekoekseijeren , door hen uitgehroed, niet te onzer befchikking laten, near ze zelven recenferen?

Quid dornini facient , audent cum talia fires?
Gelukkig nog, dat wij, offchoon war verfloord, dat wij
hier wederom een van die voorberigten ontmoetten , door
welke men ons het werk nit de handen poogt te nemen dezen
bundel kunnen rangfchikken onder de goede wear, die tot
ons van vreemden bodem wordt overgebragt, en dat wij dus
met den Vertaler niet behoeven te twisten.
In het eerfre 172i-heal, de gefloorde Trowvdag, toont SPIND.
LER. weder, geiijk in zijne overige ons bekende werken,
een meester te zijn in het fchiicieren naar het leven der
zeden en gebeurteuisfen van het tijdvak, in hetweik hij zijne
romans plaatst. In (lit onderhoudend verhaal web zijn de
betrekkingen tusfchen LODE wnic XIV en zijne beide beruchte gunftelingen, L ou o is en FRA N g OISE DE MAINTENON, Op eene treffend gelijkende wijze ingeweven.
Bij de heiling, die zich bier en dear vertoont, tot een
zeker nieuwmodisch bijgeloof, gcven wij minder onzen bijval
aan den grondflag , die voor het tweede verhaal gekozen is ;
namelijk het fprookje , dat, zoo dikwijls als op zeker hoftooneel de Othello , of de Moor van Venetie, werd uitgevoerd, binnen weinige dagen eenig lid der Vorftelijke familie
moest flerven. De voorilanders van een' onverklaarbaren ,
geheimvollen, fympathetifehen zamenhang vinden bier dos
eene welkome bijdragc.
Het derde verhaal ve.rteit de gefchiedenis van Hendrik
Camel , die , door vroegere Iosbandightid geheel .;.n de matt
van den zedeloozen Baron W. , wien hij als jager diende,
zich door dezen leer verleiden , om de.el te nemen can eene
verraderlijke zamenzwering tegen den grooten F REDERIK
van Pruisfen. Gelukkig veor hem , bezat hij in zijne Dorothea eene brave en verftandige echtgenoote. Haar voorbeeld
wekt de liefde tot de deugd weder in hem op ; met hare
hulp gelukt het hem , de gefmede zamenzwering te verijdelen. Meer nog dan in het milde loon, waarmede de dank.
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bare Vorst zijne redding vergeldt, vindt Cappel zijn geluk
in de terugkeering tot een geregeid en deugdzaam leven, en
in de Iiefde van zijne voortreffelijke vrouw.
Omtrent de twee laatfle verhalen willen wij berusten in
het oordeel van den Vertaler , dat zij in belangrijkheid door
de voorgaande overtroffen worden.
Tot aangename en niet onnuttige uitfpanning kunnen wij
deze verhalen , wegens derzelver onderhoudenden inhoud en
goede zedelijke itrekking , gerustelijk aanbevelen.

Feestrede, uitgefproken op den iflen ,Tull 1830 in ele 1Vieuwe
Kerk te Groningen, (tom bona tweehonderd voormalige
Studenten der Groningfche Hoogelehool nit het tijdperk van
18o1 tot en met 1810 in die Stad waren zamengekomen ,
om de gedachtenis hnnner zikademiejaren te vieren) door
Mr. B. LULOFS, Hoogleeraar in de Nederlandfche Letterkunde en Welfprekendheid, enz. enz. Te Groningen, by
J. Oomkens. 183o. in gr. 8vo. 75 Bl. f : - 9o.
iets is natuurlijker,, dan dat men x.velgeflaagde onderne.
N
mingen navolgt; maar in vele gevallen is oak niets bagchelijker. Er behoort althans wezenlijk vernuft toe, om het
wel en gelukkig verrigte, door zekere oorfpronkelijke wijzi_
ging , zoo te herhalen , dat het nog werking does, en niet
met onverfchilligheid aangezien, of als nadperij befpot words.
Het was eene gelukkige gedachce , door toevall;ge vereenigingen van vroegere medefludenten , cut ondericheidene tijd.
perken, aan de Groningfche floogelchool waarfchijnlijk op..
gewekt , om de kweekelingen der Leydfche Akadenrie van
zoo vroegen leeftijd , dat de jongite reeds een grijsaard
mogt heeten , tot eene feestelijke bijecnkomsc te noodigen ,
waarbij de eerile onzer redenaren en predikers als deelgenoot
het woord voerde, en de Koning zelf, in geiijke betrekking,
onder de toehcorders gcvonden werd. Maar hoe iigt men zich
Groningens verlangen, om zoo fchoon een voorbeeld, waartoe
hare Akademieburgers de eerie aanleiding gegeven hadden ,
na te volgen , kan verbee!den, de verwezenlijking van dit
verlangen was inderdaad gewaagd. Zij wijzig-de , het is waar,
de inrigting: de manner], bier tot bet feest genoodigd, wa_
ren meer uic den ruiddeltijd des levees , de fpreker was Been
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geestelijke, en de plaats der bijeenkomst was de Akademieitad zelve. Doch alieen het laatfte gaf, onzes achtens ,
een zuiver voordeel ; waarvan de redenaar dan ook niet verzuimd heeft een viijtig gebruilt te maken. Want, de jeugdiger leeftijd der fcestgenooten alhier moge hen misfchien
tairijker hebben doen opkomen en , bij maaltijd en allerlei
vreugdebedrijf,, met meer genoegen doen volhouden; dezelve
moge alverder, in eenflernmigheid met de jaren en het openbaar karakter van den aanvoerder,, een luchtiger,, vrolijker
tint aan alles hebben gegeven : wij misfen daarentegen dat belangwekkende, plegtige , roerende , 't welk juist de eerwaardigheid der vergadering en de eerwaardigheid des fprekers
aan het Haagfche feest bijzetteden.
Dit zij echter niet gezegd, om eenige blaam op de aangekondigde redevoering of de gelegenheid , bij welke zij gehouden werd , te werpen. Integendeel moeten wij bekennen , dat de Heer LULOFS zijne tack allergelukkigst volvoerd
heeft. Wil men het onderwerp , door hem behandeld , kennen ; zie bier 's mans woorden : „ Gewis , oude Akademie„ vrienden ! mijis mond is fleclits de tolk van het innerlijk
gevoel rawer zielen , als ik zeg , dat wij doze onze onver, getelijke vereeniging met gewaarwordingen vieren van dank, baarheid , van vreugde, van vernieuwde vriendfchap , van
„ ernst en nacienken , van zachten weedom.” Gewis, zeer
gepast ! En is de poging, om eene zekere luchtigheid
aan her tafereel mede te deelen , ook niet altijd naar den
frnaak van (teller dezes ; trier geldt misfehien het woord : de
gustibus non disputandam (elk zijn frnaak) , meer nog dan
elders. Wij verheugen ons, dat het feest zoo wel is afgeloopen , en maken den uitgever ons compliment over de netheld bij f'poed in de nitvoering , vooral ook ten aanzien der
facfimiles van de naamteekeningen , wel niet in den handel ,
maar ons toch ander de oogen gebragt.
En dit zij genoeg in eenen tijd , die zoo weinig flemt om
aan feesten te denken (welke treurige ftemming dan ook
wel het hare tot den minder opgewekten indruk , bij de lezing dozer Feestrede, mag hebben toegebragt); of liever, die
ons , bij het terugzigt op de aangename rust , nog zoo pas
genoten , en zoo baldadig en ondankbaar door 's Konings
meest begunftigde onderdanen (wij zeggen het zonder eenigen wrok) gefloord , des te fmartelijker gevoel inboezemr.
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Mogt het haast wear anders worden, en de openhare breuke
van achteren blijken , min fchadelijk to zijn, dan de heime.
lijke krankheid van een kwalijk zaarngefleld ligchaam!

Opwekking aan mine Leerlingen , bij den hagchelijken toefiand
van het raderland ; door I. P. E. VOUT E Hoogleeraar te
ilmflerdam. Te AmIlerdam, bij P. den Hengst en Zoon.
z83o. In gr. 8vo. ao Ll. f : - 3o.

D eze Opwekking is geen wapenkreet. Het is een gepast
en verflandig woord aan zijne leerlingen — een woord, den
wijsgeer waardig , en gefcbikt , om de jonge lieden , wat zij
ook dadelijks voor het vaderland , in deszelfs tegenwoordigen
nood, mogten aanvangen of niet aanvangen , tot bedachtzaamheid , tot oefening en voorbereiciing in waren , vasten
moed aan te fporen , en tegen ijdele , haast vervliegende droombeelden eener gemakkelijke zegepraal zoo wel , als tegen
zwakke vrees en neerflagtige verbreiding van angst en moe,
deloosheid to waarfchuwen. Inderdaad , wij kunnen niet nalaten te wenfchen , dat dit flukje in veler handen kome ; er
moge hier of daar wat firoefs en vreemds in den fliji zijn ,
eene groote mate van juistheid in het voorfle.I , van ware
menschkunde en nadrukkelijken ernst vergoeden dit ; en timesten de omflandigheden als fprekende tot fludenten , die bij
hem kwamen om de werkzaamheden des vredes , niet om
tot den krijg genoopt te worden , den geleerden man ook eenigen dwang aandoen , men merkt dien ter naauwernood , en
zijne woorden zijn noch voor hem eenigzins onvoegzaam ,
noch voor iemand der zijnen zonder toepasfing.
o, Mogten zoo vele woorden der waarheid , zoo vele blijken van welmeenenden ijver algerneen ingang vinden ! Mogten geene traagheid geene vrees voor bezwaren en hindernisfen , geene ligtzinnigheid en eigenbaat ergens het onmisbare work onzer zelfverdediging hinderen! Mogten geene
ijdele klappers , die bier ligtvaardig over den nood fpreken ,
daar zwaarmoedig het gevaar boven alle maat vergrooten , de
ijfelijkheden over ons brengen , die Antwerpen than teisteren , en, wierd het hun mogelijk eenmaal door de muitelingen op ons zouden gewroken worden Mogten alien opwaken en zich flerken , om te doen, wat in ieders vermogen
is! Neen , nooit dreigde ons zulk eon gevaar, en nooit hing
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het, naast God, zoo zeer van onszelven af, of wij behouden zullen worden of omkomen. Nooit ;louden wij eene
betere zaak voor; nooit mogcen wij vaster vertrouwen, dat
God ons helpen zal, zoo wij flechts de middelen , door Hem
in onze eigene hand gefleld, volgens Zijne oogmerken aanwenden.

Odes publiees en France dans l'annde a's , relatives aux
evdnernens du n8 Juillet 1833; par j. j. L. P. M A RCH A N T. Breda, a l'Imprimerie de F. P. Sterk. 8vo. 12
pag.

D

e Heer MARCHANT, verontwaardigd over het gedrag
der pas herftelde BOURBONS, verheugde zich weleer over
de terugkomst van NAPOLEON uit her eiland Elba , en
meende in hem den redder van Frankrijk to zien. Dat gevoel ontlokte hem twee lierzangen; de eerfle fur le reiour
de NAPOLON de rile d'Elbe en Mars 1815; de tweede,
behelzende les fentimens d'un Francais libre. De gouden
eeuw, welke hij Coen voorfpelde, meent hij , bij de troonbeklimming van den tegenwoordigen Koning LODEWIJKPUILI P s , te zien aanbreken ; en daarom geeft hij die bei.
de lierzangen thans op nieuw , en in Nederland nit, vermits
hij daar woont , en hij zich bewust is, dat zijne volklievende gevoelens 012Z812 Koning Met ongevallig kunnen zijn.
Hij zegt in zijne voorrede, met opzigt tot de laatfle omwenteling in Frankrijk : C'est rhumanite entiere qui f'applau-

dit dta triomphe des fames doctrines ! De celles qu'un Prince auguste (notre Roi GUILLAUME) non fans re'fistance
du Jefuitisme fait Purir dans fes Etats! (In Jefuite feel
pourrait chercher ra calomnier ma joie et mon ivresfe.
Recenfent wenscht hartelijk, dat de goede verwachting
des Dichters niet op nieuw moge worden te leur gefleld.
Van LODEWIJK-PHILIPS, LA FAYETTE, B. CON-

en anderen gelooft hij
het beste: doch het Fransch Befluur en alle ware Liberalen
mogen wel op hunne hoede zijn , en aanvankelijk zijn ze
dat, tegen de woelingen van het Jezuitismus, dat met de
Jakobijnen, onder den tire/ van Volksvrienden enz, , huichelachtig zamenfpant, pour pousfer la revolution d fes confetmences. Dc jakobijnen en de jezuiten zijn zoo wel in
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j. j. L. P. MARCHANT, ()Hai.

Frankrijk als in Belgie , zichzelven gelijk; 4 bas l'union
fatale des Jdfuites et des Radicaux !
Recenfe.nt, na zich op het flandpunc van den Schrijver
te hebben geplaatst , heeft beide lierzangen met uitflekend
genoegen gelezen, bewondert die zelfs als modellen van Lyrifche pazij, en doet alle hulde aan de vaderland- en vrijheidlievende gevoelens van den Heer MARCHANT.

De beide Flaggen , Dichtiluk , door Mr. j. D RRUTFF. Te
Heerenveen , b F. Hesfe!. 83o, In gr. 8vo. 9 Bl. f:-3o.

F

ecit indignatio verfits (Anne verontwaardiging vervaar digde deze dichtregelen) is het motto van dit vaderlandsch
gedicht, welks fchrijver verftoord was geworden door een
Artikel in het oproerb!ad Le Courrier des Pays - Bus, van
den 28 Aug. 1. i., waarin huichelachtig de wensch werd
uitgedrukt, dat de Brabandfche viag, zijnde de roode, gele
en zwarte, in plaats van de Nederlandfche met roode wirte
en blaauwe waterpaslijnigc ftrepen , de Nationale vlag mogte
worden. De Heer DF, E.RHYFF !telt de roemrijke vermaardheid onzer driekleurige vlag, tegen de onbekendheid , of a!..
leen fchandelUke beitendheid der Brabandfche vlag, gelukkig
over. Op woordfchikking , enz. zouden welligt nanmerkingen te maken zijn ; doch dergelijke flultjes, in haast, en
meer uit vaderlandsliefde dan roemzucht opgefteld , behoo•
ren uit geen al te ftreng crstisch oogpunt to worden beoordeeld. De gang van het flu!: is dichterlijk , de uitdrukking
edel en krachtig , en het doel loffelijk. Het ftrekke tot aanwakkering van vaderlandsliefde en burgertrouw,, en vinde
vele koopers en lezers! Tot aanbeveling geven wij bier de
twee laatfle coupletten:
Neen! volkren van de Leven landen ,
Die eens uw vrijgevochte handen
Vereenigdet in Utreclus wal ,
Neen! gordt het wraakzwaard om de lenden
En ftort u op der muiters benden ,
Eer Neerland fpoedt ten wisfen val!
Dan moogt gij, ftrijdend , vrij bezwijkcn,
Uw ftandaard zai met eer Loch prijken
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houden zich van iinetten rein !
Men fcheure, flervend, flechts de mien
En flingre om 't veege lijf haar hanen,
Z66 zal de vlag ons doodkleed zijn !
:fan nue Bedienaren van het Heilig Evangelic bij de Her
vormde Kerk in Nederland. Te Rotterdam , bij de Wed, van
der Meer en Verbruggen. i83o. In gr. Bro. 8 Bl f : loc.
at mag den Meer
MESSCoERTtoch wel beW
wogen hebben, om dit gefchrijf in het licht te geven? Het
WILLEM

is gerigt aan de Predikanten van het Kerkgenootfchap der
Hervormden, en heeft ten doel, hen op te wekken tot het
infiellen van een plechtigen wekelijkfchen Bedeflond, in den bangen flood van het l'aderland. MESSCHERT zegt , dat ongeloof
bijgeloof zich irz cen rt':-bond des Satans rereenigel hebben, ons
den flandaart des oproers op te fleken , en , met miskenning
ran de door God gefielde mac'zt , den Staat , en met den Staat
tie Kerk van Christus dreigen aan te randen en om te keeren,
flij erkent voorts , dat her a.ondeenlijk was, op de laatfle dagen dts Heeren , vele plaatfen , de(n) nicer don gewone(n)
toevlotd van ernllige hoarders en ootmoedige bidders in des
Heeren huffs op te merken. Maar het is den man niet genoeg,
dat de gebeden en fmeekingen der Gemeente gehoord worden
binnen de wanden ran het fieiligdom. Neel? fcbrijrt hij, ons
geroep meet render klirken , don in tie gewelyen onzer tempelgebouwen. Verder , luide woe: bet klinken , opdat geheel Ne
derland het hoore opdat de vijanden het hooren, cnz. enz.
Buitengewone nooden eifcben buitemze ['erne zamenkomfien. Een
plechtig cur , niet op den dag des Hreren, maar op een der
dagen veer beroep en halide/ b flemd , zij afgezonderd , enz.
Waar ZOO MESSCHERT (.1%! Bodeftonden dun vvilien houden ?
In de opene lucht, op pleinen en markten misfchien?
Voigens hem immers is het niet genoeg, dat de gebeden en
fmeekingen der Gemeente geboord worden binnen de wanden
ran het Heiligdom. En hij wit een plechtig cur afgezanderd
hebben , em rust en berusting te komen zoeken en te komen
vinden in het huh des Heeren. Of zal het geroep joist op
den Bedeflond, vender kfinken , dan in de gewelyen onzer
tempelgebouwen?
Wij willen liefst gelooven-, dat MESSCHERT het wel
meent; maar deze opwekkr,g aan de hooggefchatte voorgan
Z
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gers in het geloof kan , naar ons oardeel , eer fchade dan nut
doen aan de goede zaak. Waarom toch alleen aan de Bedienaren van het Heilig Evangelie Nj de Hervormde Kerk de
uitnoodiging gedaan? Dit vait niet moeijelijk te gisfen, als
men de veranderde denkwijze des Schrijvers van de Gebroeders Belegeyn in aan!nerking neemt. Hij verbeeldt zich thans
te ijveren voor de zuivere leer der Hervormde Kerk, en wil
daarom de belangen dier Kerk elan den God der Vaderen , aan
den Drieeenigen Verbonds-Cod opgedragen hebben. De Leeraren
bij andere Gezindcen zijn , zoo wil het de ftelfelzucht van
zeltere Zeloten, buiten de Kerk, en komen derhalve niet in
Wat voorts de zaak zelve aangaat , ieder , die acht geeft
op de teekenen der tijden , erkent den hoogen nood , maar
ziet en hoort tevens met innige blijdfchap , dat de Verkondigers van het Evangelie der behoudenis , alchans bij de Protestantfche Gemeenten , algemeen en zonder onderfcheid naar
de behoefte dezer dagen pogen te prediken , en dat de kerken
meet dan gewoonlijk bezocht warden, Is er dan zoo dringende noodzakelijItheid , dat men wekelijks buitengewone
Bededonden houde ? Wij zien dit niet in. Had wiLLEM
MESSCHERT roeping , om Koning en Kerkbeauur in dezen
voornit te loopen ? Wij zouden het geenszins denken. Of
moet dic gefchrijf eene ingewikkeide befchuldiging zijn , dat
men in de Kerk — in de Nederlandfche Hervormde Kerk,
het geroep niet reeds vender doer klinken, dan in de gewelven
der tempelgebouwen? Het zoude althans zoo kunnen fchijnen.
Waartoe anders die aanmerking, dat de Forst door de Grandwet verhinderd wordt , te doen ;cat Zij1; hart lerlangt? en
dat de hooge Kerkvergadering , door flaatsgezag bellaande ,

door flaatkundige redenen wederhouden Ran warden
In Noord-Nederland heerscht een goede geeft, Dat
SCHERT en anderen , welke van zekeren aanhang zijn, zoo zij

waarlijk het goede willen en nitbreiding des Koningrijks , dat
niet komt met uiterlijk gelaat , bedoelen , voorzigtig zijn, en
op geenerlei wijze eenig zaad van onrust of wantrouwen en
misnoegen onder de menigte ftrooijen. Maar genoeg over dit
ontijdig voortbrengfel van eene pen , waaruit wel lets beters
plagt te vloeijen.
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Schutterslied. Woorden van A. J. TEN HAGEN, I Z. Voor
2 of 3 flemmen ad lib. en accompagnement van piano-forte,
door G. c. F A U L. Dordrecht , bij J. van Houtrijve , Jr.
f

so.

V

an alle ftukjes van den dag opzettelijk te gewagen, is,
in dezen tijd van jammeren vooral, fchier ondoenlijk geworden. Van het boven aangekondigde moeten wij echter een
woord zeggen. Weinig dacht de jeugdige, vaderlandlievende
TEN HAGEN, wen hij dit lied vervaardigde , dat met name
het 6de en 7de couplet eene zoo nadrukkelijke en noodlottige toepasfing zoude vinden, als federt is gebeurd! Het
dichtflukje is doelmatig en doeltreffend; de muzijk niet min
gepast en krachtig. Worde het dikwijis tot en met opwekking van het vaderlandsch gevoel aangeheven

Ooze Eed. Yaderlandfche Lierzang, door J. IMMERZE EL , JUN. Te 's Gra-

venhage , bij J. Immerzeel, Jun. In gr. 8vo. 7 Bl. f -

20.

"fan de Hollanders. Gedicht van L. VAN DEN urtortt. Te Rotterdam, bij
A. F. H. Smit. 030. In gr. 8vo. 9 Bl. t ao.

H

e menigte van tegenwoordig uitkomende ftaatxuudige vlugfehriften, gedichten enz., even min bij te houden als ordelijk te rangfcbikken, floodzaakt ons, bij de beoordeeling beknopt te zijn. Ook het bier aangekondigde
doer zoo wel het vaderlandfche hart, als bet dichtvermogen der vervaardigers
eer aan.
Onzo Eed, vaderlandfche Lierzang, beantwoordt voIkomen aan den titel,
en gaarne roepen wij met den Dichter nit:
Nooit zal dcez' grond de fchand' gebeuren.
Dat hier een eervergeten rot
De Oranjeviag door 't ffijk koom fleuren ,
Dat zweren wij bij 'c Regt en God!
Die vlag zal onbezoedeld waaijen,
Geen muiter zal hier lenzen zwaaijen,
Wear 't Hollandsch hart een walg van heeft;
Geen lasterfpog den croon bezwalken;
Geen huichlaar hier de trouw verfchalken
Door bloedgeld, wear de vloek van God en mensch aan kleeft.
Recenfent heeft, kort geleden, in het zoo verfiandig gefchreven josrnal de
la Hoye eene gelukkige Franfche navolging in dichtmaat, denkelijk door den
vernuftigen CHARLES DURAND, van dezen Lierzang van den Heer r Kra E REBEL gelezen.
Het Gedicht aan de Hollanders , door VAN DEN s R o n K , verdient mede
met ooderfcheiding te worden genoemd. net is des Dichters fchuid niet , dat
wij van den Prins van Oranje nice weer met die geestvervoering lumen fpre-
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ken, ale voorlieen, lldet eenige verandering in zijn werk. aeggen wij den
maker Da
Erkent des Hernels gunstbetooning,
Bataven! zweert den Koning trouw:
Len Vader is voor ons die Koning;
Prins FREDRIK fchraagt het Staatsgebouw.
Bebolwerkt door 't gezag der wetten,
Zal Hollands Pader, Nedrlands Vorst,
Die dengden voedt in de eedle borst,
Het la/01111er, dat hem dreigc, verplecren
juicht, juicil y ! Bataven, um uw lot,
Zweert trouts,: zoekt in uw deegd belooning!
Eon' east' Oranjeheld vereeren we in den Koning.,,.
Der Vaadren God L ooze God!

Lied veer de nittrekkende Sclautters.
1Alom to bekomen
Lied veer de Prifivilligers.
,jagerslied.
I)e ons otbekende Dichter heeft he: Va "inland aan zicli verpligt door zijo
Lied Ivor do uittrekkende Schutters; het is echt dichrerlijk, en, wet meer
nog zegt, echt Nederlandsch sevens. Minder heeft ons dat voor de Vry'clingers behaagd: die dorsthebbende kling, die ambergeurige kruildnainp,
doe orgelkla-kige krijgsgerucht; wien het moge bAagien, ons geviel het nice.
Allerrninst evenwel nog het jagerslied, waaromtrent wij verve de voorkeur
geven aan het onopgefinukte Lied van TOLLENS1 da t herhaalde daufen; die
kogeldans; die tijgertarnid ; die leeuw,, die aan Holland huwt; die bruidfchat, voor hem gezochc; die robijnerglans, dat a p es ziet er ons to
Freyfehutz.schtig nit, baant den wag tot wanfinaak in de pazij, en Ichiint
ons onbetiaanbaar met gezond verf}and zoo wel, als met ooze Nationaliteit. —
De bijgevoegdc Muzijk is wbl gekozen

Krijgsliederen veer de ,Groninelle Studenten, nitmakende eene Kompagnie
vrtjwillige Flankeurs, bij de Vie Ardeeling Infanterie. Door T. e, T R E SLING. Te Groningen, by M. Stair. 18 3 d. (Ten voordeele van bet een
of ander Fonds van kreldadigheid.) 24 BI. f:
Holland bij de Vernieling van Antwerpen Door HENDRIK RUT PER, 0 Z.
Te Rotterdam, bij T. J. Wijnhoven Hendrikfen, f : - s c.
Het Lied van CHASsb. Door ROBID6 VAN DER A A. Te An:slier-dam, bij
Beijerinck. f : - 5 c
G. J.

o. a. De nederige .a• RE sr,/
ontwapent, in zijn woord aan zijne geN
trounce Spitsbroeders, de kritiek. Doch hij behoefde die buirendien niet heel
N c

zeer to duchten. Zijne liederen voor Vaderland en Koning ademen mood en
kracht , en zullen met bet oog op God , gewisfelijk overflorten in de
ziel van Groningers viakker Studentenkorps. In hem mecum] wij bevestigd
to zien, dat dapperheid en nederigheid gczusters zijn,
No. 2. ontbreekt het niet aan gloed en fchildering; maar — Antwerpen
VERNIELD ! .... Dat is loch was al to dichterlijk. De fpeling met de kleuren
van Hollands ving is geluksig aangebragt . en vernnftig volgehonden.
No. 3. moet den ouden, fermen Krijgsman gond doeu. Kept zoo Vivat
Papa cHAssb!

Almanak voor de jeugd. Poor 1831. 7'e Autflerdarn. bit' G. J. A Beijerinck.
103

f : - oo„

vernienwdeverfchijning van dit jaarboekic voor de jeugd aan te kondigen,
zal wel voldoende zijn voor hen, die zicii de vorige jaargangen hebben aangefchaft. Wij voegen er dos alleen nevens, dat inhoud en uitvoering beide
geenszins onderdoen voor het reeds gelev2rde. Leere en vermake het den
weder, als voorbeen, de lieve jeugd!
01111,

Boekbefch. No XIV, hl. 644. reg, to. lees: ontwapenen; tuaar, oak.
bl, 645. lees: binnen).

BOEKBESCHOUWING.
Beyzonderheden nit het Leven der Christenen in de drie
eerlie Eeuwen. Uit het Hoogdziiisch van H. SC.-101'T,
Phil. Dr. en Predikant te Leipzig. Te
bij W. Brave, Jun. 1829. In 8vo. 253 al. f 2-10C.
1_,Jekerlijk is het ecn gunflig teeken der tijden, dat de
aandacht valt op hijzonderheden nit het Leven der eerlle
Christenen. De nitbreiding des Christendoms levert veel
rnerkwaardigs op , waarover men verbaasd moet Haan.
De leer, welke zoodanige uitwerkfelen had, kan Been
werk van menfchelijke vinding zijn. Ook blijkt nit de
Gefchiedenis , dat het Evangelic juist hierom te fpoediger
werd aangenomen door velen onder de Ileidenen allerwegen , dewijl het die ongemeene reinheid van zeden bevorderde , en de Geloovigen eene flandvastighcid onder
het lijden deden blijken welke tell Iterkfle getuigt van
de wonderbare kracht der waarheid. Schrijver en Vertaler (L. G. B RE D wenschten (blijkens de Voorrede)

voor het godsdienftig Publiek , en vooral voor het opkomend gellacht , nuttig te Geene voiledige of zamenhangende en oordeelkundige Gefchiedenis „
maar Bijzonderheden moet men bier verwachten. Naar
dit plan worde derhalve de inboud des hocks beoordeeld.
Dat hetzelve veel l;elangrijks bevat en zeer lezensvvaardig is , erkennen wij gaarne. De volgende opfchriften
mogen het nitwijzen : I. De dood van Apostel .Iaco-

bus , den onclen. IL ,johaimcs , de Lecrling der liefdc.
III. Het heilig /even der ecrlie Christenen een
ter uitbreiding dcs Evaagelies. IV. Grondinekken van
het Christelrjk /even in de ecrfic CCIIIVen. V. Dc heilige
fiver der Christenen in bet onthouden vein alle werclelfehe begeerlijkherlen. VI. Dc eerfle Christenen onder
rampen , en bij den dood &inner betrekkingen. VII.
Verdrzikkingen en vervolgingen der Christ enen. VIII.
BOEKBESCH.
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Eenige proeven van Christelsiken geloofsmoed. IX. De
liefde der ecrfle Christenen. X. Het huifelijk leven.
XI. Gebed en Godsdienst. XII. Aanneming in de Cemeente, en uitguiting buiten dezelve; of Doop en Excommunicatie. X111. ilfi'aten en Monniken. XIV. Nog
eenige voorbeelden van perfonen, die op otzderfeheidene
wzyze het Christendom aannatnen, en roemvol hun leven
eindigden. Dewijl die werken, waarin zoodanige zaken
befchreven zijn , niet ligt in handen van het algemeen
komen , prijzen wij allezins het plan, orn eenige Bilzonderheden in een beknopt boeksken aan het thans levend
geflacht ter lezing aan te bieden. Maar juist hierom
zouden wij liever eene andere wijze van behandeling gewenscht hebben. De Eerw. s C fi o T T fchreef immers
voor lieden , die onderfteld worden , van de Kerkelijke
Gefchiedenis weinig of niet te weten. Hij had dus, naar
onze gedachten, zijne Lezers eerst beter op het fiandpunt
moeten plaatfen , van waar zij die Bijzonderheden in het
regte licht kunnen berchouwen. Hier en daar worden wel
eenige aanmerkingen ingevlochten; doch er had meer ter
opheldering gezegd behooren te worden. Het is toch
niet te ontkennen , dat er foms iets overdrevens in dat
verlangen naar de martelkroon plaats had. Z66 ging
jEZus niet voor, die zich overgaf, toen zijne tire was
gekomen. Voorts heerscht op fommige plaatfen een toon,
dien wij , althans in een werkje van dezen aard , moeten
afkeuren. Hier vooral komt het op juiste en heldere begrippen aan. Dat fommigen of velen der Christenbelijders, ten dage van gevaar , vervolging en lijden, in
eenen ftaat van overipanning zich bevonden, is geenszins
te verwonderen ; de onntandigheden bragten het mede,
en gaven aanleiding , dat zij weleens het menfchelijk
leven op aarde niet uit het regte oogpunt befchouwden.
Wij zouden dus wel gewenscht hebben , dat de Schrijver op deze en gene plaatfen eene teregtwijzende aanmerking er had bijgevoegd , b. v. op bl. 123, alwaar
ftaat „ Daar zij (de gevangen Christenen) reeds voorheen menigmaal over de wijze, op Welke een ieder van
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hen voor den Heer wilde fterven , hun verlangen aan
elkander hadden te kennen gegeven, zoo had SATURN IN u s altoos gezegd , dat hij hoopte voor onderfcheidene
dieren geworpen te worden , om eenen des te roemvoller(?) ftrijd te moeten firijden. De Heer fchecn hunne
wenfchen te willen verhooren ; want SATURNINUS en
RENTOCATUS moesten eerst met een luipaard kampen ,
daarna werden zij door beeren aangevallen. SAT UR u s bad een' afkeer van beeren , en verlangde door den
beet van eenen tijger gedood te worden ," enz. Van lien
aard komt er meer voor. — Dat Christenen in die dagen de Heidenfche fchouwfpelen niet konden bijwonen ,
is blijkbaar ; doch hieruit volgt geenszins , dat men zonder eenige onderfcheiciing alle tooneelvermaak zoo geftreng
zou moeten veroordeelen , als de Schrijver bl. 41 fchijnt
te willen doen. \Vij verwonderden ons verder, dat dezelve , bl. 43 , kon fchrijven : „ Maar wanneer eenige
Christenen weigerden in den krijgsdienst te gaan , of
eenige posten in den flaat te bekleeden , om niet tot den
afgodsdienst der Heidenen nader te moeten komen , wiji
de Heidenfche godsdienst met alle thatkundige betrekkingen naauw verbonden was , en omdat buitendien de
krijgsdienst, als cen bedrijf van firijden en bloedvergieten , geheel ftrijdig ttas met het Christelijk doel , —
zoo gingen zij hierin te ver," Was de gemoedelijke
naauwgezetheid in het eenc te prijzen , waarom dan ook
niet in het andere ? — Het zeggen van CYPRIAAN,
bl. 51, dat men algenorvenen wel mag naoogen, maar
dat men om hannentwille ook Beene
niet beweenen

zwarte kleederen mag dragen , z/ in die oorden
met Witte kleederen zijn on2hangen, had mede wel eenige
toelichting noodig. — Op bl. 192 fchijnt het danfen
op den bruiloftsdag order de zedelooze vermaken geteld
te worden. — Als bewijs voor kinderdoop wordt, bi.
207, bijgebragt, dat alle menfchen aan Christils toegetivijd worden ; ergo , ook kinderen. Nogtans
erkent de Schrijver, dat velen tegen den kindeJdonp waren, %lip: een kind dat gcloof niet kan bczitten, hetwelk
Aaa
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met den troop verbonden behoort te zijn. Maar wanneer
hij er bijvoegt, dat velen ook den (loop uitftelden , om
eerst de wereld regt te kunnen genieten , en clan, wanneer hunne begeerten voldaan waren , alle die misflappen met het water des doops af te wasfchen , zoo maakt
hij zich fchuldig aan eene te harde beoordeeling. — Op
bl. 215 vindt men insgelijks eene niet zeer juiste voornetting: „ Zij oefenden zich veelal in opofferingen en
onthoudingen, die niet als pligten geEischt worden. Zoo
zij dit echter noodig voor hun hart hielden, moat men
hen daarom nog niet veroordeelen. Er kunnen teedergevoelige zielen zijn , die door het Goddelijke veel fierker
bezield zijn , die zich geheel als vreemdelingen op aarde
befchouwen, en daardoor te nicer naar het hernelsch vaderland verlangen. Kan men hen wel zoo fterk berispen ,
wanneer zij zich van alle aardfche banden losmaken , om
naar het hemelsch vaderland te flreven ? Onder de eerfle
Christenen vinden wij zulke gernoederen , die zich al
meer en meer van het aardfche onthielden, om geheel
voor hunnen Verlosfer te lever)." Wij zoudcn hierop
wel vragen: Wanneer leeft de mensch voor ziftien Ver-

losfer ? Behoort niet hiertoe de gemoedelijke vcrvulling
van alle pligten, niet ieder in zijnen bring, naar
de mate zijner krachten , werken, zoo lang het dag is?
De flij1 des Schrijvers is weleens gezwollen, en het
gebruik van beelden niet overal gelukkig. Zoo fiaat bl.
218 : „ Of wanneer de ziel, die God waarlijk bemint,
in het wereldsch gewoel gedrukt en verzocht wordt , dan
is dikwijls de eenzaam held de haven der rust, waar zij
ongeftoord en veilig de leid/lar ten eeuwigen levLn
gen kan." In de haven der rust ligt immers het (chip
flit , en kan, zoo het claar veilig ligt , geene leidflar
gen. -- Op dezelfcle bladz. words gezegd, dat het Evan-

gelic onder een' dekniantel van dwalingen verbonden
lag. Hoe ongeoast
Om geest en 'trekking des hocks te leeren kennen,
fchrijven wij nog het volgencie, tot eene proeve, af:
„ Zeker behoorde oak onder het groot aantal van mid-
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delen , waardoor de Neer zijne zaligmakende leer in
de wereld uitbrcidde , als een der incest werkzamen ,
het heilig leven der cerde Christenen. Even als op
eene dorre heide of in eene zandwoestijn eene groene
landdreek met heldere bronnen en fchoone gewasfen ,
zoo vertoonde zich ook de Gemeente der Christenen
onder een diep gezonken , ontaard en tot dierlijke rowheld verlaagd menfchengeflacht ; als eene Goddelijke
landdreek , door welke een firoorn van levend water
vloot , afdalende van den zetel van cnnisTus, en beplant met tot in de xvolken zich verheifende cederen , beladen met vrucliten der geregtigheid."
De Vertaler zest in zijne Voorrede , dat ,

gelijk hij wenscht, dit boekje met graagte ontvangeu
wordt , dit hem welligt zal aanmoedigen , in denzelf.
den geest dezer proeve, door een vervolg eene meerdere
volmaaktheid aan hetzelve to geven. \Vat het eerde
betreft, wij hopen , dat zijn wensch vervuld moge worden ; mar hoe BREDIE,in denzelfden geest deter

proeve, door can vervolg eene meerdere volmaaktheid
aan dit (aan het door hem vertaald) boekje cal geven ,
begrijpen wij niet regt. \Vij kunnen wel gisfen , wat de
man heeft willen zeggen ; hij wenschte nog mecr Bijzonderheden ter lezing aan to biecien. Flij doe het, maar
drape zorg voor meerdere volmaaktheid (voor naauwkeurigheid) in taal en diji, Die iets vertaalt of uitgeeft,
moet Beene fouten maken, als de volgende: Men vonclt ;
zijnen hand; in hare (harm , van haar gemaakte) zak-

ken ; der (van den) moordla st ; aan de (den) uitvindingsgeest ; hetwelk (hiermede begint men geen' nieuwen volzin); legt (ligt) ; Conan fiang; een hoot (houicn) werktuig. Op bl. 1: daar eene hemelfche kracht huane
zielen vervulde, het geloof aan Hem , is zeker eene
drukfout , en moet zijn : vervulde met geloof, enz.
Treffend is het bl. 85 aang c haaldc, fchoone antwoord
van den grijzen POLviCli nPus, die, tot afzwering
van c HRISTUS door den Heidenfchen regter aangezocht, zeide: Zesentachtig jaren ben ik in deszelfs
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dienst, en Ilij heeft mij nimmer lets kwaads gedaan.
Hoe zoude ik dan Hem, mijnen Koning , milnen Heiland , km/men lasteren?

Geichiedeni4 van de ;Geloofsbelljarenis der Protestanten , op den 14jksdag te Augsburg in het jaar 153o
overgegeven. Door H. W. ROTERMUND, Pastor
prim. aan den Dom to Bremen, Theo!. en Phil.
Doctor. Uit bet lloogdaitsch. Te Deventer , bri
J. de Lange. 1829. Thgr.8vo. VIII, 213 bl f 2 - 25.
5/ Ilet is eon dringende eisch onzer clagen " (Voorb.
IV) „ — die door de polemirche bonding , in welke
„ Katholijken en Protestanten Reeds weer tegen elkander
dat elk ,
„ treden, ontwijfelbaar geregtvaardigd wordt
„ die tot de Evangelifche kerk behoort , en aan haar
„ aanwezen en hare bedoelingen eon levendig aandeel
„ neemt , zich met hare fiichting, haren bouw, den zin
„ harer inflellingen en hare innerlijke en uiterlijke regt„ matige betrekkingen bekend make.” Bij de viering van
het driehonderdjarig feest in de Lutherfche Gemeente
zal wel niernand het overhodig keuren , dat over de
Augsburgfche Confesfie , en hetgeen met dezelve middellijk of onmiddellijk in verband Chat, in zamengedrongene
kortheid, zonder jets gewigtigs over te flaan, het noodige
wordt medegedeeld. Dit is bet oogmerk van R o T E R.111 U N n met de uitgaaf van dit gefehrift. Uitvoerig was
deze Gerchiedenis door anderen behandeld. Doch de werken dier Schrijvers zijn te wijdloopig of niet verkrijgbaar. Naar de behoeften van den tijd heeft R 0 TERMUNI) dit werk ingerigt. Ook met de vertaling is dit
eveneens het geval. Niet enkel de 25 Junij , de geheele
'lemming van Roornfchen en Protestanten doet behoeften
gevoe1 en, die te voren, bij mindere fpanning, niet ge•
kend, nu algetneen erkend ,worden , en bij Protestanten
wel iets goeds zullen achterlaten.
In 45 paragrapher behandelt ROTERMUND zijn on-
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derwerp, van betwelk hij in het Voorberigt minder heeft
opgegeven, dan hij werkelijk levert. De opgaaf der paragraphen
voor dit ons verllag te uitgebreid , om
medegedeeld te vorden gaat het werk vooraf, en
maakt dit opael van ROTERMUND voor den Protestant tot een nuttig handbook. Tot de feestviering komt
onze aankondiging wet laat. Doch de Schriever heeft
ook alleen nit voor 25 Junij 183o gewerkt. Wij kunnen dit work ruimfchoots aanprijzen, en wenfchen het
in handen van zulken , die , over de woelingen der jezuiten en Ultramontancn (liberaal en illiberaal is onder deze cohorte hetzelfcie) bekommerd , ook een gefchiedkundig bewijs verlangen voor het gezegde van

De poorten der Helle zallen ;nine Gemeente
niet overweldigen.
„ Hij beware" (dezen wensch des Schrijvers voor de

JEZUS:

Lutherfcbe kerk nemen wij ten flotte over voor de geheele Protestantfche) „ de kerk bij den tot hiertoe geno„ tenen vrede , en elk lid van dezelve bij het beftendige
„ genot van vrede in bet geweten !”

Leerrede over 's Konings voorbeeldige berusting in Gods
beflunr,, bij het oproer van een gedeelte zip2er onderdanen , door m. A. JENTINK, Predikant te Oadewater. Te Rotterdam , bij A. F. H. Smit 183o. In
gr. 8vo. 15 Bl. f - 15 C.
De Christelige Vaderlandsliefde. Leerrede over I Petr.
II: 13-17. Of een wooed naar den tegenwoordigen
toelland van ons raderland. Door G. C. VAN
B A L E N B L A N K E N, Predikant te frognum. Te
Hoorn, bij J. Vermande. 1830. In gr. 8vo. 24 Bl.

f :-35.
De verfchrikkelijke tooneelen , die in het zuidelijk gedeelte der Nederlanden plaats hebben
zijn van dien
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aard , dat de Leeraren van de Godsdienst vrij algemeen
zich gedrongen gevoelen , om , naar de behoefte des
tijds , woorden van opwekking , troost en bemoediging
tot hunne hoorders te fprek-en ; en deze toonen hunne
belangaelling, door vlijtig opkomen ten huize des gebeds.
Wat met genoegen ward gehoord , least menigeen nog
gaarne eens tot ilichting. Dit bewoog reeds dezen en
genen Prediker tot de uitgave.
De eerlie dezer Leerreclenen heeft tot tekst: 2 s
MUEL XV: 266 Ziet, bier ben ik; Hi/ doe mij ,
zoo als het in zone oogen goad is. De Eerw. JENTINK zegt in de Inleiding, dat de fmart van DAVI
in bitterheid verre die van onzen 1 oning overtrof,, alzoo
geen vreemdeling, maar ABSALON, de eigen zoon,
de muitelingen tegen DAVID aanvoerde !... Verder wordt
p ie vergelijking niet voortgezet , en dit is wel gedaan :
over het gebeurde ligt nog can digte fluijer. JE NTINK
fchetst
de omtiandigheden des oproers , en roemt de
gelukkige dagen onder de regering van DAVID op zoodanige wijze , dat men onwillekeurig daarbij moet denken aan onzen goeden Boning en aan de ondankbare ,
goEelooze Belgen. De gevoelens , in den tekst uitgedrukt , worden II. als navolgenswaardig aangeprezen. Hier
komt menige gepaste aanmerking voor. Dan volgt eerie
bemoedigende opwekking , om op God te vertrouwen ,
en, in dit vertrouwen, hat Vaderland te helpen verdedigen en beveiligen. — De nuttige ftrekking dozer Leerrede moge blijken uit het volgende : „ Dat Roomschgezinde en Protestant zich nu verbinden inc.: den broederband der eensgezindheid ! Dat Protestant en Roomschgezinde zich nu fcharen als een eenig man ow het kruis
van JEZUS CHRISTUS! Het is de zaak onzer gemeenfchappelijke Godsciienst waarvoor wij flrijden. De
magt , die zich tegen ons verhelt , verheft zich tegen
God. Derzciver zuilen zijn vcrraad , eerioosheid en
meineedigheid; vrijgeesten en Godverzakers wetten hunne
zwaarden , en dwazen nemen dienst in dat rijk der duisternis en der gruwelen ," enz.
Wij wenfchen deze
Leerrede in veler handen.

G. C. VAN BALEN BLANKEN, LEERREDE. 709
Ook de Eerw. VAN BALEN BLANKEN voerde
het woord voor de goede zaak , en prees van den kanfel de Vaderlandsliefde aan. Op enkele gezegden zoude
misfchien hier en daar iets aan te merken zijn. Men
zou b. v. kunnen vragen , of en in welken zin het

Christendom de Vaderlandsliefde leert en aandringt ?
In den tekst ligt het niet , althans niet regtfireeks ; volgens denzelven had de Leeraar moeten fpreken over des

Christens verpligting, om Wet en Overheid te &chow-zamen. De Schrijver fchijnt dit zelf ook gevoeld te
hebben , daar hij een' tweeledigen titel aan zijn ftuk
geeft. Hij licht I. den tekst toe , komt daardoor tot
het befluit, dat orde, dat het bevorderen , van orde in

den Staat can der voornaamfie befianddeelen van de
ware Vaderlandsliefde is, en wil dus II. meer bijzonder aanwijzen, wat al tot de Christelijke Vaderlandsliefde behoort ; dezelve namelijk beflaat a. in Christelijke gezindheden en b. in Christelijke werkzaamheden.
Het verwonderde Ons, hier de woorden des Heilands:

Ik ben niet gezonden, elan tot de verlorene fchapen
van den huize Israels , bijgebragt te vinden , en verder
te lezen : Zoo deed Jezus. Palestina mogt Hem naauweNks huisvesting en onderhoucl verleenen, IIij wijdde
niettemin Zi:112C krachten aan zijn Vaderland. „Gif
zult, was zijn woord tot de zipostelen, niet tot de
Heidenen, en in geene !lad der Samaritanen gaan."
Dit doelde immers op geheel iets anders. Overigens
ftemmen wij den Predikant van IFognum gaarne toe,
dat Vaderlandsliefde niet beftaat in hartstogtelijke be-

woordingen, noch in het aanhefen van zekere kreten,
noch in het dragen van zekere teekenen, maar in het
medewerken ter bereiking van dat doel, waartoe de
maatfchappelijke vereeniging daar is. Voorts kenmerkt
zich deze preek door een' zeer goeden geest; waarom
wij ons van meerdere aanmerkingen gaarne onthouden.
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Eenige eigenaardige Bitg onderheden betrekkeljik verfchillende foorten van Nevel; door j. B. VA N nI o N S,
Hoogleeraar te Leuven. Uit het Fransch vertaald
door B. ME VLINIc Apotheker en Chemist te Deventer. Te Zutphen, bij W. C. Wansleven. 18:9.
In gr. 8vo. 56 Bl f : - 6o.

D

e zoogenoemde flinkende nevels , welke als een
luchtrook dikwerf het zonlicht verduisteren , zijn in
ons vaderland en ook elders genocgzaarn bekend. Men
is het echter niet eens aangaande de oorzaak dezer revels ; hoezeer verfchillende gronden worden eangevoerd,
om dezelve in het branden der heiden en veengronden te
zoeken. Men ken over dit gevoelen van FlNcKE en anderen met vrucht eene verhandeling van den overledenen
Hoogleeraar THIJSSEN nalezen , in de Bija'ragen tot
de Natuurk. Tretenfch. II D. bl. 189-221. De Leuvenfche Hoogleeraar VAN PIONS , wien de fcheikunde
finds vele jaren onder hare ijverigfte beoefenaars en
fc.,hrijvers mag tellen , beeft in eene verhandeling , aangeboden aan de Akademie te Brusfel , ciit gevoelen getracht te wederleggen. XVij erkennen echter tot onze
fpijt , niet in that te zijn , een regt denkbeeld van des
fchrijvers verklaring mede te deelen , wiens meening
ons duister is. Volgens hem , zal de zoogenoemde
flinkende nevel „ een damp kunnen zijn, zoo onvolkomen verdikt , dat hij zich niet in water kan oplosfen ,
en tusfchen welke de electrieke flof geplaatst is zonder
er aan vast te kleven ;" zie bl. 40. Wij moeten den
lezer , die zich over het gevoelen van den Heer VA N
MONS onderrigten wil , dus near het boekje verwijzen ;
waarbij wij nog voegen , dat in den 211g. Kunst- en
Letterbode, 133o, No. 39, bl. 2o5-208, nog iets
betrekkelijk den flinkenden nevel door den fchrijver

briefswijze is medegedeeld.

A. H. N/EME Ij

WAARNEMINGEN OP REIZEN. 711

Waarnetningen op Reizen in en buiten Duitschland ,
enz. Door Dr. A. H. N 1E111A 1J A R. Uit het Hoogduittch Vde Deel. Te Haarlen2, bit de Wed. A.
Loosjes, Pz. In gr. Svo. XVI, 548 bl. f 5 - 25.

Z

iedaar reeds het vijftle deel dezer Iraarnenzingen.
Zij bevatten het vervolg van 's mans verblijf te Parijs,
benevens zijne behoudene tehuiskoms t en aanvankelijke
herfielling in ambt en waardigheicl. Die groote flad , en
vele merkwaarclige perfonen en zaken in dezelve , vooral
ook herinneringen uit de ornwenteling , leveren dus dt
meeste flof op ; welker eigenaardige bewerking, door
een' man als NIAMEIJAR, aan dezelve , fchoon reeds
elders vermeld , ecne eigenaardige nienwheid bijzet. Met
den bejaarden en bedaarden Duirfehen Geleerde doorwandelt men gaarne voormalige pal eizen , fabrijken , openbare plaatfen , enz. enz. of bezoekt ee nen e.i anderen
beroemden man of vrouw. En is het dan ook niet altijd even belangrijk nietzws , wat wij er vernemen , het
is toch altijd onderhoudend en leerzaam. Voor bijzondere bibliotheken moge het omflagtige werk al niet
druk worden aangekocht ; het (hat in dit opzigt met
zekere flichtelijke werken van onzen tijd gelijk , die wel
nuttig en goed zijn , maar te veel ruimte en tijd vorderen , om een' Geleerde te voegen ; doch zoo veel
te beter voor de leesgezelfchappen. De dood van den
verdienflelijken man , na zijn fchitterend gouden feest
onlangs voorgevallen, zal daarenboven de belangflelling ligt vermeerderen. En waarlijk, zoo wij de lectuur
van dit bock met die van vele ftukken van den dag vergelijken , dan kunnen wij dezelve, wegens zijne leerzaamheid en goede flrekking , niet genoeg roetnen.
Den aard des werks nader te leeren kennen , zal, daar
wij er al zoo dikwijls over fpraken , wel niet noodig
zijn. Ook de bijlagen zijn dikwijls zeer belangrijk.
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Reizen door Rusland , Siberie. , Polen , Oostenrtyk
Sakien , Pruisfen , enz. onderno:nen door j n m s
noLmAN, Lid der Koninklijke Maatfchappif , enz,
gedurende des Schr7vers volkomene blindheid , enz.
Uit het Eugelsch. _Vet Platen. Ilde of laatfle Deel.
Te Anzfierdam , bij J. van der Hey en Zoon. 13:29.
In gr. Ovo. XVI , 351 bl. f 3 -9o.

T

ot wegneming van bet vooroordeel tegen deze reisbeichrijving , wegens den bijzonderen toeffand des reizigers , hebben wij het noodige aangemerkt , bij de aankondiging van het eerfte deal. \Vij verlieten den Schrijver te Kazan. Dit tweede deel vangt aan met het verhaal van deszelfs verblijf, ontmoetingen en waarnemingen in die ftad. Kazan verlaten hebbende, trekt hij bet
Ural-gebergte over. Ekatharinenburg is de eerfle plaats,
welke de fchrijver in Aziatisch Rusland aantreft. Van
daar vertrekt hij naar Tobolsk , reist verder SiberiE door,
en komt over Tomsk tot Irkoutsk , de hoofdflad van het
Oostelijk Siberie. Daar cchter wordt de reiziger ingchaald door een' , hem op Keizerlijk bevel achterna gezonden, Luitenant van de Veldjagers, die hem belet zijnen tort voort te zetten, hem tot Illoskon , meestal
langs denzeifden weg, (lien hij gekomen was, gcleidt,
en hem vervolgens door Polen over de Ruslifehe grenzen brengt. Eindelijk reist de fchrijver door Dnitschland , over Weenen Berlipt en andere plaatten , near
hamburg, gaat dear fcheep, en komt in Engeland terug. -- Ziedaar den hoofdzakelijken inhoud der voortzetting en van het belluit der reisbeichrijving iu dit deal.
Daar do reiziger zijne lezers veelal geleicit in het door
vreemdelingen minst bezochte gedeelte van het uitgettrekt
Rusfisch gebied, doet dit laatile deel in wetenswaardige
bijzonderheden en belangrijke ontmoetingen niet onder
voor het, door ons reeds gunflig aangekondigde, eerile
deel. Uitgenomen de gemenjke uitvallen van den fchrij-
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ver over de volbrenging van het Keizerlijk bevel, hetwelk hem belette zijne voorgenomene plannen geheel te
voleindigen , is ook de wijze , waarop hij zijne ontmoetingen verhaalt en zijne waarnemingen mededeelt, zeer
onderhoudend. De vertaler geeft ook in dit werk , zoo
wel door de overbrenging zelve in onze taal , als door
zijne bijgevoegde aanmerkingen , blijken, dat liij ten
voile berekend is voor zijne taak. Vooral ftemmen wij
in met zijne teregtwijzing van des fchrijvers fchampere
beoordeeling van de behandeling, hem aangedaan door
bet Rusfisch Gouvernement. Wat ook HoLMAN aanwendt, om aan dien maatregel een geheimzinnig ftaatkundig duel te doer toefehrijven, ook wij meenen het
er voor te moeten houden , dat het avontuurifjke van des
reizigers plan , om in zijnen weerloozen toefland zijnen
togt tot daarhenen uit te ilrekken , waar , wegens de afgelegenheid der gewesten en het woeste der bevolking, den
reiziger de befcherming van het Gouvernement geene genoegzame veiligheid kon verfchafien , den Keizer tot deze,
anders eenigzins willekeurige , behandeling van den achtingwaardigen man heeft genoopt. Under de achter bet
werk gevoegde aanmerkingen is vooral die tor opheldering van HOLMAN 'S opgave van landmaten en afftanden zeer doelmatig tot regt verftand van alwat in bet
werk daarop betrekking heeft. Onze aanbeveling van
het eerfte deel is dus ook van toepasfing op bet thans
aangekondigde , hetweik wij vertrouwen dat door ons
publiek met genoegen zal gelezen worden.

De Kluizenaar in Rusland, of ilanmerkingen op de
Zeden en Gewoonten der Rusfen in het begin der
XIXde Eeuw. Uit het Fransch. Tide of laatfle Deel.
Te Dordrecht, bij Blusfc en van Braam. 1829. In gr.
8vo. 315 Bl. f
40.
Wii hebben bij de aankondiging van het eerfle deel
den verdienden lof aan dit werk gegeven. De Kluizenaar
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gaat op dezelfde loffelijke wijze , als hij had aangevangen , met het berigt van zijne waarnemingen voort. Over
den aard van dit ‘verk en den in hetzelve heerfchenden
gecst hebben wij ons bij de aankondiging van het eerfle
deel over her algemeen gunflig uitgclaten , en achten ons
daarom ontflagen van eene breedvoerige beoordecling van
dit tweede en laatfle deel. In denzelfden trant voleindigt de Schrijver nu zijnen arbeid in de volgende 19
Hoofdaukken: illilitaire Kolonien. Kleederpracht en

Iluweligsuitzetten. Iltzwelijks- en Doopplegtigheid. Peterhof. Bone mislukte Anbasfacle. De Brand. Alexander. De Verloting. De Godsdienst. De nieuwe
Izaakskerk. De Boeren. De Vripnakingen. Een Uitfiapje. Nog eene ITandeling to Zarskoefelo. De Epaulette bovenal. Opvoeding der Vrouwen. De Berisper.
Over de Illisdaden in Rusland. Farinka , of de roode
Kroeg. Over het reusachtig onrwerp , om ackere gedeelten van het Rusfilche krijgslcger als kolonien in de
onbewoonde en onbebouwde flreken des rijks te vestige'), geeft de Schrijver een zeer belangwekkend berigt,
waaruit wij het een en ander, als eene proof, willen
0 vernernen :
„ In 't algemeen worden , buiten Rusland, de yolkplantingen flechts beichouwd, als her krijgswezen, maar
geenszins , als den landbouw betreffende. Velen weten
niet, dat de vestiging van een regement op ecn aangewezen auk gronds flechts ten koste van den zwaarflen
arbeid kan worden verkregen: zoo als het droogmaken
van moerasfen , bet velden van bosfchen, het ontginnen
van woeste velden , enz. Wanneer de gebouwen , beilemd voor de huisvesting van een bataljon , voltooid
zijn, brengt men er de boeren van de kroon , die de
kern moeten uitmaken van het bataljon , dat bezit van
den grond komt nemen. De betrekkingen van maagfchap hebben er niets door te lijden: de jonge hoer,
die de krijgsdienst omhelst, en tevens landbouwer blijft,
neemt zijnen ouden vader , zijne nioeder , en, is hij getrouwd , zijne vrouw en kinderen mecle. De beide an-
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dere bataljons , nit bet leger genomen , om het regement
voltallig te maken , worden de huisgenooten van het
eerfle. Allen houden zich gelijktijdig bezig met de ontginning der gronden , waarvan de voortbrengfelen tot
levensonderhoud voor de gebeele bevolking beftemd zijn.
De boeren, in diervoege foldaten geworden , oefenen zich
twee dagen 's weeks in den wapenhandel; de twee bataljons , die geen eigenciom bezitten , deelen in den veldarbeid: het ganfche regement houdt zich dus met den
landbouw bezig. Ellie volkplanting bezit werklieden van
alle ambachten , die er noocizakelijk zijn, zoo als bakkers , fmeden , timmerliecien , enz. Onderfcheidene groote
gebouwen zijn voor den generalen flaf van ieder regement beftemd : daar vindt men de woning van den Kolonel en der Opperofficieren , de kerk, de zaal voor de
wapenoefehingen des winters , de voorraadfchuren , het
hospitaal, eene gaarkeuken of koffijhuis , waar de Officieren bijeenkomen , en waar men eene bibliotheek en de
nieuwspapieren aantreft. Aan dat huis flappen de vreemdelingen af. In het midden der compagnies is een veld
voor de zomerwapenoefeningen , eene hoofdwacht , eene
kapel en eene woning voor den Pope en de Onderofficicren. — De verfchillende korpfen liggen in eene , en
beflaan eene ruimte van zestig werften in de lengte. De
kolonien voor de ruiterij bcvinden zich aan de oevers
van de Pruth. Men berekent algemeen , dat alles te
zamen tachtigduizend man beloopt. — Het uithuwen van
de foldaten aan de dochters der boeren , die tot het regement behooren , is ook al een gewigtig ongerijf van
deze inftelling. De Officieren, met de zorg voor die
verbindtenisfen belast , geven zich waarfchijnlijk bitter
weinig moeite , om te ontdekken , of de aanftaande echtelingen eenige wederzijdfche liefde voor elkander hebben opgevat. Nooit geleek het huwelijk meer op eene
loterij. Daar de mannen niet door de meisjes gekozen ,
maar haar opgedrongen worden , zijn die huwelijken
flechts minder gei,velcidadig , dan die, welke de Sabijnfche maagdenroof ten gevolge had. Evenwel men zegt ,
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dat er in al die verwarring eene foort van eensgezindheid heerscht. Een Opperofficier der kolonie, die op
een familiefeest in den omtrek genoodigd werd, gaf ten
antwoord: „ Onmogelijk ! Morgen trouwt bet regement ;
ik ben plaatsvervangend vader van een duizendtal editgenooten , en kan dus volarekt niet web !" Dit, zal
men mij toeilemmen, overtreft nog FIGARO, die eene
ganfche bezetting purgeerde."
Indien het publiek door onzen lof , aan bet eerfte deel
gegeven , zich niet heeft misleid gezien, dan twijfelen
wij er niet aan , of ook dit deel zal den leeslust aangenaam en nuttig bezig houden.

C. CRISPI SALLUSTII Bellum Catilinarium et Bell= Jugurthinum , cum Adnotationibus in ufum Scholarum , edidit j. K O E N D E R S, Gymnafii Tungrenfis
Director. Trajecti ad Mofam , apud Viduanz Lefebure-

Renard. 1828. 8vo. pp. IV, 354.

De

Heer K O E N D E R S, Rector van bet Gymnafium
te Tongeren, heeft deze op zeer fraai papier en met
eene fchoone letter gedrukte uitgave van SALLUSTIUS
voor fchoolgebruik iugerigt , en zijne verklaringen onder
den tekst geplaatst ad modum Mineliii , met dat onderfcheid , dat wijlen MINELLIUS in bet Latijn commentarieerde , K O E N D E R S in bet Nederduitsch. Vooreerst
hebben wij den trant van Br INELLIus nooit goedgekeurd , voornamelijk om deze oorzaak, dat er weinig of
niets voor den leerling wordt overgelaten om zelf te denken. Geef hem eene uitgave zonder eenige verklarin bg 5
uitgezonderd het allermoeijelijkae , hij zal datgene, hetwelk hij niet begrijpt, te huis moeten overpeinzen, zijne
woordenboeken raadplegen , en verlangen naar de ophelderingen, hem door zijnen onderwijzer te geven. Hoe
verheugt het hem niet , wanneer hij te huis zelf iets gevonden heeft, hetwelk op de fchool worth goedgekeurd ;
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hoe bedroeft hij zich , en fchaamt zich hehnelijk voor
zichzelven, dat hij in kleinigheden is blijven fleken; en
hoe worth zijne aandacht op de verklaringen des onderwijzers gevestigd en levendig gehouden , omdat hij dezelve in zijn geheugen moet prenten , daar hij ze niet
gedrukt vindt, en zich daarop dus niet verlaten kan!
Dit een en ander fcherpt het oordeel van den leerling en
wekt bet denkvermogen op. De Commentaries van I■TINELLIUS hadden dit nog vooruit , dat ze in 't Latijn
gefchreven waren, en doorgaans nog al in redelijk Latijn.
Dat werd dan toch niet zonder eenige infpanning en
aandacht verftaan. Doet men dat nu ook in de moedertaal , dan hebben de leerlingen weer dan eene halve vertaling. Wij zijn het dus aangaande de manier met den
neer KOENDE RS niet eens , maar gelooven , dat hij
veel gefchiktheid en aanleg heeft om wel en naauwkeurig
to onderwijzen. Dit blijkt ons nit de aanteekeningen
zelve. De Rector had die voor het mondeling onderwijs
moeten gebruiken.

Andromache. Vetera Scholia ad E U R /PIDIS Andromachen. Edidit cum fua tarn ad fabulam,
gum ad Scholia adnotatione JOANNES LENTING,

EURIPIDIS

Art. Lib. Mag. Lit. Hum. Doct. Gymnafii Litcrarii,
quod Zutphanim est, Rector. Zutphanim apud II. C.
A. Thieme. 1829. 8vo. pp. XVI, 424.

D

e Heer LENTING levert ons bier een nieuw bewijs
van zijne geleerdheid en oordeelkundige fludien, befleed
aan het beroemde Treurfpel van EURIPIDES, Andromache genaamd. Deze uitgave is voorwaar met veel zorg
en naauwkeurigheid bearbeid, hetwelk men ook wel niet
anders verwachten konde van eenen man , die zich bijna
uitiluitend bepaalt bij de oude Treurfpeldicbters. Hij
heeft zich door derzelver aanboudende lezing en overdenking eene bekendheid met ftijl en gedachten verworBbb
BOEKBESEII. 1830. NO. 16.
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y en, welke men zoo niet bij elken Geleerde vindt. Daarenboven heeft de Rector moeite , tijd noch kosten gefpaard , om verfchillende handfchriften , welke er van de
Andromache beftonden , met eigene oogen na te zien , en
te dien einde eene reize naar Parijs ondernomen; en
zijn hem eenige onuitgegevene aanteekeningen van den
grooten VA LCKENAER nit de Leydfche Bibliotheek
medegedeeld. Ook heeft hij veel zorg betleed aan de
oude Scholien, dat zoo belangrijk hulpmiddel , om bedorvene plaatfen dikwijls gelukkig te herftellen. Eindelijk is het boek voorzien van verfclieidene nuttige bladwijzers , en heeft de uitgever minder toegegeven aan eene
zekere zucht om te willen emenderen , dan hij wel eens
plagt te doen. Zoodat de Heer LENTING, naar ons
gevoelen , met deze uitgave van de Andromache veel eer
zal behalem Eene aanmerking houde hij ons ten goede.
Dezelve betreft den tlij1 en de taal. Deze misfen die eenvoudigheid , zuiverheid en kieschheid, welke men heden
ten dage met regt van ieder,, die Latijn fchrijft , vordert. De Opdragt , aan den Graaf VAN DER DUYN
VAN 1HAASDAM, is alles behalve fraai. De Voorrede is
duister, gedrongen en ongemakkelijk. Datzelfde vonden
wij in vele Aanteekeningen. Ook beviel het ons niet ,
dat de Griekfche verzen fomtijds in het Nederduitsch
worden geparaphrafeerd. Men kan dat alles zeer wel in
het Latijn doen ; dat heeft betere houding , en buitenlanders verftaan onze taal niet. Het is voor eenen man ,
gelijk de Heer LENTING is , gemakkelijk , deze en andere kleinigheden in het vervolg te vermijden.

Tsia'rekenkundige Tafels , bevattende de merkwaardigfle
Gefchiedenisfen , voorgevallen in de voornaamfle Staten , gejlicht vddr de 7ijdrekening der Christenen ;
mitsgaders de voornaamJle Ontdekkingen der Olden.
Door C. H. ROGGEN, Onderwiper en Kostfchoolhouder to 's Gravenhage. Te _Dordrecht , b !yE. Bonte.
1829. Viii, 106 bl. f so.
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of het wel zamenaellen van dergelijke tijdrekenkundige Tafels wordt weer historifche kennis vereischt, dan
men gewoonlijk meent. Immers moeten deze Tafels de
kern van de gewigtigfie gebeurtenisfen in een' korten en
tevens duidelijken flip bevatten , en als 't ware een compendium compendiorum uitmaken. Het is waar,, er bethan vele en velerlei gefchiedkundige Tafels , nit welke
men het beste en belangrijkfle kan kiezen. Maar dan
wordt het eene foort van gewoonlijk niet best zamenhangend geheel; men bemerkt dan zoo duicielijk, dat het
een zamenraapfel is van verfchillende deelen , en niet de
vruchten van eigene fludien en overdenkingen. Alwie
het geheel niet in zijne ziel omvat en als 't ware met
anen blik overziet, zal ons geen juist denkbeeld van
het geheel in korte trekken fchetfen. Wij willen dan
den fchrijver van dit boekje uit dat oogpunt niet beoordeelen.
Daar is iets anders , waarvoor wij hem en anderen,
welke de oude Gerchiedenis onderwijzen en de oude talen niet verflaan , willen waarfchuwen. bit is eene onverdragelijke flordigheid in het verwarren en verkeerd
fchrijven van eigennamen en in het begaan van andere
onnaauwkeurigheden. Wij behoeven te dien einde dit
boekje flechts te doorloopen.
Bl. al. Beflisfende veldflag b j Arbela of Gangamala.
Arbela was eene flad en Gaiigamela een vlek. De fchrijver, die ook verkeerd Gangamala fpelt, fchijnt de plaatfen voor dezelfde te houden. Elders lezen wij van
eene flichting van den Areopagus ; dat Creta thans Cyprus genaamd wordt ; van eenen Macedonifchen Koning
c oRANus; van eene rivier Eurimidon; van eenen
Lacedamonier GYLIPSUS; dat DEmosTnENEs te
Paenium geboren is ; dat PHYRRUS Koning van Epirus was; dat LE oNIDAS in de Thermopyle Breed ;
dat de Cenfors Keurmeesters waren; van Mus I en Mus
III; van PHILI p PuS le Kynoskephalen geflagen, enz.
enz. enz. Wij kunnen dit werkje niet ark aanbevelen.
Bbha
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Prijinoedige Gedackten over de tegenuioordige beroerten in een
gedeelte van het Koningrijk der Nederlanden , toegelicht
door eenige flaaltjes uit de Gefchiedenis van den opjland
der Belgen tegen hunne laatge Souvereinen uit het this
van Oostenrijk. re 's Graven/age , bij A. Kloots. 1830.
In gr. 8vo. 44 Bl. f 40.

Het is eenigermate gewaagd , over gebeurtenisfen van den
dag ten eerfte bij openbaren gefchrifte zich te verklaren.
Omftandigheden nemen ligt eerie wending, welke niet voorzien kon worden. Zoo is de gefteldheid van zaken ook
reeds veel veranderd, nadat de Schrijver dit werkje ter
perfe had gegeven. Wat bij van de heerfchappij des bijgeloofs
zegt , fchijnt thans door de uitkomst wederlegd re worden.
Zoo fchijnt het , fchrijven wij met opzet ; want nog is het
einde niet. De uiterften raken elkander. Misfchien is het
voor de zaak der menschheid een geluk, dat vooreerst het
ongeloof zich verheft boven het bijgeloof. Welligt moet
Tangs dezen weg bereikt worden , wat de verlichte Kizer
van Oostenrijk , Jozer II, zich voorftelde , maar destijds niet kon volvoeren.
De Schrijver ontleent zijne flaaltjes uit een werk , in 1818
re Gent bij r. F. DE GOESIN VERHAEGEN Ilitgegeven,
onder den titel van Jaerboeken der Oostenrijkfche Nederlanden , van 1780 tot 1814, enz. opgejlcld door eenen Tijdgenoot. Wanneer men de aangehaalde piaatfen leest, zoude
men fonts bijkans meenen , letterlijk vermeld te vinden ,
wat federt azi. Augustus 1830 gebeurde. Tot proeve het
volgende: Deze opftekers ," (zoo fchreef een Belg ten
jam 1818 in de taal des lands) ,, zoo geestelijke , als wei, reldlijke, ftroeyden uyt alle foorteii van lasterfchriften ,
y, waeronder het voornaetufte was een periodiek blad , be„ kend onder den naam van Keureminne , hetgene opgefteld
,„ wierd door zekeren VAN DEN ELSREN, Priester en Theo.
• logant te Loven. Dit blad vol agterklap , leugens en in, jurien tegen den Souvereyn en de gene hem aengekleefd
" waren , wierd met groot genoegen gelezen door de Bis„ fchoppen ," enz. „De muytetingen wierden daernaer bijge, fprongen door borgers , waeronder zig bevonden eeni, ge geestelijken, verraederlijk eenrandendc en doodende, al
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,, war foldaet was ," enz. „ Zulks gebeurde op zip; brabandsch,
v AN
• om het yolk te verblinden."„ Den Advocaet
• DER NooT, ten tijde der plundering tot Brusfel , verbie.
dende aen de vrijwillige (vrijwilligers) te fchieten, zeyde
" hun , dat de plunderaers hunne breeders waeren, dat zij
• tegen die menfchen geene vreedheyd mogten begaen." War
voorts de vripnoedige Gedachten zelve betreft , de Schrijver geeft in een P. S. te kennel], dat hij deze den 16 Sept.
1. 1. ter perfe heeft gegeven, en dat ze misfchien , ware
het mogelijk geweest, na het later gebeurde bier en daar
gewijzigd zouden zijn geworden. Dit gelooven wij gaarne,
doch meenen ook buitendien wel gegronde aanmerkingen op
het geflelde te kunnen maken. Op bl. 39 worth gevraagd:
Zijn de Belgen , die , v66r de Franfche omwenteling, fe, dert den Utrechrfchen vrede , aan het huis van Oostenrijk
• onderworpen , en naderhand in de Republiek en het Kei, zerrijk van Frankrijk ingelijfd waren, hij de Tractaten
, van Londen en IFeenen , gevraagd, of zij er in toefiem, den, om met de voormalige zeven Provincien tot an
, Koningrijk vereenigd te wordee dan of zij liever weder
, tot Oostenrijk of Frankrijk wilden behooren ? Met welx
• regt kunnen zij dan nu eene fcheicling en verandering
, van de gemaakte fchikkingen, op eene suet de Grondwet
firijdige wijze, vorderen?" Hier is de redenering des
Schrijvers , naar ons oordeel, zeer zwak. Omdat de Belgen in i815 niet gevraagd zijn, of zij vereeniging met ons
begeerden , hebben zij thans , meent hij, geen regt , om te
fcheiden. Men zou hierop kunnen vragen: drat is regt ?
dVie gaf in 18 r S aan anderen regt , om Belson en Noord-Nederlanders met elkander te vereenigen? Op dit punt komt het
voornamelijk aan. De zaak is, in weinige regelen fchrifts,
met eene magtfpreuk geenszius of te dam Ach! had de
Jlaatkunde toch nooit die heillooze vereeniging daargefleld !

Ankidnge der Zeit von LUDWIG MARCHAND. Utrecht, Verlag von C. van der Post , Jun. 183o. 8vo. 42 S.
her Recenfenc , in den Luxembstrger
H oe verheugt
zulk eene echt vaderlandiche cienkwijs.aan te tref-

MAR-

CHAND

zijne pazij I Men meent , als
wafen! en hoe fiksch
ja ook BURGER
re, KLEIST, SCHILLER el/ Kä
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te hooren: fpranken van bet verfchillend dichttalentdier mannen fchijnen in den boezem van MARCHAND in ednen ondeelbaren dichtgeest te zijn zamengegloeid , die in route
en krachtige harmonies zich uitilort. De Dichter verdient
allezins de hem door NT A N DER HOOP (zie bl. 37) toegebragte hulde. Men hoore Freiwilligers Minnefang, coup!.
en 2; henevens Jagerliedlein, den Studenten , die fretsvillig ausziehen far Gott, Furst und Faterland coup!. a
en 4:
Uit Freiwilligers Minnefang.

Was flammen die Blicke ? was pocht das Herz?
Was packet mich fiir ein Graufen?
Der Jangling fclzaut muthig himmelwarts,
Fort will er, zu fpielen in blutigem Scherz
Mit des Sturmwindes mach:igen,/ Saufen ;
Er tunztnelt den Rappen hasfasasfa !
Er ziehet den Flamberg, hurrah! hurrah!
Nicht weinet fein Liebchen die Auger, roth,
Das thun nur die Frank'fchen Zofen.
Sie fchnallt lick ein Tuch um , blutigroth
Will zieWn mit dem Liebften auf Leben und Tod,
Will nicht fchmachtend fein hinter dem Ofen ;
Sie bindet ein breit orangengelb Band
Auf' s Miitzchen des Liebften mit fester Hand.
Uit het Jagerliedlein.

Auf, Jager , das Bachslein rein und blank
Rasch fiber den Arm gehangen!
Fur Pulver und Blei dem faterland Dank!
Dann vorwiirts! wie uns're Filter frank,
Wo blutige Friichte prangen ;
Nach Braband auf die Parforce - Jagd,
Und fiber die Kerls tins hergemacht !
Wir fuchen die Beut ' , wir wollen nicht
Im Hinterhalt auf fie lauern ;
Das thus nur ein recht erbarmlicher Wicht:
Geficht ,
Ein Braver tritt frei ihr
Und harret nicht hinter Mauern ;
Drum jagen wir 'lets das Wild im Frei n,
Und wollen nicht feige Briisfier fein.
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Uitheemfche Harpentoonen, door Mr. J. vvEsTENBERG. Te
Kampen, bij K. van Hulst. 183o. In kl. 8vo. VIII en E70
f 1 -So.

D

e Heer Mr. WESTENBERG bezit ftnaak en gevoel voor
poOzij, doch kent zichzelven het vermogen niet toe, om
oorfpronkelijke ftukken te vervaardigen , die voor het algemeen belangwekkend genoeg zijn. Liever legt hij zich dan
toe op eene gecrouwe navolging van voortreffelijIte gedichten van uitlanders, en als eene proeve van zijne pogingen
te dien opzigte ontvangen wij dit fraaije en belangrijite bundeltje , waarvan de ticel met een bevallig vignet verfierd is ,
vooritellende BERTHA , daar zij de rotfen opvliegt, met
den rooden band, haar door MAX gefchonken ,,,terwijI de
valk van Keizer MAX haar vooruitzweeft , en M A x zelf op
de eerie, zijn vriend , Herzog HERMAN, die op deszelfs
verzoek hem dood zou fchieten, op de andere rocs flaat;
een tooneel uit het [Romantisch] Treurfpel in ea bedrijf:
Keizer M A x op den Martinswand, door VON SCHLECIITA.
De Heer WESTENBERG is zeer gelukkig geweest in de
keus der flukken, die hij der vertolking waardig achcte , en
heeft in vele opzigten zich goed van zijne taak gekweten.
Wij vinden hier navolgingen van LAMAR'FINE, CASIMIR
DE LA VIGNE,DANTE ,SHAKESPEARE, VON SCHLECH-

STRECKFUSS, Mevrouw

KRUDENER, VICTOR HU-

G o, JEAN PAUL, URSINDS

(namelijk den Dichter,, alzoo

TA,

geheecen) ,

KORNER, SCHILLER, MATTHISSON, RUNS,

Lord BYRON, KIND, COS TENOBLE, MOHR, MUCHLER, GRAMBERG, SCHINCK, WYSS, FRANZ en SEL A Da, benevens van eenige ongenoernden. De volgorde is
die van den tijd der vertaling. De Koorknaap, de dramatifche /lukken , vooral Keizer M A x en de Romances:, benevens

het Geweten; aan vaders, die kinderen buiten het huwelijk
hebben , en de flukjes onder den algemeenen Eitel van Blocinenfpraak, bevielen ons inzonderheid. Op eenige zwakheden moeten wij echter den Vertaler opmerkzaam waken ,
vooral omdat in navolgingen de manier, waarop men dat
doet, dus keus van flukken, getrouivheid, gill en verfificatie,
bij gebrek aan eigene vinding , al de verdienfte waken. Nu
zijn /1/l en vergficatie hier niet onberispelijk. Niet alleen is,
bl. 3, verhand voor verbannen of te keuren ; maar de woord-
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fchikking is ook fours niet Nederlandscb, zelfs in bet tus
fchengevoegde proza, B. v. bl. 66. Hertog HERMAN klimt

nit de diepte tegen eene fleenrots op , wELICE DIE , waarop de
Keizer zich bevindt , TEGEN OVER STAAT (entgegen Jleht). Ja,
zoo gaat het wel in het Duitsch ; maar in good Hollandsch
zegt men : Welke jlaat tegenover die, waarop de Keizer zich
kevindt. BI. :67: I'rocg in den mOrgen een Ingisje ging verldten been en seeder. Dat is even als : In ouden tad in Frankenland een goelijk maaga'ske leefde. Die woordfchikking
is wel eenigzins verouderd; maar in zulk een flukje , waar
zelfs de twat fantastisch is , juist op hare plaats. Doch die
eigene woordfchikking komt ook op vele plaatfen elders
voor , waar men er zich minder mede vereenigen kan. De
Heer WESTENBERG inag voortaan daar wel wat op bedacht zijn. Keizer M A x heeft flechts een bedrilf, en toch
maakt de Vertaler er twaalf van. Bij ongeluk heeft hij overal bedrijf in plaats van tooneel gefchreven. Wat de verfificatie betrefc, daarin hinderen niet alleen eenige meer voorkomende hardheden , gelijk b. v. 'k 't t enz. Vrijheden in
het rijm, als b. v. van tad Op eettwigheid, en die beide op
zaligheid; maar vooral dat opzwelgen van de i en y , hetv. hi. 2 0. Venetiaansch
welk aan ooze teal vreemd is ,
I
in drie grepen (Veneetsjaansch); bl. Alcyon (Alsjon dus,
wil men den regel in de maat lezen, in plaats van Alcyon
of Halcyon, gelijk. behoorc); 1NIAXIMIAAN (dus MAXI.mJAAN, hi. :25, voor MAXIM1AAN, of, volgens de aangenomene vrijheid ,

MAXIMIAAN).

en op de eigene bladz.

het laatile vers , als ook bl :26, in plants van het legioen,
of 't legioen , 't legioen , dus 't legjoen. Dat beet eerst za.
tnentrekken ! Voorts is , bl. 93, op eenen na de laatfle regel , bij ongeluk Jambisch in pillars van Trochasch, en bl.
;33, vs. 5, van onder geteld, flaat er bij vergisfing een
Alexandrijn in plants van een' vijfvoetigen regel; men leze:
/s deez'l vriendinlaan u ,1 ver!aat I ne ! ontvlodn ? en dan
komt het nit.
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De Nederlandfche Jongelingen. Door W. KIST, den Schrijver
van den Ring van Gyges wedergevonden. Te Rotterdam,
bij Menfing en van Westreenen. 1829. In gr. 8vo. 335 Bl.
f 3 -6o.

D

e Schrijver Wilde eenige wenken geven aan brave jongelingen, wier aandacht nog niet gevallen is op alles, wat bevorderlijk kan zijn tot het bereiken van hun does — het
voortkornen in de wereld. Hoofdil. I, over de keuze van een
beroep, is niet minder belangrijk voor cinders, dan voor derzelver kinderen. H. II, de infpanning van den geest moot
met ligchaamsoefeningen warden afgewisfeld , geeft meer, dan
het belooft. Ook over de nuttigheid van het aanleeren der
oude talen , aismede over bet wet verdeelen en fpaarzaam
gebruiken van den tijd , words hier iets goeds gezegd. Het
opfchrift van III is: onmisbare hulpmiddekn , om zone
fortuin te bevorderen. Befcheidenheid en nederigheid worden
H. IV aangeprezen. Wat de Schrijver H. V over lectuur en
fchoone kunflen, en 11. VI over de verkeering met menfchen
zegt verdient behartiging. Eenige voorname hinderpalen,

die den jongelingen den weg toefluiten , om de bewerkers to
warden van hunne fortuin , H. VII, zijn mede belangrijk.
Het fpel, H. VIII, is treurig waarfchuwend. Ligtzinnigheid
en ontrouw worden H. IX , -- de onmatigheid en de verwaarloozing der gezondheid en krachten H. X op eene treffende
wijze gefchetst. De lafhartige, H. XI , fchijnt wat overdreven; doch men vindt foms zonderlinge menfchen. Jovelingen , die veel vorderen, die uitzigten hebben , flrijdig met
het gezond verfiand en menfchenkennis, zullen met vele teleur.
flellingen moeten wor/lelen en hun leven in ontevredenheid doorbrengen , H. XII ; een zeer waar en behartigenswaardig
woord. De nadeelen van onbedachtzaamheid en praatzucht
worden H. XIII aangewezen. De ongevoehge en ondankbare
jongeling is H. XIV gefchetst. Moge het getal der zoodanigen niet zoo groot zijn , als de Schrijver meent! Wat H.
XV over het waarnemen van ambt of beroep gezegd words ,
is zeer belangrijk. Ja , zoo gaat het dikwerf. Men meent
niet genoeg voorfpoed in de wereid of niet genoeg zegen op
zijn werk te hebben, en men neemt eigene onvoorzigtigheid
of verkeerdheid en verwaarloozing, die er de fchuld, aichans
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grootendeels, van zijn, niet behoorlijk in aanmerking. H.
XVI heeft de keuze van eene echtgenoot, en II. XVII de
echtverbindtenis ten onderwerp; in beide komen zeer nurtige wenken voor. Over moed en flandvastigheid, bij het
ondcrgaan van wederwaardigheden en rampen , wordt eindelijk
H. XVIII gehandeld.
Ziet daar den belangrijken inhoud des boeks kortelijk opgegeven. Met voile ruimte kunnen wij hetzelve aanprijzen.
Niet alleen jongelingen uit befchaafden !land , maar ook ouders zullen hetzelve met genoegen en nut kunnen lezen. De
onderhoudende fchrijfwijze van den Heer KIST is bekend. De
flijl, over het geheel vloeijend, laat bier en daar iets te
wenfchen over. Eenige fouten in de fpelling ontheren het
anders zoo fchoone werkje , b. v. fpreekende (fprekende),
jong gijtje (geitje), bedrging en bedrijgen (bedreiging),
verlichting (verligting) van (marten, koei (koe), neigen (nijgen), flond verflompt (ver(lomd), gij was (waart), zijnen
(zijne) tafel.
Mogt het boek in veler handen komen en bij herhaling gelezen worden! Men zal geene reden hebben , om zich over
geld en tijd, hieraan belleed, te beklagen.

De Katakomben (onderaardfche Grafgewelven) van Napels.
Eene Gefchiedenis uit ooze dagen, door FREDERIK J AK. 0 a s , Hoogleeraar te Gotha. Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Goor. 183o. In gr. 8vo. 227 Bl. f r . 80.
de dochter van Sir
een'
N
zich in Italic' ophoudenden Engelfchen edelman, geraakt te
ATALIE,

ARTHUR MORTON,

Nape's in verzoeking, om van de Protestantfche tot de
Roomschgezinde godsdienstbelijdenis over te gaan. Hare
overhelling tot het romaneske, de verwaarloozing van hare
godsdienflige opvoeding, de indruk, dien een fchrikkelijk
doodsgevaar in de Katakomben van Napels op hare levendige, ligt te ontvlammen verbeelding achtergelaten had,
doen zekeren Graaf CORRADI, een' vermomden Jeznic,
bet plan fmeden, am het rijke Engelfche meisje, buiten weten van Karen vader, tot het Roomfche kerkgeloof over re
halen. Gelukkig gaan hare oogen nog bij tijds open, en
ontkomt zij den haar gefpannen Daar NATALIE, als
eene aanzienlijke Engelfche, boven het bereik van zijne wraak.
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is, tracht hij dezelve te bevredigen aan een braaf en
verftandig joodsch meisje p ENNINA, de vriendin van NA
TALIE, welke hij met Karen vader NATHAN in de gevangenis der Inquifitie te Rome laat werpen , op de befchuldiging , dat zij NATALIE door hare raadgevingen afkeerig had
gemaakt van de voorgenomene geloofsverandering. De gevangenen geraken echter in vrijheid , door de bemoeijing van
een' aanzienlijken befchermer,, den Markies TRALASAQuAs.
Deze ontmaskert den gewaanden CoRRAD1, die nu blijkc
een bedrieger te zijn , zeif van Joodfche afkomst zijnde , en
eigenlijk SIMON MEIJER te heeten. Na TRALASAQUA s'
dood begeven m o P. T o N en NATALIE zich met NATHAN
en PENNINA naar het vrije Engeland , waar het verhaal
hen in ongeftoorde en aangename vriei dfchap met elkander
levende verlaat.
Het fpijt ons , dat de Heer STEENBERGEN VAN GOOR
aanleiding geeft , om dezen waarlijk in vele opzigten fraaijen
roman niet op zichzelf, maar in vergelijking met spiNDLER'S
Jezuit te beoordeelen. Naar onze wijze van zien, is op deze
Katakomben , wanneer wij dezelve met s p IND LER ' S werk vergelijken , toepasfelijk: Tel brille au fecond rang, qui feclipfe au
premier. Van cORRADI words hier met eene enkele penneftreek
gezegd , dat hij coc de orde der Jezuiten behoorde. Maar in het
verhaal zeif komt hij enkel voor als een listig fortuinzoeker,,
die her rijke Engelfche meisje en haar vermogen voor zich.
zeif zoekt meester te worden , en als middel , hetwelk hem
tot dit doel leiden zal, haar Roomschgezind tracht te maken. Wij zien hierin nog niets , dat den Jezuit kenmerkt.
Al zijn alle Jezuiten fchurken , daarom is iedere fchurk nog
geen Jezuit. In SPINDLER 's werk daarentegen worth de
Jezuit naar het leven afgefchilderd , in betgeen hem van
andere Roomschgezinden , en den deelgenoot der hoogere
graden van den ondergefchikten aanvanger kenmerkend onderfcheidt.
Onder hetgeen bij NATALIE een gunflig denkbeeld van
de Roomfche godsdienst had doen ontftaan , noeint JAKOBS
ook het volgende : „ Met DANTE ' s divina comoedia had
zij zich insgelijks bekend gemaakt, en naauwelijks kon zij
den tijd afwachten, waarop haar datgene , wat zij , in de
betooverendfte taal en met al de kleurenpraal der pazij
getooid, had leeren kennen , in de wezenlijkheid zou bejezucht
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genen." Maar ieder,, die met de klasfielte Italiaanfche fchrijvers bekend is, weer, dat er bijna geen krachtiger tegengift
is tegen de Roomfche profelytenmakerij , dan juist het beftuderen der beroemdfte Italiaanfche fchrijvers van de veertiende
en de eerfte helft der vijftiende eeuw. juist in die zelfde
divina commedia (in het oorfpronkelijke niet comoedia, zoo
als JAKOBS. fchrijft) fchildert DANTE de Roomfche kerk,
als bedekt met allerlei vuiligheid , en bezwijkende wider den
last van hare eigene misdaden. De dichter ontmoet Paus
ANA sTAsius in het diepfte der hel , ziet in die zelfde het
Paus NIKOL AA s III , waar deze met de hielen naar boven
BONIFACIUs VIII verwacht , die hem aflosfen moest , en
wiens plaats weder vervangen moest worden door c LEMEN s
V. Nu vragen wij , of J A E 0 BS grond heeft , om in dit verhaal NATALI E ' S bekendheid met dezen fchrijver aan te voeren als eene der omflandigheden , Welke haar tot het Roomfche kerkgeloof deden overhellen !
Aan wien , fchrijver, of vertaler,, of corrector, wij de
zinttorende fouten in het aangehaalde Italiaansch te wijten
hebben , kunnen wij niet beflisfen ; maar ons viel 111 het oog
o. a. Galcotto voor Galeotto, contanto voor cotanto, georno
voor giorno, che'ntrate voor ch'entrate.

De Karakterkunde volgens de Gelaatsleer in verband befchouwd met de Schedelleer en de menfchelijke Temperamenten. Met Steendruk- afbceldingen. Te 's Hertogenbosch,
f 2■ :
bij H. Palier en Zoon. 1829. In gr. 8vo. 135

D

e gelaats- en fchedel/eer,, benevens de kennis der menfchelijke temperamenten , worden in dic werkje toegepast op
de karakterkunde. De fchrijver gevoelt zich , na eene veeljare beoefening van dit wetenfchappelijk vak , aangefpoord ,
om een eenigzins geregeld zamenftel daarvan zijnen landgenooten aan te bieden. Hij meent daardoor in eene behoef.
te te voorzien , welker vervulling LAVATER nog te wenfchen
had gelaten. „ Diens werk toch ," zegc de fchrijver, , is
meer gefchikt om de waarnemingen op te wekken , dan
wel om het regelmatige der leer aan te toonen," Wij
dit oordeel voor rekening van den fchrijver.
In eene foort van inleiding handelt hij over de belangrijkheld en nuttigheid der gelaatkunde; derzelver gegrondheid
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op een zeker natuurlijk gevoel , hetwelk den mensch eigen
is ; over de gelaatkunde , als oppervlakkige befchouwing van
den mensch, niet alleen van bet aangezigt, maar van de ge.
heele gedaante , in een' meer bepaalden zin , als phyfiognomie en pathognomie. Vervolgens ter zake tredende , gaat
de fchrijver over tot de phyliognomirche ontleding der verfchillende deelen van het menfchelijk boofd , de fchedel volgens het systema van GALL, het haar,, het voorhoofd , de
wenkbraauwen , oogen , neus , mond en lippen , kin , wangen , de tanden en hals , geeft eenige regels op voor het
aangezigt, benevens eenige aanmerkingen betrekkelijk kunftenaars.
De ontiedende phyfiognomifche regelen van ieder deel
des aangezigts doorloopen hehbende , past de fchrijver de
opgegevene regelen toe door eenige voorbeelden , waartoe
hij de bijgevoegde afbeeldingen bezigt. Vervolgens wijst hij
aan , hoe men uit iemands blik , lach , Item , gang, kleedingswijze , handfchrift, en de gedaante der hand zelve, tot
de getteldheid van zijn karakter befluiten kan. Het werk
wordt befloten met de zoogenaamde temperamentsphyfiognomie. Eerst worden de verfchillende temperamenten ge.
noemd , en dan van ieder derzelven afzonderlijk de invloed
befcbreven , werken zij op het karakter hebben. Zulk een
rijkdom van onderwerpen wordt behandeld in bet kort beftek
van 1 35 wijd uiteen gedrukte bladzijden. De fchrijver geeft
blijken , dat hij met vlijt en oordeel de beste werken over
de karakterkunde en derzelver hulpbronnen beftudeerd heeft.
Voor eene gegronde beoefening , echter,, is zulk eene fchets
to onvolleclig ; maar als eene bijdrage en handleiding tot het
beftuderen van grondiger werken, over de bier behandelde
wetenfchap , kunnen wij het werkje gerust aanbevelen.

De Lakonieke, of vele taken in weinige woorden gerigt aan
hen , die denken. Uit het Engelsch. Ilde Stukje. Te Rot.
terdam, by Arbon en Krap. In 8vo. 148 El. f : - 9o.

W

ij gaven aan bet eerfte ftukje van dit allerlei verdienden lof. Wij noemen het een allerlei, om het ongelijkfoortige der bier dikwijis op elkander volgende onderfcheidene
opmerkingen , kernfpreuken en gezegden. Daarin zijnzij gelijk ,
dat zij het nadenken fcherpen en nadenken verdienen. Voor
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eenen Lakonieke zijn zij meerendeels echter wat Lang ; reeds
bij het eerfte ftukje hielden wij naauwelijks deze onze
meening terug. Wij willen van de kortfte hier eenige ter
proeve affchrijven ; het boekje verdient toch algemeen bekend te zijn , en niemand zal zich de herhaalde lezing van
het een en ander, in een verloren oogenblik , beklagen:
„ De menfchen zullen voor de Godsdienst haarkloven en
twisten ; voor haar vechten , fterven; alles , behalve voor
haar !even."
„ Van alle hartstogten is de naijver die gene, die de hardfte dienst vordert en her zuurfce loon geeft. De dienst is ,
op den voorfpoed van den vijand te letten; het loon, daarvan
zeker to zijn."
„ De uitfpattingen van onze jeugd zijn wisfels, getrokken
op onzen ouderdom , betaalbaar met interest omtrent dertig
jaren na dato."
„ De Pans gedraagt zich jegens onzen hemelfchen Meester, gelijk een oneerlijk rentmeester jegens eenen aardfchen
beer. Hij zegt tot zijne packers: Gij moogt mijns Meesters
belangen blijven verwaarloozen zoo veel gij wilt ; maar draagt
zorg, om met mij op eenen goeden voet te zijn , en ik zal
zorgen , dat gij op eenen goeden voet zijt met mijnen
Meester.
„ De meeste vrouwen zullen eerder eene vrijpostigheid dan
eene minachcing vergeven , en indien eenige vrouw iemand
liet ophangen ow het ftelen van hare beeldtenis , al ware
die ook in goud gevat , zoo zoude dit een nieuw geval in
regten zijn. Maar indien hij de kas wegdroeg, en de beeldtenis liggen liet, zoude ik voor zijne veiligheid niet inftaan,
al was het ook met den geflepenften advocaat en den handelbaarften regter."
Ten flotte nog deze, omdat het des fchrijvers verkozen
publiek aanwijst: „ Schrijven om aan de laagfte klasfe te
behagen , is hetgeen weinigen zouden wenfchen te doen ;
fchrijven om de hoogfte klasfe te behagen, is hetgeen nog
weiniger vermogen te doen. Wij moeten ons tot de onkunde
der eerfte nederbuigen, of de afgunst der andere te boven
komen. Laat ons dan trachten tusfchen beide door te fturen indien wij onzen naam en ons vermogen willen redden.
De middelfcand is rijkelijk genoeg met gezond oordeel bedeeld; een oordeel , dat niet bedorven is door ijdelheid ,
noch door onkunde onopgeklaard is gebleven ; en hij , die
zich in dit midden kan ftaande houden, behoeft voor geen
der beide uiterften beducht te zijn. Indies de eene helft
van het menschdom wijsgeeren en de andere helft gekken
waren, zoo zoude ik deze bladen niet gefchreven , of , zoo
ik ze gefchreven had, verbrand hebben." — Tantum !
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Feestviering bij het Standbeeld van Cats. Amft. bij de
677
Gebr. Diederichs.
Feldborg , (A. Anderfen) Denemarken in Tafereelen.
II Deelen. Haarl. bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 408
Ferdinand van Bergen. 11 D". Dev. bij J. de Lange. 186
Finlayfon, (G.) Zending naar Siam en Hue. II Deelen. Dordr. bij Blasid en van Braam.
343
Fuchs, Anecdotes uit het Leven van Suwarof. Haarl.
Loosjes, Pz.
683
bij de Wed.
G.
Galerij van Menfchelijke Lotgevallen. IIIde of laatfte D.
Amft. bij H. ErOink.
319
Gausfen, (S. R. L.) De Bekeering. Rott. bij de Wed.
van der Meer en Verbruggen. 292
Gedichtjes voor Kinderen. Gron. bij J. klimelingh. 43
Girardet, (F.) De Galeiflaaf. Amft. bij C. L. Schleifer.
455
— De drie Kruiswegen des jeugdigen Levens. Arnh. bij C. Z. Thieme.
599
Goethem, (J. F. van) Mengeling van Dichtflukken.
Haarl. bij de Erven F. Bohn.
644
Gon, (J. J. Denier van der) Zestal Leerredenen. Amfl.
bij J. van der Hey en Zoon.
2 37
Gravenweert , (J. de's) Esfai fur l'Histoire de la Litterature Neerlandaife. Zn2fl. chez S. Delachaux. 671
Grierfon, (Mw.) Pierre en zijn Huisgezin. Rott. bij
de Wed. van der Meer en J7erbruggen.
16
Groeneyk , (0.) Befchrijving der Stad Woerden. Zierikzee, bij J. van de Velde Olivier.
495
H.
Haan , Pz. (P. de) Schetfen aangaande Java. Leyd.
bij C. C. van der Hoek.
481
Hagen, (J.) Ferdinand en Frederika. Amft. bij H.
Molengzer.
"79
Nagelatene Gedenkfchriften eener Kloosterlinge. Gorinch. bij J. Noorduyn.
505

E G I S T E R.

Hagen, Jz. (ii. J. ten) Schutterslied. Dordr. bij J.
699
van Houtrifve, Jr.
Hahn, (K.) Bouwftoffen voor de jeugd. Gron. bij G.
Wouters.
43
Hall, (H. C. van) Gefch. van de Verwoesting der Rupfen. Gron. bij J. Oomkens.
54
Verhandeling over de Hennepteelt.
Gron. bij J. Oomkens.
53
— (M. C. van) Gedichten. Hde Verzameling. Amft.
78
bij J. van der Hey en Zoon , enz.
Halmael,Jr. (Z. van) Ats Bonninga. Treurfpel. Leeuw.
bij G. T. N. Suringar.
548
Handboekje over de Boomkweekerij. Koevord. bij D.
581
H. van der Scheer.
Harttmann, (H.) Grammaire.A'llemande. La Haye, chez
365
Harttmann freres.
Hazelhof,, (A.) Tijdkorter. 183o. Gron. bij if. Hazelhof.
37
Heermans , (P.) Herinneringen uit den Brabandfchen
225
Oorlog. Leyd. bij J. W. van Leeuwen.
Hees , (J. I. van) Disputatio Hist. Jurid. Traj. ad
Rhen. apud van Paddenburg et Soc.
490
Hendrik. (De arme) Amil. bij ten Brink en de Vries. 43
Hengel, (W. A. van) Leerredenen. Hide D. Amft. bij
J. van der Hey en Zoon.
417
van Jezns. Me en Hde
.Hesf,, (J. J.) Levensaerchiedenis
b
149, 196
D. Dordr. bij F. Boekee.
Heyningen , (H. van) Bijbeloefening over Lucas' tweede
Bock. III Deelen. Rott. bij de Wed. J. Allart. 465
Hoekftra, (F.) Zedelijke en Godsdienftige Vertoogen.
Hde St. Arnh. bij C. A. Thieme.
454
Holman , (J.) Reizen door Rusland , enz. Me D. Amft.
305
bij J. van der Hey en Zoon.
— — -- IIde of laatfte D.
712
Hoonaard , (W. van den) Herinnering. Amfl. bij Schalekamp en van de Grampel.
323
Houte, (H. J. van) Handleiding tot de Materies Medica. Amft. bij L. van Es.
427
Houten, (IV. van) Het Stoomwerktuig. Breda, bij

581
Broefe en Comp.
Gorinch. bij J.
Howship , (J.) Praktifche liVaarnemincren
b
Noordllyn.
378
Hugo, (Victor) De laattle dag van eenen ter dood ver271
oordeelden. 's Hag. bij G. Vervloet.
Ccc2
•

REGIS T E R.
Huyclecoper,, (T. C. R.) Disfertatio Theologica. Traj.
ad Ahem aped van Paddenburg et Soc.
470

I.
Immerzeel, Jr. (J.) Onze Eed. 's Hag. bij J. Immerzecl, .jr.
699
Irving, (Washington) Het Leven en de Reizen van
Columbus. Hide en IVde D. Haarl. bij de Wed. A'.
Loosjes, Pz.
269

J.
Jaarboekjc van Zuid-Holland, voor 1829. 's Hag. bij

de Gebr. van Cleef.
voo r

183o.

324
522

700
Jakobs , (F.) De Katakomben van Napels. Leeuw. bij
Steenbergen van Goor. 726
Jentink ,(111. /1.) Leerrede. Rott. bij A. F. H. Smit. 707
Jeune, (J. C. Tr. le) Letterk. Overzigt en Proeven
van Nederlandfche Volkszangen. 's Hag. bij J. Immerzeel , Jr.
497
Jagerslied.

K.

Kampen , (N. G. van) Staat- en Aardrijkskundige Befchrijving van bet Koningr. der Nederl. , enz. Tweede
Druk.. Haarl. bij de Erven F. Bohn.
59
Verkorte Gefchied. der Nederl.

Tweede Druk. II Dn. Haarl. bij de Erven F. I3ohm 59
Redevoering. Arnfl. ter Stadsdrukkerij.
394
Karakterkunde (De) volgens de Gelatsleer,, enz. 's HerPallet en Zoom
togenb. bij
728
Karakters uit den aanzienlijken en burgerfland, enz. Amti.
bij Schalekamp en van de Grampcl.
139
Keur van Christelijke Brieven. Rott. bij de /Fed. van
der Meer en Verbruggen.
239
Keyzer, (J. de) Ferdinand en zijn Vader. Amfl. bij
Schalekamp en van de Grampel.
43
Rinker, (J.) Beoordecling van IV. Bilderdijk's Spraakleer. Atria. bij J. van der Hey en Zoon.
169
Kirby en W. Spence, (W.) Inleiding tot de Entomologic. Men D. 2de St. Rott. bij de Wed. J. .dllart. 294

R E G 1 S T E R.

Kist en H. J. Roijaards , (N. C.) Archief voor Kerkel. Gefchiedenis. Tile D. Leyd. bij S. en J. Litchimans.
48

— (W.) De Nederlandfche Jongelingen. Rott. bij
Menling en van Westreenen.
725
Kleeman, (C. II.) Onderwijs in het kweeken van Bloemgewasfen. Breda, bij F. P. Stork.
1104
Kluizenaar (De) in Rusland. Me D. Dordr. bij Blasi?
en van Braam.
89
— IIde of 1. D. Dordr. bij
Blasi? en van Braam.
713
Koenders, (J.) C. Crispi Sallustii Bellum Catil. et jugurth. Traj. ad My. apud Vid. Lefebure-Renard. 716
Kraijenhof (De Baron) voor het Hoog Militair Geregtshof. Nijm. bij C. A. Vieweg.
J-88
Krug., (I. de) De beide Vlaggen. Heerenveen , bij
F. Hesfel.
696
Kühn , (F. A.) Befchouwing van de Surinaamfche Plantagieflaven. Amff. bij C. G. Stdpke.
404
Kuyper,, Gz. (H.) Holland bij de Vernicling van Antwerpen. Rott. bij T. J. Wgnhoven Hendrikfen. 700
L.

Lacepede, (Graaf de) Natuurlijke Gefchiedenis van den
Mensch. Rott. bij de Wed. J. Allart. 340
Lakonieke. (De) Tide St. Rott. bij Arbon en Krap. 729
Lennep , (J. van) Nederlandiche Legenden. Tilde en
TVde D. Atna. bij P. Meijer Warnars.
179
Leming, (J.) Euripidis Andromache. Zutph. apud H.
C. A. Theme.
717
Lettergefchenk. Amft. bij Schalekamp en van de Grampel.
43
Liadieres , Koenradijn en Frederik. Treurfpel. Atnil.
bij M. Westerman.
457
Lied voor de uittrekkende Schutters.
700
Vrijwilligers.
700
Linden, (f. van der) De ware Pleiter. Amft. bij P.
den Ilengst en Zoon.
636
Loghem , (II. van) Nieuwe Gedichten. Dev. bij A. J.
van den Sigtenhorst.
544
Ltdofs, (B. H.) Toelichtingen enz. op Bowring. Gron.
bij J. Oomkens.
114
Reistogtje naar Hamburg. Tide of 1. D. Gron.
bij J. Oomkens.
29S

R.E G I S T E R.
Lulofs , (B. H.) Drie Proeven over Vondel. Gron. bij
J. Oomkens.
543
692
Feestrede. Gron. bij J. Oomkens.
Luttenberg , (G.) Register van Wetten en Befluiten.
669
Zwolle, bij H. As. zoon Doijer.
M.
V. Loosjes. 55
Mabd , Jun. (P.) Disfertatio. Harl. apudV
Magazijn voor Jongejufvrouwen. II Deelen. Breda, bij
Broefe en Comp.
322
Marchand, (L.) Anklänge der Zeit. Utr. bey C. van
der Post , Jun.
721
Marchant, (J. J. L. P.) Traduction du Poe'me Latin ad Belgas. Utr. chez N. van der Monde , etc.
366
Odes. Breda , chez F. P. Sterk. 695
Mauvillon , (F. W. van) Handleiding tot het leeren
van het Schaakfpel , Me D. Rott. bij Menjing en
van Westreenen.
73
Meesters , (P.) Leven van Thomas Hoogvlugt. Amft.
bij Schalekamp en van de Grampel.
5oo
Merkwaardigheden uit de nieuwere Griekfche Gefchiedenis. Rott. bij Menfing en van Westreenen.
309
Mesfchert , (W.) Aan alle Bedienaren , enz. Rott. bij
de Wed. van der Meer en Verbruggen.
697
Metelerkamp , (C. L. P.) Disfertatio Theol. inaug. Traj.
ad Rhen. apud van Paddenburg et Soc.
419
Mietje en haar Broertje. Amft. bij H. Frillink.
42
Moans , (Z. M.) Mogt het u behagen. Amft. bij C.
Schaares.
43
De Tweelingzusters. Amft bij ten
Brink en de Vries.
43
(P.) Gefchenk aan de Nederl. Jeugd. Amft. bij
ten Brink en de Vries.
43
Ofolenaar,, (D.) Handleiding voor mijne Leerlingen.
me D. Amft. bij J. H. den Ouden.
509, 553
Mons , (J. B. van) Bijzonderheden betrekkelijk Nevels.
Zutph. bij W. C. Wansleven.
710
Moore , (T.) De Epicurist. Dev. bij A. J. van den
Sigtenhorst.
360
Muller , (C.) De Naarftiglieid der Kinderen beloond.
Haarl. bij de .Erven F. Bohn.
42
Uitfpanningen voor de Jeugd. Amft. bij
ten Brink en de Vries.
43
Munniks , (J.) Levensfchets van Prof. P. Driesfen.
Gron. bij J. Oomkens.
54

REGIS T E R.
N.
Nasfau , (H. J.) Adnotat. in libr. Cic. de Senectute.
267
Gron. apt& J. Romelingh.
Neander,, (A.) Merkwaardigheden uit de Gefehied. van
het Christendom. Tile D. Leeuw. bij G. T. N. Su-

ringar.

189

Nederland. (Aan) Rott. bij A. F. H. Smit.
366
Niemczewics , (J.) Johan Tenczynski. II Deelen.
Amft. bij ten Brink en de Vries.
596
Niemeyer , (21. H.) Waarnemingen op Reizen. Vde D.
Haarl. bij de Wed. A. LoosjesPz.
711
boek , enz. VIIde
Nieuwenhuis, (G.) Algemeen WOorden
en VIIIfte of 1. D. Zutph. bij II. C. A. Thien2e. 167
Noordink, (J. B.) Vijftigjarige Leerrede. 's Hag. bij

de Erven J. Thierry en C. Mer2fing en Zoon.

290

0.
Olivier, Jz. (J.) Land- en Zeetogten in Narlands
Indic. IIde D. Amft. bij C. G. Sulpke.
65
Oosterzee, (W. L. van) Bevestigingsleerrede. Zierikzee ,
bij J. van de Velde Olivier.
662
P.

Palaiologue (G.) Schetlen der Turkfche Zeden in de
19de Eeuw. Amft. bii G. J. A. Beiferinck.
436
Palm , (J. H. van der) Zesde Tiental Leerredenen.
I
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
Bijbel voor de Jeugd. XVIIIde
—
St. Leyd. bij D. du Mortier en Zoom
45
Pananti , (F.) Lotgevallen enz. in de Barbarijfche Roofftaten. II Deelen. Leeuw. bij Steenbergen van Goor. 538
Pellecom, (N. van) De tegenfland tegen de gezuiverde
Evangelieleer. Amit. bij A. B. Saakes , enz. 289
Picard, (L. B.) De fatfoenlijke en de geringe Stand.
II Deelen. Amft. bij G. J. A. Beiferinck.
461
Pietersz , (J.) Redevoering over het Onderwijs. Brusf.
bij Brest 'an Kempen.
186
Portugal onder de Heerfchappij van Dom Miguel. Amft.
bij C. L. Schle(jer.
127
Posthumus , (R.) Schakespeare's Keapman fen Venetien

in Julius Cefar. Grinz,b9 J. Oomkens.

ix

REGIS T E R.

Pouqueville, (F. C. H. L.) Gefchiedenis van de Herilelling van Griekenland. Tilde en IVde D. 's Hag. bij
j. Immerzeel , .jun.
430
Prins, (I.) Leesboek over de Bijbelfche GefchiedenisBrave.
fen. IIide St. Amil. bij
424

Proeve tegen de verbastering der Nederlandfche Taal.
Zutph. bij W. C. Wansleven.
414

R.
Raadfelvriend. (De Nederlandfche) Atnft. bij G. Portielje.
139
Raadt , (P. de) Brief over de Wetten op het lager Onderwijs. Rott. bij J. van Baalen.
26
— — De Wetten op bet lager Onderwijs befchotiwd. Rott. bij J. van Baalen.
220
Rambonnet, (y. J.) Leerrede. Utr. bij y. G. van

Terveen en Zoon.
202
Reinhard , (F. V.) Zamenftel der Christelijke Zedekunde. Tilde D. Devent. bij 21. y. van den Sigtenhorst , enz.
7
IVde en Vde D.
422
— Vide D. 521
Reisje (Het) naar Gelderland. Nijm. bij J. F. Thieme. 68o
.Riedel, (E.) Oorfprong enz. der Christelijke Kerk.
Amft. bij ten Brink en de Vries.
611
Roggen, (C. H.) Tijdrekenkundige Tafels. Dordr. bij
E. Bonte.
718
Rompelman, yr. (H.) Het Nut der Zwemkunst, Amft.
bij H. Martin en Comp.
320
Romswinckel, (Z. C.) Bijbeloefeningen. Mgt. bij y.
van der Hey en Zoon.
325
Rotermunel, (H. 117.) Gefchiedenis van de Geloofsbel.
der Protestanten. Dew. bij .7. de Lange.
706
Roy , (y. 7. le) De Goddclijke Openbaring des Bijbels. Ifte D. Rott. bij de Wed. van der Meer en
Verbruggen.
281
Rijk (Het) en de Stad van Algiers. Amft. bij G. y.
4. .Beilerinck.
393
S.

Saltzmann, (C. G.) Christelijk Huisboek. II Deelen.
Gron. bij J. ROmelingh.
369
Sander, (J. C. 4.) Levensbefchouwing. Nijmeg. bij
T. F. Thieme.
372

R E G I S T E R.

Sart , (J. H. A) Leesgefchenk. Amft. bij Schalekamp
en van de Grampel.
43
Schaaf , (J. H. van der) Aanhangfel op den waren
Picker van J. van der Linden. Utr. bij J. Jilt636
heer.
Schatkamer (De Nieuwe) voor de Jeugd. Fran. bij
G. 1Pma.
43
Scheltema , (J.) Verhandeling. Haarl. bij Y Loosjes. 251
Schildknaap. (De) Amft. bij P. den Hengst en Zoon. 23o
Schilperoort , (A. B. van Meerten, geb.) Proeve van
Karakterfchetfen. Ifle D. Breda, bij Br oefe en Comp. 426
Schmid, (H. C.) Eerfte en tweede honderdtal Verhalen.
Amft. bij ten Brink en de Vries.
42
Het verloren Kind , enz. AmfI. bij
42
ten Brink en de Vries.
Schott, (H.) Bijzonderheden nit het Leven der eerfle
701
Christenen. Amft. bij TV. Brave, Jr.
Schuler, (T.) Nieuwe Joodfche Brieven. II Deelen.
400
Gron. bij 11" van Boekeren.
Scott , (IV.) Het Leven van Napoleon Bonaparte. VIIIfte
en IXde of 1. D. Dordr. bij Blusf? en van Braam. 106

— Kronijken van de Kanonikspoort. II Deelen.
503
Amft. bij de Gebr. Diederichs.
St. Valentijnsdag. II Deelen. Amft. bij de
503
Gebr. Diederichs.
Seiffen , (G. Dorn) Lexicon. Traj. ad Rhen. apud J.
536
van Schoonhoven.
Siegenbeek , (M.) Woordenboek voor de Nederduitfche
Spelling. Vierde Druk. Dordr. bij Blusfe en van
312
Braam.
Gefchiedenis der Leydfche Hoogefchool.
Me D. Leyd. bij S en J. Luchtmans.
442
Sommer, (j. G.) Befchrijving der nieuwe Staten van
Amerika. II D n . Amft. bij ten Brink en de Vries. 302
Sophia van Lisfau. Amft. bij G. J. A. Beijerinek. 104
Souvereinen (De) van Europa in 1828. Leyd. bij C.
164
C. van der Hoek.
Spiegel van Menfchelijke Hartstogten. Amft. bij C. L.
690
Schleijer.
Spindler, (C.) De Jezuit. II Deelen. Haarl. bij de
687
Erven F. Bohn.
Sterfbed (Het) van E. M. Sierfema. Gron. bij M.
Smit.
293
Sterk, Jr. (A. Elink) De Belastingen befchouwd.
628
Delft, bij B. Bruins, enz.

REGIS T E R.
Stuart, (M.) Nagelatene Leerredenen. Vde D. 's Hag.
en Am ft. bij de Gebr. van Cleef.
141
Stuber en Oberlin, twee edele Predikanten. Gron. hij
336
W. Zuidetna.
Suringar,, (G. C. B.) Verhandeling over het Leerftelfel van Brousfais. Amft. bij C. G. Sulpke. 521,573
Swart , (N.) Spreuken van Salomo. Tide St. Delft,
bij B. Bruins.
415
Swaving's Tienjarige Militaire Loopbaan. Dordr. bij
391
Blusfd en van Braam.
Swinderen, (T. van) Verzoekfchrift. Gron. bij J.
219
Oomkens.
T.
Tafereelcn nit het Rijk der Waarheid en Verdichting.
Rott. bij de Wed. f.
413
Teenflra, (M. D.) Vruchten inijner Werkzaamheden ,
enz. IIden D. ilk St. Gron. bij H. Eekhof. 623
Terugblik (Vlugtige) op de Franfche Staatsomwenteling.
310
Breda, bij F. P. Sterk.
Thidbault, (D.) Frederik de Groote.
II Deelen.
Leeuw. bij Steenbergen van Goor.
493
Thompfon, (G.) Reizen enz. in het Zuiden van Afrika.
IIde D. Gron. bij W. van 13oekeren.
618
Tideman , (J.) Disfertatio. dmft. qua' A. Zwee396
faardt.
Tiellandt , (Baron de Westreenen de) Rdcherches fur la
Langue nationale des Pays-Bas. A la Haye, chez
les Freres van Cleef.
277
Tollens, Cz. (II.) Nieuwe Gedichten. II Deelen. 's Hag.
Immerzeel , Yr.
27
bij
Tot hiertoe en niet verder ! ALAI. bij P. den Hengst
205
en Zoon.
Tresling , (T. P.) Krijgsliederen. Gron. bij M. Smit. 700
Troost, Gz. (P.) Aanteekeningen op eene Reis om de
Wereld. Me St. Rott. bij de Wed. Y. Allart. 409
U.
Univerfiteiten (Over) en Hooger Onderwijs. I—Vde
Brief. Leyd. bij H. W. Hazenberg, Jr.
13

REGIS TER.

V.
Velde, (C. _I'' van der) De Malthefer Ridder. Atnli.
bij J. M. E. Mei/er.
598
Venhais, (R. A.) Nat. Hist. der Provincie Groningen.
Gron. bij J. Oomkens.
380
Vertellingen (Onderhoudende) voor Kinderen. Ama. bij
H. Frijlink.
42
Vertoogen (Drie) over het Hooger Onderwijs. 's Hag.
bij A. Kloots.
413
Verwey,, (B.) Hoop en Uitzigt op de Eeuwigheid.
Haarl. bij de Erven F. Bohn.
473
Vives , (J. L.) Inleiding tot de ware Wijsheid, Leyd.
bij de Wed. D. du Saar.
679
Voortaan , enz. Amit. bij H. Martin en Zoon.
205
Voute, (J. P. E.) Opwekking. Amft. bij P. den
Hengst en Zoon.
694
Vreede, (P.) Het Stelfel van Zeehandel enz. voorgedragen. Gouda , bij J van Bentum.
628
Vriendenkring. (De) III Deelen. Amfi. bij J. C. van
Kesteren.
464
Vries en J. C. de Jonge , (J. de) Nederlandfche Ge's Hag. en Amfi. bij de
denkpenningen verklaard.
Gebr. van Cleef.
212
Vrijmoedige Gedachten over de tegenwoordige Beroerten ,
enz. 's Hag. bij A. Kloots.
720
W.
Waardenburg , (E.) Disfertatio. Lugd. Bat. apud J.
C. Cijfveer.
6or , 649
Waarfchuwingen , Opwekkingen en Wenken. Amfl. bij
G. 7. Z. Beijerinck.
35o
Wackier, (L.) De Parijfche bloedbruiloft. Amfi. bij
7. C. van Kesteren.
228
traitz , (F. A. C.) Hydrargyromanie en Haematomanie , enz. Amfl. bij Y. van der Hey en Zoon.
663
Walrd , ( y. van) Heklluiting. 's Hag. bij 3. Immerzeel , YUB.
129
Wap, (J. J. F.) Aan de Belgen. Utr. bij N. van
der Monde, enz.
366
Warnfinck, Bsz. (W. H.) Gedichten. Amil. bij G.
J. A. Belyerinck.
84
Weisflog, Tafereelen nit het werkelijk Leven. Gron.
bij G. Treaters.
362

REGIS TER.
Westenberg , (J.) Uitheemfche Harpentoonen. Kamp.
bij K. van Hulst.
.723
Westendorp, (N.) Jaarboek van en voor de Provincie
Groningen. Me St. Gron. bij J. Oomkens.
446
Weytingh , (H.) Piae Memoriae Viri clarisjimi C. F.
4 i6
van Eck. Camp. apud W. J. Tibout.
Aan de Nagedachtenis van C. F. van
Eck. Kamp. bij W. .T. Tibout.
416
Wilde, (21. de) De Preanger Regentfchappen op Java
gelegen. Amfl. bij M. Westerman.
481
Willigen , (fl. van der) Aanteekeningen op een Togtje
door Duitschland. Haarl. bij de Wed. Z. Loosjes , Pz.
386

Z.
Zimmerman, (J. Decker) Leerrede. U tr. bij J. C.
290
van Terveen.
Het beeld van den Opfland. Utr. bij N. van der Monde.
613
Het Oproer to Efeze. Utr.
bij N. van der Monde.
613
Zschokke, (H.) Zwitferfche Vertellingen Amil. bij J.
C. van Kesteren.
411
Overgeflagen:
Bosfcha, (J.) Inwijdingsrede.- Breda , bij Broefe en
Comp.
592
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11 edevoering , over de waarde van her Nationaal Karakter eens Volks , en over de middelen, om hetzelve
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TB VESTIGEN EN TE ONDERHOUDEN .

Door

W

h7+: . A . SIEWERTSZ VAN REESEMA,
ddvocasdt to Aotterdasn (*) .

ie met opmerkzaamheid de gefchiedenis der volken
gadellaat, ftaat niet zelden verbaasd bij de waarneming
hunner onftandvastigheid! -- Een tijdperk van de fchoolnfte geestdrift voor bet algemeene welzijn wordt foms
onmiddellijk opgevolgd door een ander, waarin koelheid
en zelfs onverfchilligheid omtrent hetzelve zich vertoonen! Dezel-fde burgers, wel :ze, korten tijd to yoren,
ter afwering of affchudding van vreemde overheerfching,
gaarne hun geheel vermogen, ja hun leven zelfs zouden
opgeofferd hebben, brengen met we8rzin hunne fchatting
tot behoud der zoo duur gekochte onafhankelijkheid,
en hebben zelfs geen denkbeeld van eenigen pligt, om
bet geluk en de ware grootheid der natie to bevorderen !
Van waar dit verfchijnfel ? Van waar die ommekeer ?
Van waar die tegenltrijdigheid ? Of moet men bet geene
tegenitrijdigheid noemen, wanneer bet met goed en bloed
gekochte vaderlind , na bet verdrijven der gevaren ,
naauwelijks des omziens wordt waard geacht, en de
plaats der edelfte zelfopoffering geheel words ingenomen
door bet meest bekrompen eigenbelang ?
(*) Uitgefproken bij bet Rotterdamsch Department cler
Maatfchappij TOT NUT VAN '1' ALGEMEEf , in Febr. A22 .
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Zoo voorzeker, M . H . , moet ieder daarover denken, die de gebeurtenisfen waarneemt zonder menfchenkennis ; maar wie deze tot. zijne leidsvrouw heeft , en
zich door haar in de oorzaken der menfchelijke handelingen ziet ingeleid, vindt in deze fchijnbare tegenftrijdigheid flechts het natuurlijk gevolg van de ware gefteldheid des yolks , waarbij dezelve zich vertoont .
Evenzeer toch als de bijzondere mensch over bet algemeen meer vatbaar is voor oogenblikkelijke opwellingen ten goede , dan wel bezield met eenen ftandvastigen
en eenparigen wil, welke alleen het deel is van een door
zelfdenken gevormd en gevestigd karakter, zoo is hij
ook in zijne betrekking tot het algemeene welzijn , zoo
is hij als burger van den ftaat dezelfde . - Voorzeker,
als buitengewone omftandigheden hem omringen , en hem
uit de fluimering zijner zelfgenoegzaamheid opwekken ;
wanneer alle de krachten van zijnen geest worden opgeroepen, alle de roerfelen zijner ziele worden aangefproken ; bij het gezigt van de vlammen , die zijnen
natuurgenoot dreigen to verilinden, bij het aanfchouwen
der ellenden, door de watervloeden aangebragt, maar
vooral wanneer zijn eigen gevaar hem aangrijpt bij het
naderen eens bloeddorftigen en wraakzuchtigen vijands ,
dan verheft zich zelfs het gemoed des gierigen tot weldadigheid, dan verftout zich bet hart des beangften tot
heldenmoed , dan ontaardt de verflagenheid zelfs niet
zelden tot vermetelheid . En als dan, na den dag des
lijdens, de dag der vreugde gekomen is, dan is het niet
onnatuurlijk , dat hij , wien deze toeftand de ongewoonfte was, den hoogften toon des juichens aanheft . Maar
met dien toeftand , met dien nood, met die vreeze, welke
het goede baarden, is dan ook de geestdrift verdwenen ;
het eigenbelang keert in zijne oude bedding terug ; het
meent zelfs rekening to mogen houden wegens de buitengewone opofferingen, tot welke het gekomen was, en
het zinkt nog dieper dan to voren beneden het peil der
waarachtige grootheid. Hetzelfde doet de geheele volksmenigte, welke v66r den dag des gevaars op zulk eene
laagte van onzelfftandigheid geplaatst was .
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Geheel anders , M . H . , vertoont zich de man van
karakter, geheel anders vertoont zich de burger, wiens
neigingen door vaste beginfelen worden geleid , en op
wien alles , wat goed en edel is, door zelfdenken then
invloed heeft verkregen, dat zijn wil daarvan eenen
duurzamen en blijvenden indruk ontvangen heeft . Hij
is onafhankelijk van de onderfcheidene omftandigheden,
die hem omringen kunnen ; hij maakt dezelve dienstbaar
aan bet doeleinde , dat zijn wil zich voorftelt , - de vervulling van hetgeen goed en nuttig is . De gevaren
vinden hem voorbereid tot derzelver afwering ; zij mogen
zijnen ijver aanvuren en verheffen, maar kunnen den
vasten geest niet ontftemmen , die hem bezielt . De
voorfpoed doet hem niet verflappen ; de overwinning
doet zijne werkzaamheid niet verflaanwen ; de zegepraal
maakt hem niet dronken ; de vreugde, die ook hem
dankbare toonen doet flaken, is hem eene verfterking des
gemoeds tot nieuwen arbeid . Rustig en met waardigheid gaat hij , waar de vrede is teruggekeerd , voort op
zijn pad. Het doorgeflaan gevaar doet hem bet behoudene to hooger fchatten, en hij telt bet reeds opgeofferde
niet, dan om deszelfs ongenoegzaamheid to erkennen,
en tot nieuwe pogingen ten goede to worden aangefpoord .
Even zoo handelt de volksmenigte , welke een nationaal
karakter bezit, dat haar met ftandvastigheid doet ftreven
naar bet waarachtige algemeene welzijn .
Ik zal geene bijzondere herinneringen noodig hebben,
om u, M. H ., to overtuigen, dat, hoe lofwaardig onze
landaard zich ook moge onderfcheiden, de volksmenigte
echter nog verre is van naar eene zoodanige to gelijken ;
reeds hebt gij welligt haar beeld herkend in de fchildering, welke ik to voren van eene andere maakte . Maar
zoo de waarheid, die alleen nut kan ftichten, bij ons
meer geldt dan laffe eigenwaan en verpestende vleijerij ,
dan zal ik, zoo ik vertrouw, geheel aan bet oogmerk
dezer aan bet Nut van 't Algemeen toegewijde bijeenkomst beantwoorden, door in dit uur uwe aandacbt to
bepalen tot de waarde van bet nationaal karakter cens
A e
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yolks, en daarbij een woord to voegen over de middelen,
om hetzelve to vestigen en to onderhouden . Een onderwerp , wel waardig door begaafder en meer ervarene
fpekers to worden behandeld, maar hetwelk dan ook den
uwen op uwe toegevendheid vertrouwen doet .
Het zal, geloof ik, volftrekt noodzakelijk zijn, ten
einde alle misvertand voor to komen, dat ik, alvorens
luijn opgegeven onderwerp zelf to behandelen, cenige
meerdere bepaling geve aan hetgeen ik door nationaal
karakter zal verftaan .
Het is er namelijk verre af, dat ik door deze benaming
bier zoude willen aanduiden de bijzondere deugden en
eigenfchappen , welke eenig yolk kenmerken, noch ook
die hoofdtrekken, uit welker vereeniging (gelijk een onzer vaderlandfche fchrijvers zich uitdrukte) die eigene
geest, dat bijzondere karakter geboren wordt , waardoor
bet zich op eene meer of min kennelijke wijze van andere
natien onderfcheidt . Neen , het is niet over bet b: zonder volkskarakter, dat ik fpreken wil, of meenen zoude
nuttig to kunnen fpreken . Immers , wanneer onze s I Ec E N B E E K dat der,Nederlanders in een bekoorlijlc tafereel affchildert, als dat, waarin zich waarheilsliefde aan
eenvoudigheid, deftigheid aan opregtheid, bondigheid van
oordeel aan naauwkeurigheid paart, en deze alien door
eenen edelen geest van vrijheid en eene ongeveinsde godsdienftigheid verbonden worden, dan ftemt mijne geheele
ziel deze loffpraak toe, en vindt dezelve noch onverdiend noch overdreven . Waar is de ondankbare, die
weigeren zoude de grootfche trekken to erkennen , door
welke zich bet Nederlandsch karakter needs onderfcheiden heeft ? Waar is de ontaarde zoon, die bier bet
graf der vaderen zoude durven befchimpen ? Maar gij
vermoedt dan ook tevens reeds, M . H . , dat ik door
nationaal karakter iets anders, immers meerder verfta,
dan bloote vaderlandsliefde ; en gij hedriegt a niet in deze
opvatting, welker toepasfing ons onmiddellijk tot den waxen zin van mijn onderwerp gelciden kan .
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De vaderlandsliefde is eene neiging van bet hart, een
teeder gevoel, geboren uit den indruk, welken de plaats
onzer geboorte en de betrekkingen onzer kindschheid op
onze ziel maakten, en door welken dat hart aan dezelve
verbonden blijft, al zijn ook elders voor hetzelve meerdere bronnen van genot geopend . Zij is eene aandrift
van die kracht en levendigheid, dat zij den onbefchaafdften met de fterkfte banden hecht aan de onvruchtbaarf}e
ftreken, en (zoo als dit door C I c E k o als een merkwaardig voorbeeld werd aangewezen) zelfs eenen der
wijsfte mannen , den fchranderen u L Y S s E s, zijn Ithaca,
dat als een nest op de fteilfte rotten lag, boven de onf erfelijkheid verkiezen deed . Maar bet nationaal karakter, dat ik bedoel, is geene bloote neiging van het
hart , Been gevoel , geese aandrift , maar een over ons
geheel gedrag verfpreide geest, een duurzaam gewrocht
van den wil, van den door vaderlandsliefde ontgloeiden,
tnaar door rede bepaalden wil des menfchen ; dat karakter kan niet vallen in eenen onbefchaafden, moar vereischt eene niet geringe ontwikkeling van bet denkver
mogen . De vaderlandsliefde, hoe fterk van aard, heeft
Karen grondflag in bet eigen welbehag-en des menfchen ,
in het genoegen, dat door bet vaderland ;n hem wordt
opgewekt ; en als dit vaderland door vreemden aanval
bedreigd words, dan is het zijn eigen genot, hetwelk
hij, in drift ontfioken, verdedigt . Maar bet nationaal
karakter heeft zijn kenmerk in de welberadene opoffering,
die de bijzondere burger doet van zijn eigen belang,
ten behoeve van bet algemeene welzijn ; bet heeft geene
opwekking van den hartstogt meer noodig , om to ont .
gloeijen ; bet werkt ook daar , waar rust en flute beerfchen, waar geene drift wordt geprikkeld ; bet beftaat
in eene onophoudelijke bevordering van bet geluk en den
roem des yolks, tot hetwelk men behoort, gevoed door
eenen zoo bepaaalden wil, dat deze zich gevormd heeft
tot eenen algemeen werkenden geest, welke bij alle des
burgers hundelingen voorzit, en aan zijn bijzonder karakter den gloed van cen publiek karakter rnededeelt . Ben
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burger, met zulk eenen wil bezield, telt f}ecds llet belang des vaderlands v66r bet zijne . Hij befchouwt zich
als lid van een groot en onverdeeld huisgezin, tot gemeen geluk verbonden, waaraan alles, wat hij bezit,
verkrijgt, vermag, toebehoort, waaraan hij alle zijne
krachten van ligchaam en geest, zijne fchranderheid,
zijne kennis, zijne uitvindingen heeft toegewijd, tegen
het vreedzaam genot, dat hem door de algemeene vereeniging gewaarborgd is , van alles , wat hem , waar het
vaderland voldaan is, overblijft . Van zulk een karakter,
ik beken het, M. H., geeft de gefchiedenis flechts
weinige voorbeelden .
Griekenland eri Rome hebben
echter enkele fchoone tijdperken daarvan gezien ; Engeland heeft reeds federt lang then geest gekweekt en behouden, en is daardoor geflegen tot die hoogte van
magt, en tot die uitgebreide bekwaamheid in alle kunften
des ]evens, naar welke geheel Europa bewonderend
opziet . Zelfs aan Frankr~7k was bijna nit alle deszelfs
gruwelen, zegepralen en ongelukken zulk een geest geboren . Wat ons betreft, Nederlanders! geen yolk gaf
immer meer blijk van gehechtheid aan vaderlandfchen
bodem , en , wanneer hetzelve in gevaar was , van meer
liefde tot het vaderland . Ik zoude mij fchamen, hier
eenig voorbeeld to noemen . Maar ieder , die met onze
gefchiedenis bekend is , zal het mij voorzeker toef}emmen , dat het door onze maatfchappelijke inrigtingen tot
op onze dagen toe onmogelijk gemaakt was , dat zich
immer zulk een waarlijk nationaal karakter bij onzen
landaard konde vormen . Waar iedere f}ad haar onafhankelijk befhhlur had, (en zoo was het, uit krachte der
van de Grafelijke Leenheeren verkregene privilegien ,
reeds v66r de affchudding der Spaanfche heerfchappij)
daar werd wel een groor gewigt gehecht aan de hoedanigheid van burger, maar niet van den ftaat, neen!
van eene ifad . Voor ftedelijke voorregten werd die opfland begonnen, aan welken daarna , door de onmenfchelijke wreedheden en vervolgingen des beheerfchers , eene
heiliger en algemeener oorzaak werd toegevoegd, welke
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den edelen W I L L E AI DEN E E R S T E N bewoog, zich
aan de fpitfe to ftellen , en eene algemeene vaderlandsliefde ontvonkte, welke zich , door dood en verwoesting
henen, de onafhankelijkheid verwon . Deze echter kromp
na den ftrijd weder in tot de vrijheid der fteden ; en,
fchoon de onderfcheidene landfchappen zich tot eenen
gemeenen ftaat verbonden, welke naar buiten wonderen
heeft gewrocht, wie weet bet echter niet, dat van binnen ftad tegen ftad, landfchap tegen landfchap woelde , en nu deze , dan gene , en eindelijk alien fchokten
tegen de algemeene uitvoerende magt ? Wie erkent bet
ni'et, dat aldus, tot op onze dagen, nimmer, dan in
oogenblikken van algemeen gevaar, het algemeen welzijn,
maar, in vrede, alleen bet bijzonder belang gehuldigd
werd ; en dat deze gefteldheid zelve to gelijk oorzaak en
bewijs was van bet onthreken van dat nationaal karakter, hetwelk wij f'raks gefchetst hebben?
Maar, f'aan wij aldus met onzen ftaat zelven nog aan
bet begin van eene geheel nieuwe loopbaan, bet is dan
ook niet to verwonderen , indien nog bier en daar veel
van bet nude is overgebleven ; dat fommigen zelfs nog
meer fchijnen to hechten aan bet terugroepen van den
verbannen geest van bijzonder belang , dan aan het ijverig
ontwikkelen van den nationalen geest , welke ons tegenwoordig ftaatsgebouw behoort to fchragen ; - bet is
niet vreemd, dat de volksmenigte nog noodig heeft, van
de waarde en den invloed van zulk een nationaal karakter
levendiger to worden doordrongen .
Wien, echter, ftralen deze niet ten duidelijkfte in bet
oog , die overtuigd is , dat de ware onafhankelijkheid de
onmisbare grondzuil is van bet volksgeluk , en deze
onafhankelijkheid geheel en al fteunt op de grootheid der
krachten en op de eensgezindheid der natie
Maar, terwijl niemand deze waarheden tegenfpreekt,
ontfnappen echter derzelver gevolgen wel eens de aandacht des handelenden burgers . Daar zijn er , die ,
wanneer zij geene vreemde beheerfchers zien, wanneer
's lands vlag gerust van torens en fchepen wappert, en
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de bevelen der regering in de volkstaal worden gegeven,
reeds de onafhankelijkheid genoeg gevestigd achten ; die
geen denkbeeld hebben van derzelver iloornis, en die
morren tegen de grootheid der lasten, welke in zulk
eenen vreedzatnen toefland van hen gevordtrd worden .
Kortzigtigen ! die niet verder ziet, dan hot tegenwoordig
oogenblik , niet verder dan den horizon, die a omringt ! Immers fchijnt de wijsheid der mieren, welke
zich tegen den tijd van nood woningen bereiden en nooddruft verzorgen, bet doorzigt van dozen to overtreffen .
Wat beduidt de onafhankelijkheid eener natie , wanneer
zij ieder oogenblik door vreemden overmoed kan worden
gefloord? Hare duurzaamheid, hare eerbiedwekkende
houding, haar bereid zijn tot afwering van alien overval
kunnen alleen haar eene wezenlijke waarde geven ; maar
,doze vorderen to meerder voorzorgen, naar mate grooter
natien dezelve omringen en haren voorfpoed afgunflig
zijn . Is het al niet noodig, ten oorlog to bereiden, om
den vrede to behouden , hoe talloos zijn echter de vereischten niet, om den hat naar buiten dat veerkrachtig
zamenftel to geveu, hetwelk anderen den mood benemen
moot , niet alleen om den flaat zelven aan to randen ,
maar ook om deszelfs bronnen van welvaart heimelijk to
ondermijn. en ! Want daarin beftaat cue ware onafhankelijkheid cens yolks , dat hot de volkomenfle vrijheid geniet,
om zijne krachten to ontwikkelen en tot eigen welzijn
to gebruiken , en dat er in deszelfs verkeer met andere
volken eene regtmatige wederkeerigheid (land grijpe . En
is nu van die wederkeerigheid een dcel verloren gegaan , gelijk niemand kal ontkennen , dat eenmaal de Navigatieakte van C R. o DI IV E I . L aan ons vaderland in dit opzigt
een nog nimmer herfleld verlies deed ondergaan , - hoe
angstvallig moeten dan niet de zorgen des flaatsbefluurs
daarhenen zijn gerigt, om verdere afbreuk to voorkomen,
ja om de geleden fchade langs andere wegen to herflel .
Ion ! En waarlijk , wat ook zal den enkelen burger bet
opflapelen van fchatten baten , wanneer intusfchen de
algemeene bronnen van welvaart worden verllopt , en
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de vernedering van den tlaat then deszelfs ondergang
doet naderen ?
Een nationaal karakter alleen is in ftaat , om de tot
afwering van zulk een onheil noodzakelijke krachten
to verzamelen . De welvaart des lands is aan hetzelve
ter eerile wet ; en van welk eene waarde en invloed op
bet volksgeluk moet deze niet zijn , wanneer zij alge .
meen door de natie wordt betracht
Zij vomit geene afzonderlijke deugd , maar zij is de
algemeene voedfter van alle bijzondere deugden ; zij is
de eerfte hoedanigheid van alien . In welk eenen kring
zich ook de burger geplaatst zie, welk bedrijf hij uitoefene, welk beroep hij bekleede, hij heeft v66r alles
bet oug gevestigd op bet nut, dat hij zijn vaderland
kan aanbrengen . Dit uitzigt verheft zijne werkzaamheid ;
hij is niet tevreden met bet voordeel, dat zijne kunst of
wetenfchap hem, tot onderhoud van zich en de zijnen,
toereikend aanhrengt , door de oude fleur to volgein
van zijne voorgangers ; maar bet denkbeeld vooral , van
aan zijne natie eenen wijderen werkkring to openen ,
doet hem zijn bedrijf bepeinzen, en brengt hem op wegen van verbetering en uitbreiding , welke bij de flaaffche
vervullitlg der eigene behoeften nimmer zouden gevonden
zijn . Ontelbaar zijn de voordeelen, welke daaruit, ten
algemeenen welzijn, van alle kanten zamenvloeijen, en
met f erheid mag deze burger terugzien op bet deel ,
dat hij aan derzelver oorfprong had . Een edele trots ontftaat nit bet gevoel van bet naauw verband , dat den
geheelen that met zijne werkzaamheid vereenigt ; deze
verheft hem boven de lage aanrandingen van nijd en ijverzucht, en geeft hem telkens nieuwe aanfporing om ijverig
voort to gaan . Waar elders bet eigenbelang een afgunftig oog werpt op de vorderingen, door anderen in hetzelfde beroep, of kunst , of wetenfchap gemaakt, daar
doet integendeel bet nationaal karakter den burger zich
verheugen in de verdienften zijner broederen , en in dezelve alleen eenen fnoorflag vinden ter waardige navol .
ging .
Waar elders verbods- of gilde-wetten worden
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begeerd, om de mededinging to verlammen, den naijver
to betoomen, en den verjaarden trant tot eigen gemak
en eigen voordeel to behouden , daar vormt bet nationaal
karakter integendeel eenen edelen wedftrijd, verfierd door
onderlinge welwillendheid, en bekroond door de vruchten, welke bet vaderland daarvan inoogst, en die van
hetzelve weder tot den werkzamen burger terugkeeren .
Waar elders , ter onderfteuning van groote ondernemingen , geen of niet dan fchaarfche bijftand wordt verkregen, zoo geen dadelijk voordeel daarmede gepaard gaat,
daar brengt bet nationaal karakter aanzienlijke bijdragen
ten offer, zonder eenige hoop op teruggave, in bet
hooge vooruitzigt alleen , dat bet algemeen , ja dat een
later geflacht daarvan het genot zal hebben . Waar elders alle nieuwe uitvindingen door eigenbelang en vooroordeel worden gedwarsboomd , en de laagfte middelen
niet worden gefpaard , om de zich ontwikkelende nijverheid to onderdrukken, daar ontvangt bet nationaal karalcter dezelve met eene onverdeelde toejuiching en onbezweken bijftand . Waar elders . . . Maar wat fchetfe ik
u , M . H . , de enkele trekken van eenen geest , zoo
rijk in heilzame gevolgen , dat dezelve zich in alles
openbaart, wat in de minfte betrekking ftaat tot de algemeene welvaart? Het nationaal karakter is eene nimnier uit to putten bron, waaruit zich naar alle zijden
de weldadigfte ftralen van vruchtbaarmakend water over
de beemden van volksvlijt en kunstijver verfpreiden.
Eene algemeene achting omringt den nuttigen burger ;
eene algemeene geestdrift verheft den vaderlandfchen
kunftenaar ; alle kleine bewegingen en driften worden gefmoord door dat roerfel , alle edele aandoeningen opgewekt door die boven alles geldende drijfveer : bet heil
van bet vaderland !
Kan bet anders, M. H., of zulk eene ftemming,
wanneer zij niet flechts hier of daar, bij eenen enkelen
gevonden wordt, maar zich over de geheele volksmenigte
heeft verfpreid, moet in hare uitwerking de natuurlijke
en zedelijke krachten des yolks opvoeren tot eene hoog-
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to , welke zonder dezelve nimmer to bereiken was? Waar
toch zulk een geest algemeen heerfchende is , beftaat bet
vermogen van den ltaat in bet gezamenlijk vermogen van
alle de burgers, wier gewilligheid in bet zamenbrengen
van hetgeen gevorderd wordt bet beftuur van bet gemeenfchappelijk ligchaam magtigt, om alle die middelen to beramen en uit to voeren, op welke aller onafhankelijkheid en welvaart berusten .
De nijverheid , op eene zoo uitnemende wijze aangekweekt en uitgebreid , ftelt bovendien bet yolk in ftaat
tot bet dragen van zwaardere lasten , daar zij grootere
winften aanbrengt . Meer nog , echter , dan de levenlooze fehatten, welke zulk eene volksmenigte voor bet gemeene welzijn veil heeft , is de geest zelf voor den ftaat
belangrijk , wellw zich aldus gevestigd heeft . Die geest
maakt iederen burger tot eenen warmen vooritander van
bet Neil en den roem der natie ; nimmer verflaauwt in
hem de vlam der vaderlandsliefde ; nimmer ook verkeert
zij in een dwaallicht ; bet zij gevaar dreige , of hooger
voorfpoed lokke , onverpoosd fchiet zij hare zuivere Fpranken uit ; nergens is een zielloos ligchaam ; overal is leven en levenskracht merkbaar , zich tot een zelfde geheiligd doel vereenigende .
Maar welligt mishaagt u, M . H . , bet onbepaalde van
mijne voorftelling , en verlangt gij , dat ik nog eenige
bijzondere gevolgen van een heerfchend nationaal karakter naauwkeuriger teekene . Hoe gaarne voldoe ik aan
uwen wensch ! Laat ons dan daartoe opmerken, hoe bet
nationaal karakter zich op eene uitnemende wijze vertoont in een onbepaald vertrouwen op de regering van
den ftaat ; hoe hetzelve den gewigtigiten invloed heeft op
bet huifelijk geluk , en hoe hetzelve daarnevens den grand
legt tot eenen waardigen geest van wereldburgerfchap .
Er is voor eenen flaat niets noodlottiger, dan dat de
regering mistrouwd wordt door de burgers, bet zij ten
aanzien van den wil, bet zij ten aanzien der krachten,
om bet algemeene welzijn to bevorderen . Dit mistrouwen
toch veriamt de uitvoering van derzelver bevelen , baart
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meer en meer toenemende tegenwerking, en eindelijk volftrekte regeringloosheid, welke onmiddellijk ten verderve
leidt, ja in hare uitwerkfelen meer ellende verfpreidt,
dan een willekeurig oppergezag . Daarentegen geeft een
nederig vertrouwen op de wijsheid en welwillendheid vat_
bet flaatsbeftuur gewillige harten en handen ter opvolging van deszelfs befluiten , fchenkt veerkracht aan de
uitvoering, en brengt in dezelve die zamentreffende eenftemmigheid , welke noodzakelijk is , om bet beoogde
doelwit op de fnelfte en zekerfte wijze to bereiken . Dat
vertrouwen brengt den Nat het leven, bet mistrouwen
den dood .
Maar, welke zijn toch wel de bronnen , nit welke een
zoo verderfelijk mistrouwen meestal ontftaat ? - Voorwaar, M . H . , deze zijn geene andere , dan bet eigenbelang, de eigenzinnigheid , de eerzucht de° burgers . Nu
eens vertoonen zij zich openbaar, dan weder verbergen
zij zich onder den mantel van grootfche , fchijnbaar voor
bet algemeene heil geftemde gevoelens ; maar wie deze
mogen betrouwen of beftrijden, zij worden beide evenzeer bedrogen . Gelijk overal , zoo is ook bier althans
bet uitvaren tegen de wijsbegeerte een geheel ijdele arbeid, den waarlijk nadenkenden man onwaardig. De wijsbegeerte leert den mensch de grenzen van zijn verfcand
kennen , deszelfs beperktheid befeffen , en orde en barmonie zoeken ; zij maakt den godsdienst tot cene behoefte, door hare eigene armoede to erkennen ; zij fluit zich
nederig aan bet geloof, dat troostend haar verbeidt ; zij
eerbiedigt bet gezag, dat haar befchermt . Maar het zijn
de zichzelven zoekende neigingen , de op zichzelven Iteunende meeningen , de zichzelven bedoelende driften der
menfchen , welke , den naam van eene begeerte naar wijsheid onwaardig, alom wanorde baron, en then fchandvlekken, achter welken zij fchuilen . Tegen dezen, echter, geeft , wat de rust der ftaten aangaat, het welgevestigd nationaal karakter niet flechts een tegengif , het
Iluit dezelve ganfchelijk uit, en verhoedt de afivijkingen,
tot welke de bloote vaderlandsliefdc zoude kunnen over
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flaan . Gevestigd op eene innige overtuiging, dat het algemeen welzijn v66r alles gaat , en geleid door eenen
vasten wil om daartoe mede to werken , offert hetzelve
zijne eigene meeningen geheel op aan die van den Vorst,
die van een hooger ftandpunt het geluk der natie overziet , en ftelt in hem een onbegrensd vertrouwen . Daden
van geweld, verkrachting van de onuitwischbare regten
der menschheid alleen kunnen dat vertrouwen doen wankelen ; maar , waar deze worden geeerbiedigd , wacht
zich de burger wel, van met zijn, dikwijls zoo eenzijdig en ontoegerust, oordeel to tasten in het beftuur der
overheid , en elken misgreep, then hij met zijne fchranderheid meent to ontdekken , uit to meten , to doen wegen, to verfpreiden, en daardoor eene eerzuil voor zijnen
eigen geest naast eene fchandzuil voor den Vader des vaderlands op to bouwen . Neen , wat hem gefchiedenis of
wijsbegeerte ook moge geleerd hebben , hij ftelt hare keurigfte vrucht daarin , dat hij in de beoefening zijner pligten berust , en zich niet ijdel verheft tot de bemoeijingen
des regents, zoo lang hij daartoe niet geroepen is . Binnen de grenzen van zijnen kring •b evordert hij boven alles
het heil des lands ; maar hij treedt niet buiten dezelve ;
hij betracht v66r alles dat heil ; hij beheerscht het niet .
Zulk een karakter, ender de geheele volksmenigte verfpreid , maakt den ftaat tot eenen tempel van eensgezindheid, waarin der vaderen fpreuk , dat eendragt magt maakt ,
nog beter wordt beoefend, dan zij dit mogten zien . En
zoude dan zulk een karakter geenen weldadigen invloed
hebben op het huifelijk geluk der burgers ? Er zou misfchien hier of daar een enkele ftaatkundige 'ledigganger
kunnen gevonden worden, die dit in twijfel trok, dewijl
hij vreezen mogt, in zulk eenen ftaat weinig hoorders to
vinden voor de geheitmen, die hij dagelijks uit de
nieuwspapieren meent op to delven, of voor de uitzigten, die de toekomst nog verborgen houdt : maar,
weet deze Gok van huifelijk geluk ? Zijn zielsgenot ligt
in twisten en verwarring ; dat geluk , integendeel, in het
ongeftoord genot van vriendfchap en liefde . Aan u vraag
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ik het , aan u , die uit de gefchiedenis a tijden voor den
geest kunt roepen , waarin de burgers van eenen ftaat
zich in ftaatsbetluurders hervormden, en elk zijne meening wilde hebben, en behouden, en doen zegevieren,
omtrent de middelen van bet ftaatsbewind ; aan u vraag
ik het, hoe vele banden daardoor werden verbroken ,
hoe vele huisgezinnen verdeeld, hoe vele genietingen van
bet zoo fuel voorbijgaande leven verfloord, hoe veel
toch nimmer wederkeerende en onfchatbare tijd ijdel en
nutteloos werd ontroofd aan de oefeningen , door welke,
to midden van eenen vreedzamen huifelijken kring, het
verftand had opgeklaard , de geest verheven , de fmaak
befchaafd, bet levensgenot verhoogd, het hart veredeld
kunnen worden? -Maar hoe onfchatbaar wordt dan voor
het huifelijk geluk niet bet vestigen van een nationaal
karakter, dat , van alle die rustverftorende begoochelingen verwijderd, echter het goede, dat daaraan ten grondflage lag, behoudt, ja van eene onbeftemde neiging tot
een geestverheffend beginfel opvoert ! Want, zoo ergens,
dan is to midden der buifelijke rust zulk een karakter
vruchtbaar in zegenrijke gevolgen . De roem des vaderlands is als eene zon , welke alle de oefeningen en bezigheden van een huisgezin befchijnt, dat door zulk eenen
geest is bezield . Waar elders de overfpanning overgaat
in onverfchilligheid , bier geeft de welberadene en diepgewortelde zucht voor het Neil des lands eene duurzame
bekoorlijkheid to meerder aan alles , wat ieder lid des
gezins verfiert . Zij verheft bet gemoed des huisvaders,
in wien alien den burger hoogachten ; zij hezielt den
ijver des jongelings ; zij is nog de lust der grijsheid ; zij
voert zelfs de geestdrift in bet kalme gemoed der zachte
vrouw, en glinftert in het oog der teelere maagd, wanneer de naam des vaderlands van hare lippen vloeit !
Maar welligt meent iemand , dat het gevoel van eigenwaarde, aan zulk een nationaal karakter zoo natuurlijk
verbonden , aan hetzelve die lenigheid beneemt , welke
vooral door bet verkeer met andere volken wordt gevorderd, en aan hetzelve eene ftroef heid geeft , welke bet
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zelfs onaangenaam maken kan . Welligt beroept hij zich
op den vaak vermelden hoogmoed der bewoners van Atbion. Zullen wij ons door deze tegenfpraak laten verblinden, M . H . ? Dat zouden wij, indien wij aannamen , dat een gevoel der waardigheid van ons karakter
hoogmoed ware ; maar ieder, die ook in de zedelijke
wereld zulk een gevoel erkent voor een der vele, door
de wijze Voorzienigheid in den mensch gelegde, middelen , waardoor hij aan bet goede gehecht blijven , en van
alle zielverlagende ondeugden kan teruggehouden worden, zal met mij een ander oordeel vellen . Niemand
zal ontkennen, dat een yolk, hetwelk zich bewust is,
eenftemmig bet heil van bet algemeen to befchouwen als
bet hoogfte goed, en zich door de ondervinding verzekerd heeft, tot de grootfte zelfopoffering dagelijks bereid to zijn, ja hetwelk reeds de reuzenwerken mag aanfchouwen, door then geest gewrocht ; niemand zal ontkennen, dat zulk een Volk daaruit eene edele fierheid
ontleenen mag , welke zelve weder bet gevestigde kan
fchragen en onderfteunen . Maar wel verre dat zulks leiden zoude tot eenen der menschheid onwaardigen eigenwaan, zoo legt integendeel bet waarachtig nationaal karakter den grondflag tot eenen eerwaardigen geest van
wereldburgerfchap .
Van wereldburgerfchap ? Ja , ik weet bet, M . H . ,
ook dit woord, de beeldrijke uitdrukking eener algemeene
menfchenliefde , heeft bet lot van alles , wat edel en
grootsch is, ondergaan, van jammerlijk to zijn misbruikt,
zoodat men bet zich tegenwoordig fchijnt to fchamen .
Het is, zelfs voor den oppervlakkigen befchouwer, een
in de gefchiedenis der menfchelijke begrippen merkwaardig verfchijnfel, dat, terwijl de deugdzame s o C IL AT E S , gevraagd zijnde, tot welke ftad hij behuorde,
zeide : Ik ben een wereldburger ! en hierover door ouderen en nieuweren hoog verheven werd, in onze dagen
door dichters , wien de deugd niet minder lief is , luide
verkondigd wordt : „ Een wereldburger ben ik niet !"
Maar , M . H . , 8 0 C R A T E S gaf zijn antwoord als wijs-
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geer, afziende van zijne maatfchappelijke betrekkingen ;
de dichter bij bet verheffen der vaderlandsliefde . Des
eerften antwoord verbiedt alle maatfchappelijke, des laatfen uitboezeming uit Karen aard alle wijsgeerige toepasfing. Hoe ware deze ook mogelijk ? Hij toch, „ wien
„ de menfchen dierbaar zijn, zij wonen waar zij mo„ gen ," is voorzeker de waarachtige wereldburger, fchoon
ook de vaderlandsliefde hem „ dezelve liever bier doe
„ hebben dan di£Ar." Maar bet nationaal karakter is in
zijne hoogere ftemming bet vereenigingspunt van beiden .
Het voert den bijzonderen burger, als lid eener eenflemmige natie, op een grooter tooneel, dan de mensch in
zijn dagelijksch leven om zich ontwaart ; bet verheft hem
tot eene hoogte, van welke hij de andere volken om zich
henen ziet ; hij Nat hunne lotgevallen en werkzaamheden
gade ; hij neemt deel in bun geluk en in bun onheil,
zonder zijn vaderland to verraden . Het is wel geen wonder, zoo hij, elders bij de minfle onderneming niet dan
onderlinge tegenwerking en geen zweem van otlbaatzuchtige opoffering ziende, met innige tevredenheid bet oog
tot zijne natie terugwendt ; maar zeker is bet ook, dat
een ruime geest , als de zijne , noodig , en alleen in ftaat
is , om tot vreemde volken zegen en troost en bijfland
over to brengen . Dat nu doet hij , waar hij kan . En ,
zoo bier dan een voorbeeld moet genoemd worden, vordert de waarheid , dat wij datzelfde Albion noemen , hetwelk zoo flraks den nu beflreden twijfel rijzen deed . Of
is bet niet waar, dat , hoe weldadig ook vele natien ,
en inzonderheid de onze , zich inwendig betoonden , dat
Albion echter nog niet gevolgd is in bet verleenen van
bijftand aan vreemde volken ; gelijk bet rampfpoedige Leyden te . midden des oorlogs daarvan een zoo uitnemend
blijk ontving. Of is bet niet waar, dat de zegenrijke
Bijbelgenootfchappen van daar zijn uitgegaan, ons zijn voorgegaan? Of is bet niet waar, dat de edele pogingen cens
onfterfelijken H o W A R D s, eens nooit volprezen' W I LB E R F 0 R C E van daar zijn uitgegaan? Maar dan is bet
ook waar, dat, terwijl bet nationaal karakter eene waar-
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achtige vaderlandsliefde bevestigt, betzelve'tevens bet
harte verflerkt tot eene opregte liefde jegens alle menfchcn, tot echt Christelijke deugd, tot een waarachtig,
ohs door den besten voorganger ten duurfle aanbevolen,
wereldb urgerfchap .
Na aldus de waarde en den invloed van cen nationaal
karakter gefchetst to hebben , blijft mij, gelijk ik vooraf
zeide , nog een woord overig ten aanzien der middelen ,
om hetzelve bij eene natie to vestigen en to onderhouden . Een woord, herhaal ik ; want, behalve dat eene
uitvoerige behandeling van dit onderwerp uiij noodzaken
zoude tot eene nog aanmerkelijker overfchreding der per .
ken van uw geduld, dan waarover gij u thans voorzeker
beklaagt, zoo ligt bovendien een groot ge_leelte van
hetzelve geheel buiten den kring onzer eigene werkzaaiiiheden .
ik bedoel, namelijk, M . H. , dat de ontwikkeling van
her nationaal karakter uit deszelfs aard grootendeels lean
bevorderd worden door onderfcheidene maatfchappclijkc
inrigtingen, welker invoecing geheel afhangt van de beftellingen der landsoverheid, en waaromtrent de krachten van den bijzonderen burger nog minder vermogen,
dan zijne wenichen kunnen baten . Her behoort dan ook
niet tot deze plaats, oin in eene opzettelijke behandelin
van dat gedeelte to treden . Maar her laat zich echtcr
als met den vinger aanwijzen, van welk een gewigt deszelfs overweging is voor alien, die tot her ftaatsbefltuur
in eenige onmiddellijke betrekking flaan . Is toch de verhevenheid van her nationaal karakter vooral daarin keiibaar, dat her eenen duurzamen en onwankelbaren wil ,
om bet algemeene welzijn, met opof eying van bet eigenbelang, voor to ftaan, ten grondflag heeft, hoe d uidelijk.
is her dan niet, dat her vooral moet aangekweekt worden
door zoodanige maatfchappelijke inrigtingen , welke wederkeerig de waardigheid van bet ftaatsburgerfchap verheflcii
en her ruimfte genot van deszelfs voordeelen waarborgen .
Ilet is immers met de natuur ftrijdig, dat meal vaa
MENGELW . 1830 . NO . T .
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den mensch eene volkomene overwinning over bet ingefchapen zelfbelang vorderen zoude, waar de vrucht dier
zegepraal niets zoude opleveren , dan bet ontmoedigend
gevoel van tot lastdieren der heerfchers en eerzuchtige
grooten vernederd to zijn ; bet is integendeel eene met
de natuur des menfchen onaffcheidelijk vereenigde begeerte, dat zijne opoffering hem vereere, en bet is alzoo ook
een eerfte vereischte ter ontwikkeling van een nationaal
karakter, dat van ftaatswege aan bet karakter van burger
eer en waarde gehecht worde, niet alleen door fchoonklinkende beloften , maar door inrigtingen , welke de erkentenis daarvan openlijk en metderdaad bewijzen . Het
is zelfs beter, niets beloofd, dan beloofd en niet gehouden ; want dat words opgevat voor bedrog, vernietigt
bet vertrouwen , en doet zelfs de ontvlamde geestdrift
terugtreden, bij de vreeze van als een blind werktuig to
zijn opgewonden .
Hoe moet dan ook dddr , waar bet burgerfchap niet
dan eenen valfchen fchijn der wezenlijkheid bezit, en
bet een hoofddoel uitmaakt, om den burger ongevoelig
to doen worden voor bet grootfche zijner ftaatsbetiekking, niet de opbouw van bet nationaal karakter worden
Hoe moct daarentegen hetzelve niet
teruggehouden !
worden opgewekt , waar eene met de zeden der natie
overeenflemmende, ja uit dezelve geborene wetgeving
hunne daden beftuurt ; waar de burger niet lkchts kan
deel hebben aan de verkiezing zijner vertegenwoordigers ,
maar de onafhankelijkheid dier verkiezing hem derzelver
waarde doet achten ; waar hij aan de regtspleging onmiddellijk deel heeft ; terwijl daarenboven de onbepaaldfle
vrijheid van denken en fpreken en handelen heerscht, en
openlijke vereering van de vaderlandfche verdienften der
burgers de hoogfte roem is der regenten !
Gij gevoelt, M . H. ., dat, gelijk ik bij eene zoo
vlugtige fcbets geene toepasfing, noch op ons land,
noch op eenig ander, bepaaldelijk maken wil, zoo ook
de waardering van bij de eene of andere natie beftaande
inrigtingen geheel buiten mijn oogmerk ligt . leder yolk
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heeft zijnen eigenen geest , iedere landaard zijne eigene
behoeften , en wat bij den eenen als zeer fchoon en
voortreffelijk ter bevordering van bet nationaal karakter
is bevonden, zoude ligtelijk bij den anderen, zoo niet
nadeelig, althans overtollig zijn .
Er zijn echter, als 't ware , onmisbare voorwaarden ,
welke bij alle volken dezelfde zijn , en daaronder behoort
bet beginfel der openlijke vereering van den burgerftand .
Er zijn ook omflandigheden en vereischten , zonder
welke een vermogend nationaal karakter zich niet ontwikkelen kan, maar wier bevordering dan ook zoo vele
middelen aanwijst, om dat karakter zelf to vestigen en to
onderhouden ; en dewijl vele daarvan binnen bet hereik
liggen der volksmenigte zelve, zoo gebiedt mijn onderwerp , nog van deze vooral , ten flotte mijner rede , to
fpreken .
Ik kan dit echter niet , zonder mij tevens met eene
innige verhefliing to verheugen over de fchoone toekomst,
welke zich van deze zijne voor ons eigen vaderland opdoet, en eene treffende keerzijde oplevert voor de min
aangename fchets , welke ik to voren genoodzaakt was
ten opzigte van vroegere dagen to geven ; ik kan bet
niet, zonder bij menige opmerking de aanwijzing to voegen van hetgeen wij reeds bezitten, en daardoor tevens
den wil ter bekoming van bet ontbrekende aan to vuren .
Zoo moge de befpiegeling de leidsvronw der waarheid
zijn , de waarheid die der hoop !
Een eerfte hoofdvereischte ter vestiging van een nationaal karakter is de maatfchappelijke eenheid des beftuurs ; namelijk, dat, hoe vele landfchappen ook vereenigd zijn mogen , een ondeelbaar bewind dezelve alien
tot in de minfte leden toe beheerfehe , en geen derzelven
in eenig onderwerp van algemeen regt of algemeen belang onafhankelijk zij . Gelijk deze eenheid toch alien
naar hetzelfde doe] doet ftreven door dezelfde middelen ,
zoo ftelt zij tevens iederen burger in eene onmiddellijke
aanraking met bet geheel, dat hem omringt, en verbindt
zijn geluk, door cenen onverbreekbaren band, met den
B .2
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room en de wclvaart der geheele natie . Deze eenheid
genieten wij reeds een vierde eener eeuw, M . H .! en
wat ook geleden of misverflaan moge z1jn, en wat ook
in de jaren van vreemde tusfchenheerfching zij verbroken ,
in deze eenheid is een kostbare en onmisbare grondflag
gelegd voor bet nationaal karakter . Zonder dezelve had
men ronde Zeeuwen, brave Hollanders, edele Vriezcn
kunnen behouden ; nimmer waren wij Nederlanders geworden . Verdwijnen moet thans de naijver der oude
gewesten, verdwijnen de fledelijke trots, om plaats to
maken voor eenen algemeenen, alles omvattenden wil,
welke ook de later aangehechten, onder de leiding van
cenen voorzigtigen befluurder, meer en meer moge vervullen en daardoor waarlijk vereenigen!
En zal 1k hier om eepige oorzaak moeten zwijgen
van een ander, Diet min gewigtig hoofdvereischte, dat
bet opperbewind in handen zij van eenen algemeen geachten Vorst, wien de liefde der burgers omringt, wiens
liefde tot ben zich ondubbelzinnig uitdrukt ? Verre
van mij dat vermoeden I Aan vleizucht moge gedacht
worden aan de voeten van den troon ; hier, in bet midden der volksmenigte, wordt zij noch gevreesd, noch
geacht . En wie dan flemt mij niet toe, dat ook dit
hoofdvereischte, hetwelk een algemeen vertrouwen baart
en onderhoudt, voor onze natie aanwezig is in den Votst
onzer keuze ? -- Ja, gelukkig Nederland 1 hoe vroeg
de morgenzon uit den fchemerenden dageraad to voorfchijn trede, en fours den arbeidsman Dog verrasfe op
zijne fponde, Heeds vindt zij bet oog van uwen Vorst reeds
wakende voor bet belang van uwen nieuwen fiaat , wiens
eerfle bouwmeester hij is ! Hoe traag zij ook u verlaten
moge, zij laat hem ileeds bij den grootfchen arbeid achter !
Ja , regtfchapen Nederland ! altijd gevoelig voor
liefde en trouwe , een treffend voorbeeld geeft gij aan
bet geteisterd Europa I \Vaar elders de flaatsflormen
elkaar verdringen, of zich de beroeringen van den geest
vermenigvuldigen als de fchokken eener aardbeving, gij
flaat daar kahn en gelaten, gelukkig door vertrouwen !
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Weggevaagd zijn de verdeeldheden van liet nude vaderland . Er is eene nieuwe natie verrezen , welke dagelijks
meer en meer wordt doordrongen van de verdient}en
eens Vorften, die zoo menige herinnering opwekt aan
den eerften w I L r. E M . Gezegend zij dat vertrouwen !
Het voorkome alle nieuwe fcheuringen !
Maar, zijn de eerfte grondflagen, to lang door ons
vaderland ontbeerd, aanwezig voor de ontwikkeling van
een nationaal karakter, wat kunnen deze echter baten ,
zoo lang de volksmenigte derzelver voordeelen niet waardeert, en van dezelve zoozeer wordt doordrongen, dat
eene innige overtuiging haren wil verbuige en leide , en uit
de engte van bet zelfbejag opheffe tot de ruimte van bet
nationaal geick ? Inderdaad, M . H . , er is eene groote
mate van volksverlichting noodig , gepaard aan eenen
waarlijk godsdienftigen geest, om zulk eene verheffing
en uitbreiding van 's menfchen wil op eene duurzame
wijze voort to brengen ! Eene zuivere godsdienftigheid
leidt den geest tot onderdanigheid, tot grootmoedigheid,
tot het erkennen van een wettig gezag, waar eigene
krachten niet baten kunnen ; eene zuivere verlichting
ontwikkelt de krachten, welke men bezit, leert ons
heerfchen over de hinderpalen, geeft vastheid aan den
wil, en doet ons de blijvende vruchten van algemeen volksgeluk boven het tijdelijk genot van bijzonderen voorfpoed waarderen . Zeg ik nu echter to veel,
M . H . , wanneer ik ook van beide deze zijden den tegenwoordigen toettand onzer natie verre ftelle boven dien
van vroegeren tijd ? Zeg ik to veel , als ik , hoe hoog
een roem van godsdienitigheid ook aan het voorbeflacht
gegeven werd, dien befmet noeme door eene ware ongodsdienftigheid van kerkelijke twisten , en , wat ook nog
aan onzen geest to verbeteren zij , dien heet uit to munten door eene fteeds aanwasfende toeneiging tot het afwerpen van alle menfchelijke omkleedfelen, om zich to
vereenigen tot een onverdeeld Evangelisch geloof? Zeg
ik to veer, wanneer ik, hoe ook Reeds onze natie boven
vele andere heeft uitgeblonken in verlichting van den geest
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en befchaving van bet hart ,dezelve echter in onzen leer
tijd verfpreid noeme op eene wijze, waarvan de vroegere
gefchiedenis geene fporen opleverde? Zijt gij daarvan
mijne levende getuige , o onwaardeerbare Maatfchappij
tot Nut van 't -4lgemeen, in wier zoo werkzame afdeeling ik bier fpreke ! Uw aanwezen, uwe verdienften , uw
invloed ontheffen mij van alle betoog .
Er zijn echter nog andere middelen op to noemen ,
wier invloed onwaardeerbaar is , en omtrent welke wij
ook verre zijn van ons to fchamen , ja boven vorige, hoezeer bloeijende , tijdperken thans verre gevorderd zijn.
Onder deze fchittert boven alle eene eigene , eene waarlijk nationale letterkunde, welke den finaak der menigte
verheft, en voor bet fchoone, dat met bet goede zoo
naauw verbonden is, gevoclig maakt , en bovenal den
eigen geest der ratie uitdrukt .
Zij brengt de denkbeelden des eenen tot Lien anderen over, en doet inzonderheid de treffende gevoelens des vaderlandfchen redenaars ,
maar vooral de ontvlammende taal des volksdichters dringen in de harten der burgers van alle f'anden , en her
fchept bet geheele Nederland tot een gezin , voor vaderland en Vorst in gelijke liefde ontgloeid . Er is een geheel
nieuwe geest in de vaderlandfche letteren gevaren . Waar
to voren de w&fprekendheid en de dichtkunst zich op
Griekfchen bodem begaven , om fchoonheden to zoeken ,
of zich de banden aanlegden, door den Franfchen kunstfmaak
bedacht, daargeven thans eigene fappen de groeikracht, eigene denkbeelden bet ]even, eigen toon eenen onweerftaanbaren
invloed aan bet vaderlandfche vernuft, en doet hetzelve oneindig verder ftreven , dart immer to voren vreenide vonden
vermogten. Niet langer zijn redenaars en dichters flechts
voor elkander verftaanbaar ; niet langer zijn hunne fchoonheden verbongen achter den Iluijer eener fabelkunde , van
welken zij zelve naauwelijks den zin befcften , maar welke voor bet oog der volksm,enigte althans ondoordringbaar was . Neen, zij hebben bet doel hunner roeping
leeren erkennen, en de geheele natie ziet zich door hen
geleerd , bekoord, verlicht . Het goede wordt bevorderd
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door bet fchoone ; bet fchoone ontvangt deszelfs luister
van bet goede ; bet vaderland is bet geliefde voorwerp
van beide !
Maar bij dit zoo vermogende middel voegt zich flu het
zoo zeer verbeterd onderwijs der jeugd , waarin zich onze dagen verheugen, en hetwelk thans zelfs op de armenfcholen oneindig heter is , dan v66r eene halve eeuw
op die der aanzienlijken . Zelfs is hier en elders de dag
des Heeren toegewijd aan de onderrigting van meerbejaarden, op eene then dag zoo waardige wijze . Alom tracht
men bet verftand to befchaven en de kennis to vermeerderen . Ja, M . H .! waar wij ook onze oogen wenden naar
de middelen, die geacht worden ter vestiging van een nationaal karakter to kunnen medewerken, wij vinden dezelve in onze dagen in eene zoo overvloedige ruimte om
ons verfpreid , dat bet alleen aan den wil kan ontbreken ,
indien dezelve geene doelmatige uitwerking hebben .
Maar , komt bet dan eindelijk daarop aan , dat de wil
der bijzondere burgers de waarde van al bet aangewezene
zoodanig leere fchatten, dat uit bet befef daarvan een,
de grenzen van bet eigenbelang ontfpringende , nationale
geest, welke v66r alles bet volksheil zoekt, geboren
worde, wat kan daartoe dan op de zekerfte wijze medewerken `'
Voorzeker zal dit boven alles cene levendige aanwijzing van de voordeelen , welke zulk een geest aanbrengt ;
de herinnering der gevaren , aan welke deszelfs Bemis een'
ieder met zijne dierbaarfte eigene belangen blootftelt ; maar
vooral ook zal dit de bijzondere aanprijzing en betrachting der deugden van grootmoedigheid , eensgezindheid ,
getrouwheid, doch vooral van matigheid en zelfbeheerfching . Onmatigheid is bet graf van alle zedelijke kracht ;
weelderigheid een afgrond , waarin alle zelfopoffering verzonken ligt . Wel verre dat zij naar bet algemeen geluk
zouden doen omzien , regelen zij hare beginfelen alleen
naar hare behoeften, en randen daarvoor zelfs de dierbaarile belangen des vaderlands aan . Maar, moet aan de eene
zijde aldus de zinnelijkheid worden betemd , waar zij de
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menfchelijke waarde ontzenuwt, van den anderen kant mag
en moet men echter die edele aandoeningen niet verdoo .
ven, welke haar verheffen en verfieren . Vooral moge
men eerie levendiger deelneming in vaderlandfche verdienWaar eerie
ften opwekken , dan onder ons pmaats heeft .
nuttige kunst is verbeterd, waar eene edele wetenfchap is
bevorderd, zijn de muren van eene raadzaal to naauw, is
de tegenwoordigheid van vier of vijf beleefde aangezigten to
koud voor de bekrooning der verdienften . Daar opene zich
cen ruimer tooneel, om de navolging op to wekken ; daar
worde de eerkroon , welke hare glanfen op de natie zelve
terugwerpt , niet in de duisternis begraven , maar ftrekke
openlijk tot cen voorwerp der rationale bewondering .
Lofwaardig is in dit opzigt , in mijne oogen, de geestdrift, welke onze Zuidelijke landgenooten bezielt, als iemand uit hun midden den palm der overwinning mogt
%vegdragen in den eereftrijd der wetenfchappen en kunften . Die zegepraal is niet tot den overwinnaar bepaald ;
de minfte zijner medeburgers acht zich in hem door dezelve vereerd en verhoogd . Eerie algemeene vreugde verfpreidt zich onder alle de ftanden der maatfchappij ; eene
algemeene bewondering omringt den vereerden ; openlijk
uit zkh dezelve foms in een volksfeest , aan de vereering
der ware verdienften toegewiji ; de ftraten vullen zich
dan, als bij de intrede van eenen vorst ; de huizen zijn
nl ; hloemen verfierd ; handgeklap en feestmuzijk vervangen bet gejuich, en, als op de handen gedragen, ontvingt de overwinnaar voor den roem, die door hem op
zine geboorteplaats afdaalt, eene hulde, welke den juichmnden evenzeer vereert als den toegejuichten . Wanneer
ik nadenk, hoe koud en ongevoelig in ons Noorden velen
zijn voor zulk eene in haren oorfprong zoo belangrijke
onderfcheiding hunner medeburgers , dan acht ik mij geregtigd om . to wenfchen , dat een andere geest in dit opzigt
onder ons wonen mogt .
Maar, zijn nu zelfbeheerfching en deelneming in eens
anders waarachtige verdienlen, in derzelver vereeniging,
krachtigc roerfelen ter vestiging van eenen nationalen
geest, itoeveel kan tot derzelver bevordering dan net
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worden toegebragt door maatfchappijen, door leden van
genootfchappen , in welke en zedelijke wijsheid beoogd
en kunst en wetenfchappen vereerd en beoefend worden !
Deze toch behooren ten voorbeelde to ftrekken ; deze behooren nit hunne bijeenkomften naar hunne huisgezinnen
mode to brengen dat seven des geestes , hetwelk alleen
in ftaat is een nationaal karakter to vormen . Hoe kunt
gij dan ook niet krachtig daartoe bet uwe toebrengen ,
leden der Maatfchappij , in welke ik fpreke ! Hoe kunt
gij door uwe redenen en gefchriften de aandacht der leden
van de groote volksmaatfchappij, tot welke wij alien behooren , vestigen op de uit zoo vele voordeelen zoo
middagklaar doorflralende verpligting, otb in alles bet
welzijn der natie to bevorderen ! Hoe kan men voor de
meergeoefende verflanden , welke tegen Gene dwaze navolging van bet vreemde zijn voorbereid , ook getrouwe
fchetfen geven van hetgeen in andere landen groots , verdienftelijks en vooral nationaals gevonden wordt, en ook
daardoor eenen edelen naijver ontfteken, om jegens bet
eigen, lieve vaderland niet minder edel to handelen, dan
Hoe kan men , eindelijk , met
daar gehandeld wordt !
voegzame onbefchroomdheid eenen nog niet gedanen flap
wagen, en, bij al de fchoonheid, Welke de vaderlandfche
gefchiedenis van vroegere tijden bevat , den Nederlander opfchudden nit den droom, welke hem al dat fchoone
navolgenswaardig zoude doen achten , terwijl de behoefte
des tijds zich daartegen met reuzenkracht verzet ! Of zal
men in onzen nieuwen flaat de bedoelingen van eenen
JOAN D E WIT, de inzigten van eenen K O E N R A A D
VAN B E U N I N G E N, en de oogmerken van eenen VAN
D E S P I E G E L, hoe zij ook hen in hunnen tijd achtingwaardig hebben gemaakt, ook ons nog, leden van eene
geheel hervormde natie, ten voorbeelde kunnen flellen?
Neen ! de vorige gefchiedenis onzes vaderlands moet ons
eerwaardig zijn, gelijk hare oudere letterkunde ; maar
er is voor ons eene geheel nieuwe gefchiedenis geboren ,
waarin bet yolk niet door alle de voorbeelden des vorigen
tijds , maar door waarfchuwende verma_ningen en door ten
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goede leidende lesfen moet worden ingewijd, en zelf
bet eerfte voorbeeld worden moet voor een volgend
geflacht .
Ja, tot dat alles kunt gij , o lofwaardige Maatfchappij !
ten fterkfte medewerken ; want geene bijzondere magt heeft
eenen invloed op onze natie , aan de uwe gelijk . Gij
zelve beilaat uit hare keuze, zoo waarachtig als deugd,
fchranderheid en godsdienilige verlichting de keuze eener
natie kenmerken ! Gij verfpreidt uwe krachten, uwe
uitzigten, uwe denkb6elden door bet geheele rijk . Wel,
doe bet dan ook om bet algemeen welzijn op bet bijzonder belang to doen zegevieren door uwe lesfen , door uwe
werken, vooral door aller voorbeeld ! Gij hebt daartoe
thans de ware hoogte bereikt . Een geheel geflacht
is reeds door a onderwezen ; uwe kweekelingen zijn
vaders en moeders geworden ; zij werken met u mede ;
zij kennen uwe taal ; zij verftaan uwe gevoelens ; zij
brengen die onverbasterd aan hunne kinderen over ; zij
wijzen hen op uw gedrag, dat met uwe lesfen overeenkomt. Wat zouden ze hun moeten zeggen, indien bet daarvan afweek? Maar, hoe zoude dit mogelijk zijn? Ziet!
alle de grondftoffen tot vestiging van een duurzaarn nationaal karakter ziju aanwezig en om u verzameld ; zoude
uw wil zich dan niet bepalen , om hetzelve to vertoonen
aan bet oog der wereld , zoo dikwijls reeds verbaasd
over de grootheid onzer natie ? - Ja, fnelt vrij aan ,
o dagen van beproeving ! gij zult ons wakende vinden !
Omringt ons , dagen van rust ! gij zult ons niet verleiden ! - Ja , eerwaardige man , wiens lof bet eerst van
mijne lippen vloot, toen ik deze fpreekzaal mogt inwijden, mogen uwe woorden thans de mijne fluiten ! Ja,
wij zeggen bet u na, edele VAN HOG E N D O R P !
„ wij zullen Nederlanders zijn . Ons nationaal karakter
„ zal onze onaf hankelijkheid bewaren . O R A N J E en
„ Nederland is bet begin geweest van onze opftanding
„ uit bet graf der onderdrukking ; o R A N J E en Nederland land zal bet doelwit zijn van onze verdere pogingen !"
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BELANGRJJK VERSLAG, RAKENDE DEN TEGENWOORUWGEN
STAAT DER OPDELVJNGEN IN POMPEJI .
Door RAOUL-ROCHETTE .
Eerst federt weinige jaren gaan de opdelvingen in Pompeji
met eenige regelmatigheid voort, maar nog fteeds met eene
langzaamheid, welke onzen weetlust onverdragelijk toefchijnt,
offchoon dezelve in menig opzigt noodzakelijk , of althans
verliandig zijn moge . Kon bet gebeuren, men zou gaarne
zien, dot deze (lad , gelijk zij plotfeling werd bedolven, zoo
ook wederom eetisklaps voor bet licht kwam ; maar dot is
nu zoo niet. Een twintigtal menfchen houdt zich bezig met
bet opgraven van eene (tad , welker om trek nlauwelijks then
van de plaats en de tuinen der Tuilerien to Paris bedraagt ,
en waarvan federt eene eeuw . dot men er aan arbeidt, ten
hoogfte een vijfde gedeelce opgedolven is . Blijft men op
deze wijze voortgaan, zoo is de tijd moeijelijk to bepalen,
wanneer wij ons in de kennis van geheel Pompeji zullen mo .
gen verblijden . Ja, neemc men den vervallen hat in aanmerking, waarin de eerst opgegravene gedeelten zich thans
reeds bevinden, zoo is to vreezen, dot de ftad aan bet eene
einde verdwenen zal zijn , wanneer men bet andere opgedolven heeft . Doch, kon misfchien bet werk met grooteren
fpoed toortgezec worden, hiercegen hat, aan den anderen
kant, ook weder dic over, dot men de uiterfte zorg aanwendt , om zoo bouwvallige muren en zoo broze fchilderflukken niet to befchadigen ; dot men de voorzigtigheid gebruikc, om aarde en gruis door eene foort van zeef to doen,
ten einde niet bet kleinfte overblijffel , dat eenige waarde
heeft, to verliezen, en dot men overal fcherpziende oogen
en eerlijke handen tot zoodanigen arbeid zoekc to gebruiken .
Voorts is niet to ontkennen, dot men thans tot inflandhouding der oude gebouwen de noodige maatregelen neemt, die
voorheen maar al to zeer verwaarloosd werden . Men fchraagt
de muren, welke door bet wegruimen der aarde hun tteunfel
verloren , en op zichzelve niec meer f'aan konden . Over de
meeste der opgegravene huizen maakt men daken en affchutfels van planken, ten einde de fchilderijen daarin voor den
invloed der buitenlucht to beveiligen ; en, om dezelve voor
fchennis van anderen aard , waarvan ze misfchien nog meer
ce lijden zouden hebben, to bewaren, zijn eenige oude ge-
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gebouwen in wachthuizen veranderd, Waar oude krijgslieden
voor de veiligheid der (tad waken ; zoodat Pompeji thans
eene bezetting van invaliden heefc . Voor her overige kan
men in Italie heden ten dage met blijdfchap opmerken , dat
overal ongemeene vlijt wordt aangewend , om de geringfte
overblijffelen van oudheden to behouden en als aan her ge_
weld des tijds to ontrukken . Zelfs in de ftad des Paufelijken
zetels befteedt men meer moeite en kosten aan de bouwvallen van her oude Rome, dan aan de gebouwen , welke
her nieuwe verfieren . Men legt inderdaad meer to koste
aan de herfteiling van her Colifeum of her Forum Trajani ,
dan aan her paleis der Kanfelarij of her nieuwe Kapitool ; en
de tempel van V E S T A words van her geld der Apostolifcher
Kamer oneindig beter onderhouden, dan de oude hoofdkerken der eerite Christenen .
1-let kan niet wel misfen, of men vormt zich vooraf van Pompeji eenig ander denkbeeld, dan bij de bezigtiging blijkt overeen
to komen met de wezenlijkheid . Dit ondervindt men al terftond
bij de eerfte fchrede, welke men op den alouden weg doer . De
weg, langs welken men thans naarPompeji komc, werd in 1812
opgedolven, en heet, gelijk bekend is, de Graven(lraat, eene foort van voorftad, waar de half landelijke, half ftedelijke woningen bier en daar tusfchen graffteden verftrooid
flonden . Thans zijn deze huizen meerendeels verdwenen ,
of vormen met groen bedekte hoogten , die men nog niet
weggeruimd heeft . Doch de graven zelve zijn onaangeroerd
gebleven . Men ziet ze, elk op zichzelve ftaande, in twee
evenwijdige rijen voortloopen, en is verwonderd, dat dezelve
zoo weinig geleden hebben . Een even treffend als onverwacht gezigc bieden alle deze kleine gedenkteekenen van
den fchooniten vorm, van zeer kostbare bewerking en in
den keurigften fmaak, daar nu eens eenigen op lets hoogeren
grond ftaan , dan weder anderen eenvoudig algemeene begraafplaacfen zijn, in de gedaante van doodlegers, altaren
en kapellen, alien bekleed met marmer, dat nog niets van
zijne gladheid of oorfpronkelijke witheid verloren heeft, en
bcfchaduwd door jong heestergewas of oude cipresfen, die
tusfchen de bouwvallen in her wild groeijen . Niets van dat
alles , was men tot nu toe gezien of zich in de verbeelding
voorgefteld had, kon ook op zoodanige verfchijning voorbereiden, of fchoone grafteekenen van zoo ongemeenen glans
en, zou men bykans zeggen, van Reeds durende frischheid
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doen verwachten . Wanneer men in de Campagna van Rome die
dubbele rij graven tangs den Ippifchen weg bezocht heefc ,
welke van de muren der ftad in eene regte lijn , zoo verre
geen oog kan reiken, zich uitftrekken, maar die men ver(trooid , vervallen , uitwendig zelfs van den vorm van grafteekenen beroofd , ja eenigen zelfs in ellendige hutten veranderd ziet, waar de doodenkamer thans tot woning van verarmde huisgezinnen dienc, en bet treurige ftrooleger de
plaacs des ouden farcophaags inneemt, zoo kan men zich
de oude graffteden niet anders voorftellen, dan als onbehouwene, door den cijd verwoeste, door de hebzuehc ge .
fcbondene of door verwaarloozing vervallene fteenhoopen ; doch hier, in de vooriad van Pompeji, vindc men
voor de eerfte maal graven, welke niets verloren fchijnen to
hebben, noch wac gedaante en fieraden, noch wat derzelver
eerfle beftemming aangaat . Men aanfchouwt gedenkteekenen
des doods, welke niet dat treurige en zwaarmoedige hebben, en waaraan de tijd geene misvorming heeft veroorzaakt,
en zelfs geen teeken van verderf is . Alles ftaac bier nog op
dezelfde plaats en nagenoeg in denzelfden toeftand, als toen
de oude inwoners van Pompeji hunne huizen aan bet Forum of den Curfus met deze laatfte verblijven verwis .
felden . Men leest er op eenen marmerfteen, die eerst
gisteren bearbeid fchijnt to zijn, den naam van eenen nabeflaande of burger, welke door de zijnen of door der . Staat
betreurd wordt. Men leert aan her fchilder . of halfverheven
beeldwerk , dat de grafteekenen verfiert , bet beroep, den
fmaak, menigmaal zelfs de gelaatstrekken van ieder der perfonen kennen, die daar rustten, - ja, men zou bijkans in
verzoeking komen, om to gelooven , dat zij werkelijk nog
daar rusten . Zelfs vindt men er vlugtige opfchriften , door
de hand eens tijdgenoots gefchreven , die van v66r omtrent
twintig eeuwen gevierde fpelen, als van een feest, dat men
gisteren gaf, gewagen . In eenige dezer grafplaatfen zier
men nog de zaal voor bet doodmaal, waar de bloedverwanten
nen vrienden des overledenen aan de drie zijden zaten , de
lijkbus met de asch in hun midden flaan hadden , bekranst
met dezelfde bloemen, die hunne hoofden fierden, rijkelijk
wijn van den Yefuvius op bet treurig verjaarfeest plengden,
en telkens daarmede eindigdenF, dat zij de fmart over bet
verlies minder gevoelden, tercvijl zij zichzelven vergaten .
Ziet men to dezer plaacfe bet doodenfeest met zoo frisfc'he kleuren gefchilderd, met de zitplaatfen , waarop afleen
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de genoodigden en de kusfens ontbreken , welke zij , om
er op to rusten , medebragten, met deze kolom , waarop de
lijkbus ilond , met deze vlekken , die men voor versch vergoten wijn zoude houden , en zelfs de onlangs aldaar geflrooi_
de bloemen , die men bijkans voor antieken kon aanzien ; zoo
fchijnt inderdaad fechts een oogenblik verloopen to zijn, federt bet doodmaal en de wijnplengingen en de affcheidgroe .
ten aldaar ophielden . Langs den weg der graven , of de Gra .
venJfraat , alwaar de beelden en gedenkreekenen des verderfs
door den glans van bet marmer en de levendigheid der kleuren zich in alien opzigte zoo vervrolijkend vertoonen , en
de dood zelf in eene vriendelijke en lagchende gedaantevoor .
komt, - langs dezen zoo zonderlingen als bekoorlijken weg
Pompeji nu binnentredende, vindt men zich eensklaps in bet
binnenfte eener aloude flad, of veeleer in bet allerheiligfle der
Oudheid verplaatst .
Een wanbegrip , dat men gewoonlijk mede naar Pompeji
brengt,doch meestal terilond bij bet eerfte gezigt laat varen,
is de overdrevene verwachting, welke men doorgaans van
eene aloude flad heeft . Gewoon zijnde , de Ouden naar
hunne fchriften to beoordeelen, en van henzelven alleen bunne gefchiedenis to leeren kennen, verbeelden wij ons ligt,
dat in hunne woningen , in bun huisraad , in de gewoonten
van bun bijzonder ]even ook alles met bun karakter en met
de grootheid hunner ondernemingen moet overeenkomen ;
kortom , dat alles , waarvan zij zich bedienden , evenzeer
door zekere grootheid zich onderfcheide , als zijzelve . Dit is
eene dwaling, waarvan men terugkomt , zoodra men de poort
van Pompeji binnentreedt . Van daar immers dringt bet oog terflond vrij verre in de naauwe, bogtige, aan beide zijden met
kleine winkels , die overal bet voorfle gedeelte der huizen uitmaken , bezette hoofdllraat .
Nu flapt men in een van deze
huizen, die, bij alle verfcheidenheid der inwendige inrigting , toch in ongemeene kleinheid van bet geheel elkander
gelijken . Bij bet eerfle gezigt eener zoo oude clad kan men
bezwaarlijk die zoo befchaafde Grieken of die magtige Romeinen zich verbeelden , hoe zij in deze naauwe flraten rond .
gingen , of in deze kleine huizen leefden , die zoo weinig
voor hunne perfonen fchijnen gebouwd to zijn, en tegen onze gewoonten zoo zeer frrijden . De inwoners van Pompeji
waren eigenlijk noch Grieken , noch Romeinen , maar zoo iets
van beiden ; en de flad zelve behoorde tot de mindere land .
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fteden . Men moet dus verwachten , bier flechts naar veer
verkleinden maatftaf een afbeeldfel der grootere fleden van
Griekenland of van den Romeinfchen Stoat to zullen vinden ;
maar evenwel fchijnt bet, voor zoo veel men uit de in bet
Kapitool bewaarde brokftukken des ouden plans van Rome,
the zeer veel overeenkomst met de in Pompeji gevondene in .
rigtingen fchijnen to hebben, befluiten kan, dat zelfa in die
flad huizen en huisraad van bet meerendeel der inwoneren
geenszins in verhouding met de begrippen geflaan hebben, die
wij met de namen Rome en Romeinen verbinden . De Ge£chie .
den is vertoont zich , bier vooral, its in tegenfpraak met deze
overblijf el n, of ma kt althans e ne teg nftel ing, die verg
hazing bij ons verwekt . Op de muren van Pompeji, die nog
goed bewaard zijn , herinnert men zich met deelneming , dat
deze zelfde muren , ten tijde van den oorlog der Bondgenooten , de aanvallen van s Y L L n wederltonden ; doch , binnen
zoo kleinen omtrek rondwandelende , kin men bezwaarlijk
zich verbeelden, dat krijgslieden, die de Romeinfche wapenen trotfeerden, - dat burgers , die tegen de malt en tegen
de bekwaamheid van eenen s Y L L n kampten , in zoo geringe
en bekrompene buizen gewoond hebben . Komt men verdar
binnenwaarts in de oude flad, bier zijn dezelfde fchijnbare
ftrijdigheden, - bier is dezelfde reden tot verwondering .
Reeds heb ik vermeld , hoe gering derzelver omtrek is , welken men thans naauwkeurig weet , nadat in 1814 de buiteufte
muren geheel opgegraven zijn geworden . Ook heb ik er bij.
gevoegd, dat than nag niet bet vijfde gedeelte dezer ruimte
geheel van aarde gezuiverd is geworden . En evenwel beeft
men in Pompeji reeds een amphitheater, twee theaters, twee
met zuilengangen omgevene pleinen , een forum, eene bafclica, voorts badplaatfen en acht tempels, behalve een groot
aantal andere , meer of min aanzienlijke, tot openbaar gebruik
beftemde gebouwen, opgegraven . Maar dan eerst, wanneer
men dezelve meet, bemerkt men, hoe geringen omtrek ze
hebben ; wat er nag van Nat , fchijnt voor bet oog groot .
fcher, dan bet werkelijk is, en dus meer ruimte in to ne .
men, dan bet inderdaad op den grand beflaat Befchadigd en
misvormd , als deze gebouwen zijn, komen ze nogtans to
meer uit, wanneer men dezelve met omringende voorwerpen
vergelijkt. Door datgene zelfs, wat er aan ontbreekt, erlan .
gen ze zekere grootheid . Evenwel zou bet forum van Pompeji, dat eene ruimte van 344 voeten lengte en 104 breedte
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inneemc, geheel door zuilengangen ingefloten, door tempels
en openbare gebouwen omgeven , en met marmeren of bronzen ftandbeelden , welker voetftukken met opfchriften prijken , als bedekt is, ook elders , behalve in Pompeji , een belangwekkend geheel uitmaken ; en bet blijft altijd zeer merkwaardig, dat men in deze kleine ftad der Oudheid , becrekkelijk , meer openbare gebouwen , tempels , ftandbeelden en
gedenkteekenen van kunst, dan in onze hedendaagfche groote
ieden , Parijs zelfs niet uitgezonderd , gevonden heeft .
Deze opmerking alleen, welke terftond bij bet eerie gezigt
van Pompeji zich aan ons opdringt, kan ors ten voile overtuigen, dat bij de Ouden alles tot bet openbare leven behoorde, terwijl huifelijke betrekkingen aan die van den burger opgeofferd werden . Dit blijkt meer en meer bij naauwkeurige bezigtiging der huizen . Rondom cene of twee opene
plaatfen , welke niec zelden met zuilengangen omgeven zijn ,
vindc men de vertrekken, welke zoo klein en donker zijn,
dat men zich verwondert, hoe daar menfchen hebben kunnen
wonen, en,zich telkens vraagt, hoe her mogelijk is geweest,
daarin regtop to ftaan . Doorgaans hadden deze kamers geene
Qenfters, en ontvingen bet licht alleen door de deur, welke
op den zuilengang uickomt. In zoodanig vertrek van weinige
voeten in bet vierkant is naauwelijks ruimte genoeg voor een
bed of een pear ftoelen . Ook heeft men gewoonlijk geen ander huisraad, dan eene flaapplaats van brons, en eene lamp
of eenen ftoel van hetzelfde metaal gevonden ; zoodat uit dic
alles ten duidelijkfte blijkt, hoe de voormalige bewoners zich
alleen derwaarts begaven om to flapen, terwijl zij voor bet
overige hun ]even geheel op bet forum, in de ba/ilica, in de
tempels of fchouwplaatfen doorbragten ; met edn woord, dat
de Ouden in Pompeji, even als elders, Reeds openlijk, fteeds
onder elkander gemengd leefden, zoo wei bij hunne bezigheden, als bij hunne vermaken . Evenwel hadden alle deze
huizen, hoe klein ze ook waren, eene opene plaats, die,
gelijk bekend is, atrium (voorhof) heette. In vergelijking
van al het overige, is dit gedeelte van bet huffs ruim, en ook
in de ganfche woning bet rijkst verfierd . Hier leefde men
alzoo binnenshuis nog in de vrije lucht, ontving zijne gasten, vrienden en kalanten, en zetce dus, zelfs onder de
fchaduw van bet huifelijk dak, bet openbare ]even voorc .
Hier plaatile men ook de beelden zijner voorouderen, die de
roem der hunnen waren ; en, bij gebrek aan zoodanige roem-
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rijke gedenkteekenen, omringde men zich met aangename of
ernflige, wellustige of wijsgeerige beelden . De kleinheid der
woning en bet gebrek aan huisraad wist men alzoo, met behulp der fchilderkunst , eenigermate to vergoeden door eene
foort van verfiering, die op itaatsaangelegenheden betrekking
had , en gevolgelijk bij bet ganfche velk zekere belangflel,
ling verwekte . Hierdoor kreeg de geringile woning van een
bijzonder perfoon bet aanzien en de belangrijkheid van een
openbaar gebouw .
Uit dit oogpunt befchouwd, heeft vooral bet gezigt van
Pompeji iets, dat al onze denkbeelden deswege overtreft en
als in verwarring brengt, zelfs nu nog in dezen toeftand,
waarin de rampen eener aardbeving bet gebragt hebben , rampen, die naauwelijks doorgeflaan waren, toen de uitbarfling van den Vefuvius, vbbr omtrent I8 eeuwen, de flad
op eenmaal onder eenen berg van gloeijende arch geheel bedolf. Ik kan niet nalaten, hierbij aan to merken, dat deze
laatfle omkeering veel fchielijker en vernielender was, dan
men tot nu toe geloofd heeft . Bijkans in alle opgegravene,
zoo openbare als bijzondere gebouwen, heeft men overblijffelen van geraamten en menfchenbeenderen gevonden . Volgens eene mij medegedeelde naauwkeurige opgave, bedraagt
in bet thans opgedolven vijfde gedeelte der oude flad bet
getal van de reeds gevondene offers dier uitbarfling reeds
meer dan 170 perfonen . Ligt kan men zich verbeelden,
wat Pompeji door zoo verfchrikkelijke gebeuttenis aan gedaante en fieraad zijner gebouwen verloor. Men ziet bet
bovenfle gedeelte van alle huizen vernield , de zoldering
(plafond) verbrijzeld, den vloer door puin bedekt en misvormd . In dezen toefland moesten de verfrerfelen van bet
benedenfle gedeelte der woningen - bet eenigfte, dat, omtrent twaalf voet boven den grond , flaan bleef - door zoodanige ophooping van verkalkte foffen , terwijl ze zoo vele
eeuwen bedolven waren, allerlei befchadigingen ondergaan ,
welke bovendien nog vermeerderd werden door den arbeid
van bet uitgraven, door den invloed der lucht, en door
menfchelijke onachtzaamheid . Dit alles in aanmerking ne,
meude, moet men, vooral in dat gedeelte der flad, nabij bet
forum, waar thans opdelvingen gedaan worden , ten hoogfte
zich verwonderen over den glans der muren en over de tooverachtige werking der fchilderflnliken , die van de oorfpron .
kelijke frischheid en levendigheid der kleuren niets verloren
MENGELW. 1830 . NO . I .
C
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fchijnt to hebben . Waarlijk, er kon uit de bouwvallen der
Oudheid niets, dat op ziclizelve meet bewonderenswaardig
en voor ons zoo nieuw is, to voortchijn komen, dan eene
ganfche, van buiten en binnen, van bet eene einde tot bet
audere, met zoo levendige en tevens zoo harmonifche verwen
als befchilderde fad . Deze kleuren moesten , toen dezelve
nog geheel geene verandering ondergaan hadden, can ge_
bouwen, die nit de groffte bouwfoffen waren opgetrokken,
wel bet aanzien geven, alsof ze uit bet kostbaarfe en
fchoonfte marmer befonden . In Pompeji is alles, overeenkomfig doel en befemming van elk huis en van ieder gedeelte daarvan, befchilderd met voorwerpen, die aan deszelfs
gebruik beantwoorden , van bet huis eons rijken P A N S A of
eens wellustigen S A L LUST I U S tot dat des geringen heelmeesters of des nederigen artfenijmengers , van bet rijkfe
vertrek tot bet donkerfe kamertje , van bet geheimvolle gedeelre der woning, vanwaar bet lot van ACTIEON, dat op
den wand afgebeeld was, onbetamelijke nieuwsgierigheid
moest verwijdercn, tot de keuken met den bakoven, waar
men alle foorten van vleesch, visch en andere fpijzen op de
muren afgebeeld ziet . Zelfs de geheel ingelegde (mofaike)
vloer wedijvert in glans en verfcheidenheid met de befchilderde warden, gelijk ook bet weinige, wat er van gewelven en
zolderingen (plafonds) nog overgebleven is ; zoodat weleer
ieder huis op zicbzelve eene verfraaide en bijkans denkbeel_
dige fchilderij van bet werkelijk leven moest vertoonen, en
deszelfs bewoner, wie hij dan ook zijn mogt, de hulp aller
kunfen noodig fcheen to hebben, om alle zijne behoeften to
bevredigen . Bij bet zien van dit kwistig gebruik van ver_
wen, pteisterwerk, fchilderflukken en mofaik, wordt men
gedrongen, to vragen, waar dan toch de armen in Pompeji
woonden ? of, wanneer men sanneemt, dat er in eene zoo
rijk verfierde fad evenwel ook armen waren, to gelooven,
dat zelfs de geringfe fand, bet ellendigfe leven, to midden
van dit tooverwerk der kleuren en bij alle weelde der kun_
lien, mede zijne bekoorlijkheid moest hebben .
Doch al meent men de kunstwaarde dier fukken niet in
aanmerking, zoo heeft evenwel bet fchilderwerk in de buizen
to Pompeii voor ons lets belangrijks, dat men alleen op de
plants zelve naar eisch kan fchatten . Want door middel van
betzelve, door middel der afgebeelde voorwerpen, en zelfs
der plaats, waar deze gevonden worden, kan men ongehin .
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derd in vele geheimen der Oudheid indringen , en de Ouden
zelve in bet binnenfle van bun huifelijk leven befpieden .
Ja, men kan dit bier, fchrede voor fchrede, in al zijne bijzonderheden, van den drempel der deur af, waar bet gewone
falve! (wees gegroet l) den gasten toegefproken werd, tot bet
geheime vrouwenvertrek, waar zelfs de vrienden buitenge.
floten bleven, - van bet atrium (voorhof), waar de dag
begon, tot in bet donker vertrek, waar dezelve eindigde, in de zaal der voorvaderen , voor bet altaar of in de kapel der
Huisgoden, in de eeczaal, in bet bad, in de werkplaats, in
de kleedkamer, in bet flaap- en ftudeervertrek, voortzetten .
En bier ziet men , hoe de armfte burgers door hulp der
fchilderkunst dat wisten to vergoeden, wat bun ontbrak .
Dus zochten zij zich met een afbeeldfel van datgene, wat
zij niet bezaten, to vertroosten . Een gefchilderde bond verving de plaats van den werkelijken bewaker des huizes .
Zelfs ticels van boeken , indien een bewoner de werken van
een geachc fchrijver zich niet kon aanfchaffen , werden op
den wand gefchilderd , - en eveneens gefchilderde bloemen,
die her ontbrekende tuintje vervingen, of, zoo bet to klein
Aile deze denkbeeldige
was, betzelve als vergroocten .
voorftellingen der voormalige bewoners van Fompeji nemen
thans in onze oogen een ligchaam, eene gedaante, een werkelijk beftaan aar ; en wat voor hen flechts een beeld, een
plaatsvervanger, eene fchaduw der werkelijkheid was, dat
words voor ons als verwezenlijkt .
Het gezigc dezer huizen vervangt welligt bij ons nog veel
beter, dan bij de eigenaren zelve bet geval was, de plaats
der voorwerpen, welke daarin niet meer gevonden worden .
Het vergoedt ons de afwezigheid der bewoners , welke wij
daar niet meer aantreffen ; want men mag als zeker aannemen,
dat de Ouden zelve vele voorwerpen , van welke zij niets
wilden laten blijken, en dus ook vele plaatfen, die een
vreemdeling niet mogt zien , verborgen . Dic is een natuurlijk gevolg van hunne leefwijze, volgens welke steeds ieder
zich onder bet oog van alle de overigen beyond . Deswege
was hem de fchaduw en verborgenheid zoo zeer behoefte,
om zich eenigermate fchadeloos to flellen voor de moeiten en
bezwaren diens openbaren levens. In den toeftand nu,
waarin men meerendeels de huizen van Pompeji wedergevonden heeft, bleef niet bet minfle van dat alles, was misfchien
den Ouden zelve ontoeganl :elijk was, voor ons verborgen .
C 2
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Er is niec een dier huizen, waarin wij niec ergens een' cerugfloocenden muur aantreffen , die een of ander huifelijk geheim
verraadt, - of fchilderijen, die van den fmaak en van de
gewooncen des eigenaars getuigen , ja zelfs ganfche vertrek_
ken , waarvan hij alleen den fleutel had , en waarin buiten
twijfel nook de nieuwsgierige blik van eenen nabuur, en
nog minder die eener buurvrouw, drong, doch waar thans
het oog van den oudheidsonderzoeker even vrij als genoegelijk
rondziet . Hier kan men alzoo de Ouden heden ten dage
beter befluderen, dan zoo zij zelve nog tegenwoordig waren .
Hier kan men zeden en gewoonten , om zoo to fpreken, op
de daad zelve betrappen . Hier heeft men niec meer de menfchen of derzelver fchriften, die menigmaal misleiden, voor
zich, maar daadzaken, die zelden bedriegen .
De ongemeene belangrijkheid, welke to dezen opzigte de
fchilderijen in de huizen to Pompeji hebben, kan door cene
befchrijving van ddn derzelven veel duidelijker blijken , dan
uic eene menigte van algemeene opgaven . Te then einde
wi1 ik een der nieuw ontdekte gebouwen, dat volkomener
en beter bewaard is gebleven , dan de meeste woningen der
Oudheid, kiezen . Her is dat, hetwelk men, even juist als
gepast, hetHuis van den Treurfpeldichter genoemd heeft, nit
hoofde van de voorwerpen, waarmede het opgefierd is ; want,
bij het ontbreken van den naam des eigenaars, van de aandulding zijnes flands, of van de werktuigen zijns beroeps ,
heeft men toch aan ieder huis eenen naam moeten geven ,
die van eene of andere bijzonderheid, doch voorname1jik van
de aldaar gevondene fchilderflukken, ontleend werd . Zoo
heeft men, naast de woning van den wondheeler, van den
onderwijzer in de toonkunst, van den artfenijbereider, van
den fchoolmeester, - om nu flier van den flotemaker,
zeepzieder, bakker, koopman in wollen floffen to fpreken,
welke alien met meer- of mindere zekerheid door eenige ken teekenen aangeduid worden, - her huis van NARCISSUS,
van ADONIS, van ZEPHYRUS en FLORA, van de Gratien, van Danferesfen en van eene Vestaalfche Priesteres
zich voorgetleld, naar aanwijzing der fchilderflukken, welke
derzelver voornaamfle verfierfelen fchenen nit to maken ; en
men zal zich volgens dezelve aangaande den (land en het
bedrijf der voormalige bewoners misfchien flier meer vergisfen, dan eenmaal ten onzen opzigte her eval zijn zoude,
wanneer men over onze kunstvlijt en werkzaamheid wilde
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oordeelen naar de opfchriften , die op opze uithangborden
prijken, of naar de goederen , die in onze winkels gevonden
worden . Op gelijke wijze en met even veei cvaarfchijnlijkheids mogen wij ons vleijen, in ompeji bet huis eens treurfpeldichters gevonden to hebben . Zoo veel althans is zeker,
dat er nlet ligt een onder de oude of hedendaagfche dichters
gevonden zou worden , welke zich niet gelukkig zoude achten, zoo aangenaam to wonen .
Het is eene kleine, allerlieffte woning, op eene even regelmatige als gepaste wijze verdeeld , en van bet eerie einde
tot bet andere met keurigen fmaak ingerigt . Dezelve heeft
de lengte van dertig meters (*) , bij eene breedte van ten
hoogfle vijftien, en toch vindt men negentien vertrekken
[bet atrium, of voorhof, bet peristylium, of tweede hof
(zuilengang), benevens tuin en ander toebehooren, waardoor meer dan de heeft der ruimte is ingenomen, mede daaronder begrepen] in dit klein beftek bier vereenigd . Daaruit
kan men afleiden, van hoe geringen omvang de kamers zijn
moeten, die tot eigenlijke woning be(temd waren . Wij willen bet beproeven, ons, terwiji wij deze vlugtig doorloopen,
een denkbeeld van derzelver be(temming to maken .
Bij de eerf'e fchrede, welke wij over den drempel op
eenen vloer van kostbaar mofaik (ingelegd werk) doen , valt
ons terftond een voorwerp in bet oog, dat ons bet huis van
den rijken en belagchelijken T R I M A L C I O N, door P E T R oN I U S zoo keurig befchreven , herinnert,
- een groote ,
zwarte bond aan een' koperen kerting , op den vloer
zelven met zoo veel waarheids ingelegd, dat men onwillekeurig op bet eerfle gezigt terugdeinst,even als die binnentredende, waarvan PET R o N 1 o s gewaagt , op bet zien van
dergelijken op den muur gefchilderden bond, bij den ingang
van T R I M A L C I O N's huis, bijna achterover gevallen was .
Nevens onzen bond leest men met groote letteren : CAVE
CANEM t (Wacht u voor den Hond!) Dit opfchrift alleen vervangc in de meeste huizen den bond zelven of wet diens afbeelding , en de armfte burger meende alzoo voor de veiligheid zijner nederige woning genoeg gezorgd to hebben,
Door den ingang nu komen wij in bet atrium, dat aan
alle vier zijden met voor(tellingen ult de Ilias verfierd is .
Ter regter hand ziet men T II E ,r I s , welke door IRIS geleid
(*) Een metre is 3 voet ,

2

duim ,

2

lijn Rijnlandsch .
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words voor j U P I T E R, den Vader der Goden , die op den
hoogilen top van den berg Ida zit ; zij fmeekt hem om genade voor haren zoon . Niet verre van daar is B R I S E f s ,
welke door A C H ILL E S weder aan de herauten van A G AMEMNON words overgegeven . Voorts bet affcheid van
C H R Y S E l S . Nog andere fchilderijen, waaronder eene VENUS A N A D Y O M E N g (uit zee opkomende), zijn de verfierfelen van dit atrium, waar onze dichter - zoo namelijk de
eigenaar inderdaad een dichter was -in bet zoo weinig dich .
terlijk tijdperk van C L A U D I U s en N E R D zekerlijk niets beter
heeft kunnen doen , dan zich op deze wijze met beelden en
opwekkende herinneringen nit H o 1Vi E R U S to omgeven . Regts
en links naast dit voorhof vindc men kleine , voor de gasten
des huizes beflemde vertrekken, waarvan ddn onder anderen
verfierd is met eene afbeelding van den flrijd der 4mazonen,
benevens eene Bacchante en een ander ftuk, dat met regt de
verwenfchingen van P R o P E R T I U S weder zoo hebben doen
berhalen .
Tegenover den ingang is bet tablinum (beeldengalerij , of
zaal van ontvangst), waarvan bet voornaamfle fchilderftuk
eenen dichter voorileit, die, op een tabouret gezeten, met
eene papyrus-rol in de hand, in tegenwoordigheid van verfcheidene, insgelijks zittende perfonen, declameert ; terwijl
hij door A POLL o en eene der Zanggodinnen, welke op
eenigen aflland flaan to luisteren, als in geestverrukking gebragt is . Al de andere verfierfelen van dit vertrek, uic Geniusfen en Yictorien beflaande, hebben betrekking op betzelfde onderwerp, met name de ingelegde vloer, welke bifzonder merkwaardig is . Men aanfchouwt daarop, nameliik,
de proeve eener geheele tooneelvoorftelling. De zuilen ,
welke bet theater verfieren , en de plaats zelve der vertooning
aanduiden, - de fluitfpeler, die den Choragus, of Directeur,
onderfleunt, welke daar in eene hooding zit , alsof hij declameerde , en aan zijne kunftenaars den coon aangaf, - deze
zelve, welke in onderfcheidene houdingen, met de bun bedeelde maskers, toeluisteren ; terwiji een andere, die in al
zijne gelaatstrekken vreugde en verrukking toont, met behulp
van eenen medefpeler reeds bezig is, zijn-, tooneelkleedij aan
to trekken ; - dit alles zamengenomen maa'at deze groep
van zeven beelden, welke voor hec overige met eene volkomenheid uitgewerkt is , die alle tot nu bekend gewordene
mofaiken overcreft, tot een der fchoonfle, beste en ko .telijkfte over', lijffcl n der Oudheid .
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Uit doze zaal treedt men in her peristylium (tweede open
hof), hetwelk een tuintje in eene vlakke gedaante bevat,
en door eene galerij van zeven Dorifche, even als at her
andere geCchilderde, zuilen omgeven wordt . Op den achtergrond ziet men her Lararium (plaats der Lares, of Hnisgoden) met eene nis , waar nog eene kleine, regt aardige
beeldzuil van eels' bronzen F A U 14 U S gevonden werd . Links
is een vertrekje, dat tot uitrusten dient, en welks fchilderijen de flapende en verlatene A R I A DNE , den in zijne eigene
befchouwing verlorenen NARCISSUS, en eenen AMOR, die
hengelt, voorftellen . lets verder, aan denzelfden kant, vertoont zich een ander klein vertrek, met landfchappen en
zeeftukkeq befchilderd, war men op een' der wanden papyrus-rollen met Griekfche opfchrifren ziet. Dit is de geCchilderde bibliotheek van onzen dichter, die op deze wijze zich
in zijne gedachten verlustigde met de boeken, welke hij
waarfchijnlijk daarom Diet bezat, wijl hij dezelve in zijn
hoofd had.
Ter regter hand hier tegenover treedt men in een der
fchoonfte en ruimfte vertrekken van deze woning . De in_
wendige verdeeling, maar vooral de wijze, waarop her verfierd is met afbeeldingen van vruchten en dieren en fchoone
danferesfen, doet blijken, dat her de exedra (zaai met vele
zitplaatfen, gezelfchapszaal) was . Onder de voornaamfte
fchilderijen aihier behoort eene LED A, die haten verbaasden
echtgenoot her ei en de daar zoo even uitgekropene drie
kinderen toont (een even bevallig als geestig tafereel), een
T H E S E U s, die de flapende A R I A D N E verlaat , en bij den
ingang de opoffering van I P H I G E N I A . Deze ftukken bevestigen alzoo, door de bijzondere en tref'ende zamenvoeging
van dramatifche voorwerpen, nog meer de meening, dat een
dichter de eigenaar van deze belangrijke woning geweest zij .
Ook king er nog eene fraaije bronzen lamp met twee pijpen
aan de half ingeftorte zoldering van deze zaal . Digt daarbij,
in den hoek , is de kleine keuken , met derzelver haard en
at bet gereedfchap , in denzelfden fmaak , als de bibliotheek ,
dat wil zeggen, grootendeels flecbts gefchilderd, en doer
gevolgelijk der matigheid van onzen dichter even veel eere
aan, als gene zijn geheugen .
Uit deze keuken gaat men onmiddellijk in bet triclinium,
of de eetzaal, die in wijze van opfering der keuken nets
toe geefr.
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Ik zou to veel vergen van bet geduld der lezers , indien
ik al de bijzonderheden wilde optellen, welke eene volledige
befchrijving van dit antiek huis zou vorderen ; ik bepaal mij
derhalve bij eene korte aanwijzing der voornaamfle voorwerpen, welke men alleen in deze woning heeft gevonden, ten
einde alzoo eenig denkbeeld van de opdelviug van Pompeji
to geven . flet zal wel fechts een inventaris zijn ; maar een
inventaris van ancieke goederen kan toch ook eenige waarde
hebben, wanneer dezelve ons doer zien, hoe weinig bet
huisraad eerier Griekfche of Romeinfche woning, en hoe een .
voudig de leefwijze der Ouden was . - Het volgende werd
in dit huis gevonden .
In gouda twee halsfieraden, en een fluk van eeil derde,
volkomen gaaf bewaard i zes armbanden , waarvan twee eene
zich meermalen kronkelende fang verbeelden , en een kleinere
voor een kind ; vier fraaije oorringen, ieder uit twee fchoone
paarlen beflaande, die aan een klein knopje hangen ; een
ring met een onyx-feen , waarin de kop van een jong man
gefneden is ; twee geldfukken, bet eene van N E R o , bet
andere van T I T u s . Deze kleine fchat , welke tot her toilet
der vrouw van den hriize behoord heeft, was van de bovenkamer, welke zij bewoonde, nedergevallen, en werd vijf
voet boven den vloer gevonden . - In zilver : 39 muntfukken, uit de tijden der Confuls en der Keizers . -- In brons
eene menigte flukjes geld, op eenen hoop, en nog 2o
andere afzonderlijk liggende ; twee braadpannen, een ketel,
eene andere pan, eene kagchel van hetzelfde metaal, eene
kleine koolfchop, cene fchoone lamp met twee pijpen,
verfierd met kop en klaauwen van eenen flier (dezelfde ,
die aan den zolder van de exedra hing) , nog eene lamp met
eene halve maan daarboven en den kleinen drievoet, waarop
dezelve ruscte ; voorts een zeer fchoone kandelaar, en eene
menige andere kleine voorwerpen, of flukken van huisraad .Van ijzer : vier bijlen, eene vijzel, een drievoet, een fuk
van een' feurel, twee ijzers , die men onder bet fchoeifel
deed, met gaten aan de zijden , om ze door nagels vast to
hechten, twee flown, twee, kettingen en wat verder tot
fairing der deur behoorde . - Van glas : vier karaffen en
meer ander klein glaswerk . --- Van vaatwerk : veertien
fchotels en borden, waaronder zes kleinere van verfchillende grootte, vijf potren, zes oliekruiken, een fraai verglaude kop en 56 lampen , om nu verfcheidene andere
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voorwerpen niet op to noemen, welke tot fieraad of huishou_
delijk gebrulk dienden, zoo als onder anderen een fluk zeep,
een kop van gees marmer en drie looden gewigren .
Met een fmartelijk gevoel voeg ik nog hiernevens, dat
de bewoners zelve van bet huis bij de ramp , welke de
ganfche ftad begroef, omkwamen . Overblijffelen van geraamten, en verfcheidene fchedels, die met de overige brokken
der oudheden vermengd gevonden werden, toonden maar al
to duidelijk, op welk eene akelige wijze de menfchen bet
leven verloren , wier woning ons heden ten dage zoo lagchende beelden en zoo vele bevallige voorwerpen aanbiedt .
Misfchien had ik mij niet zoo lang bij een enkel huis van
een biizonder perfoon in Pompeji moeten ophouden . Doch
hetzelve kan beter, dan eenig ander, ons een algemeen
denkbeeld van de meeste overige huizen der Ouden en van
hunne huifelijke gewoonten geven . Zeker hadden gebouwen
van eenen anderen aard en meer beduidenis, zoo als b . v.
de thermen, of openbare baden voor mannen en vrouwen,een in zijne bijzondere inrigting even volkomen, als in bet
geheel en in enkele gedeelten voortreffelijk bewaard gebleven
gebouw, - gelisk ook de zoogenaamde tempel van n u c u sT u s op bet forum (be-ide eerst onlangs ontbloot en nog
Diet naar eisch befchreven), de belangftelling des lezers meer
verdiend . Ook fpijt bet mij , nog niet van de opdelvingen
to kunnen fpreken, welke langs de hoofdftraat van Pompeji
thans gefchieden , en , volgens voorloopige berigten , een'
zoo rijken voorraad van fchilderftukken en andere voorwerpen
der Oudheid beloven . Dan, moge bet moeijelijk vallen,
deze bekoorlijke ftad to verlaten , daar men zoo gaarne in
dezelve zich verliest en teikens tot dezelve terugkeert, dit
is geenszins bet geval met de denkbeelden , welke men daarvan door woorden tracht mede to deelen . Ieder zoodanig
beeld moet wel onvolkomen zijn , en zal Reeds de natuurlijke kleuren misfen ; elke befchrijving heeft dit tweevoudig
gebrek, dat dezelve overdreven fchijnt, en echter nog beneden de waarheid blijft . Misfchien zou men de onbefchrijf .
bare belangrijkheid, welke deze kleine flad der Oudheid heeft,
bet naauwkeurigst en met een woord uitdrukken, wanneer
men zeide, dat, al ware de Oudheid voor ons geheel uitge .
ftorven, dezelve eenmaal nit de asch van Pompeji kon verrijzeu .
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I

(T/ervolg en flat van bl. 691 des vorigen jaars .)

n weerwil van al bet gezegde, zou men evenwel nog mogen vragen : flrijdt, wat JAN P A R IJ S wegens M A U R I T S
verhaald heeft, niet vlakuit met hetgeen van her doorgaand
gedrag van M A U R ITS , gedurende ten minfle bet middelvak
van zijn leven, bekend is , zoodat men bet niet , op her verhaal van zulk een' getuige , kan aannemen ? - De Heer V A N
DER KEMP, die, in zijn voorberigt, bet gedrag en karakter
van den Vorst , zonder bepaling , als beminneqk, en hem ,
als in alles onberispelijk, roemt , zal bier zekerlijk JA op antwoorden . Doch laat ons zien ! Jonker V A N D E R C APE LL E N , gelijk ik reeds herinnerd heb , M A U R ITS' tijdgenoot ,
fchrijfc, in zijne Gedenkfchriften, D . I . bl . 348, dat hii zich
altijd vermengd gehad heeft met jongedochters . - In bet Tafercel der Nederl . Gefch . van c E R I S I E R lezen wij , op bladz .
513 van bet We Deel der Nederd . vert. (in de plant .) uit
„ Ben Lofredenaar des Prinfen van
L A P I S E, p. 809 :
„ Oranje fchrijft : dat M A U R I T s bet ongehuwde leven ver„ koos, of om bet vermaak , dat hij in de verandering vond,
• of om de grootheid van zijn Huis to bewaren ; - doch er
• was geene fchoonheid, 't zij weduwe of jongedochter, op
• welke bij bet niet toelag . 't Geheim dekte altoos de over„ treding ." In bet Fransch heet hec : „ it n'y avoit beaute,
• veue (veuve) et pucelle, dent it n'entreprit la chasfe ."
Mr. VAN DER x E M P zelf zegt ons , op bladz . 154, dat de
bij hem c. f. anders altijd geloofwaardige C A R L E T o N, in
zijne Lettr. et Negot . I . p . 40, in bet algemeen verklaart ,
dat M A U R I T S zich , in zijne rlachtwandelingen , veel vrijheid
veroorloofde ; en bier betuigt hij , dat hij zijnen held niet volkomen weet to verdedigen . Maar hij vraagt , of c A R L ET O N'S verhaal wel op goede grondcn fieunt , en niet flechts
op losfe geruchten ; gelijk hij zegt, dat wel denkel~k was,
dewijl hij nog geene twee maanden in den Haag was . - Ook
dac de Heer M E E R M A N , in de heygelJking der Gemeenebesten, door D E G R 0 0 T, D . II . bladz . 266 , aanleiding gaf , om
met gunflig over M A U R ITS' kuischheid to derken , v:rkiaart
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ooze vriend niets of to doen ; want her fleunde eeniglijk op
den grond, dat M A U R I T S zeven natuurlijke kinderen gehad
heeft, waarvan zoo aanftonds nader . Evenwel hij wil zijne
flreng niet volftrekt ftijf houden, maar, integendeel, een weinigje van hetgeen hij , wegens M A U R ITS' onberispelijkheid
in alles, beweerd heefc, terugnemen . ,, At gelooven wij ,
,, (zegt hij) dat M A U RITS, in vroeger tijd," (dat is , tot
op zijn negenenveertigfte jaar) minder ingetogen geweest
„ is ; zeker gaat her , dat men hem na I616, toen hij zich
„ openlijk voor de Contra-Remonflrantfche partij heeft begon,, nen to verklaren , tot zijnen dood toe ," (dat is , negen jaren lang, tot op zijn achtenvijftigfte jaar) ,, bet verwijt van
„ een wellustig leven niet meet kan to lastleggen ." Zoolang
hij derhalve de Contra- Remonflrantfche partij flechts heimel k
was toegedaan , (en dat was hij , volgens onzen vriend , al
zeer lang , of van jongs af) had zij geen vermogen op hem ,
om hem to beteugelen ; muar, zoo ras hij haar openlijk begon voor to ftaan, verkreeg zij een' alvermogenden invloed
op hem . Bet was dus niet haar geest, of de geest der Con_
tra-Remonflrantfche leer, welke hem tot ingetogenheid bragt,
maar haar openl/ke voorfland. Doch bet zij zoo , als de vriend
zegt 1 Wij nemen gaarne bet gunfligtle aan, en willen er
niets tegen zeggen ; fchoon hij ons met niet edn woord meldt,
van waar hij dit zoo zeker weet , en wij anders niet zeer
gezind zijn, om , op zijn enkel woord, veel to gelooven . Zoo gelooven wij alvast niet, maar fpreken wel degelijk te .
gen, hetgeen hij ons echter al even fiellig verzekert, dat
M A U R I T S alle de zeven natuurl~ke kinderen , welke hij naliet, en waarvan wij zoo even gewaagden, bij dezelfde moeder , namelijk .Tonkvrouw M A R G A R E T H A (of welke anders
haar voornaam moge geweest zijn) V A N M E C H E L E N, verwekt had . Deze .Tonkvrouw (om, in her voorbijgaan, lets
omtrent haar to z.eggen) was docker van Jonkheer ANT H o
N I S VAN M E C H E L E N en Tonkvrouwe N . VAN L I E R, Onbetwistbaar beiden van oud-adellijken Brabandfchen geflachte .
Men wil, dat zij zelve Staatjonkvrouw geweest is van de
Prinfesfe van Oranje, denkelijk L O U I S E D E C OLI G N Y,
weduwe van Vader w I L L E M , bij welke MAURITS dan met
haar kan zijn bekend geworden . Hoe dit zij, bet komt mij
voor, dat zij de eerfle, misfchien wel de eenigfle, geweest
is, tot welke de Vorst in ware win is ontfloken geworden,
en met welke hij vroegst, althans reeds in I59o, of vroe-
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ger, gemeenzaam geweest is . Zij leefde op zeer aanzienlijken
voec in 'sGravenhage, en had er , gelijk een mijuer vrienden
meent, in eigendom bet huis, hecwelk, na haar, in 1650,
bewoond werd door haren zoon , L 0 D E W I,1 K , en , nog in
onzen tijd, bet zoogenoemd Logement van Haarlem geweesc
is . Ook zou zij, des zomers, zich, to R jsw k, onthouden
hebben op, en bezeten hebben bet Buicengued, hecwelk
daarna aan gemelden haren zoon toebehoorde . Aan de opvoeding barer kinderen, als van voornamen huize, ontbrak
niecs ; en men mag dus (dunkt mij) nit alles wet opmaken,
dat zij , met die kinderen, niet algemeen met een oog van
minachting zal zijn aangezien , wat Mr. V A N D E R It E M P
zegt, niet to weten . Te regc beweerc hij, dat men haar
geenszins met een gemeen vrouwsperfoon gelijk moet itellen ;
doch , wat hij er bijvoegc, dat er, in 's Vorften omgang met
haar, niets onbehoorlijks geweest , noch , toen ten tijde , gevonden is , zal hem niet ligt iemand, dan die zoo ligtvaardig
iets verzekert , en zoo onkiesch is, als hij zeif, toeftemmen ;
en dat M A U R I T S alle zone natuurlijke kinderen, zijnde
vier zonen en drie dochters, eenigl#k uit haar verkregen, en
dat hij haar Reeds, tot aan zijnen dood toe, eene hartelijke
liefde toegedragen,althans zijne aan haarbeloofdetrouw(waarvan hij alleen iets fchijnc to weten) nimmer gefchondenheeft,
(gelijk wij alle die fraaije bijzonderheden bij hem, op bladz .
150, 151 , vinden) zal hij aan geenen der zaken kundigen,
althans aan mij nooic wijsmaken . Hij zegt, op bladz . 141,
dat M A U R I T S thans een man van de historie is , en dus vrije_
lijk mag beoordeeld worden. Hij does ondercusfchen niets anders , dan zich in bet zweet wurmen , om hem tot een' man
van zone verbeelding, of verdichting , to maken, en noodzaakt ons derhalve, opdat wij ons bij hem niet weder, door
ons ffilzwijgen, aan onbefcheidenheid fchuldig maken, den
Vorst, naarhetgeen de Gefchiedenis wegens hem getuigt, om
der waarheids wille , en onzes ondanks , in bet licht to llellen .
Nu din ! Elk oordeele verder over hem, en over bet bovengemeld , door zijnen voorgewenden verdediger gefchrevene ,
uit bet volgende . -- H U I G D E G R o D T (al wederom M A URITS' tijdgenoot) voert, in zijn bekend Gedicht , getiteld
Klagte der Vrouwe V A N M E C 11 E L E N, (zoo noe ;nde men
toen gemeenzaam ook edele .Tonkvrouwen, fchoon flier gehuwd , gelijk niet blijkr , dat .Tonkvrouw V A N M E C a E I, E N
ooit geweest is) over de iuitt des Prinfen van Oranje , gedrukt
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S,

en anderen,
Amfl . 1659, in 8vo. - H U I G D E G R 0 o T voert dan , in
dat vers, de gezegde Jonkvrouw, vragende en klagende, onder anderen , aldu s in, op bladz . 30
HOOFT, BARLIEUS, HUYGENS, VONDEL

„ Waer zyn de kusjes nu , waer is dat klare licht ,
„ Dat tot my firaelde fiaegh van uw ontfonckt geficht ,
„ 't Gebedc, dac Ghy my deeds, om (m') over U t' ontfermen ,
» t' Omhelfen, en t' omarmen?
„ Gelyck Gby my dus laugh gefocht hebt fonder rusten,
„ Soo ben ick nu to veel voor uw verfade lusten ;
„ Jae d' eerlte, die Ghy vindt , bet zy wie dat bet zy,
„ Die treckc uw hart van my ."
Blijkt bier niet fraai van die liefde tot den dood, van die ongefchonden ltrouw, van dat flechts hpuden met dine vrouw,
waarvan Mr . V A N D ER K E M P ons , op bladz. 153 , zoo
f}ellig weet to verzekeren ? Doch ook D E G R o o T zal bier
wel een infaam leugenaar zijn , die , onbefchaamd, en uit
louceren haat tegen M A U R ITS , aan Jonkvrouw V A N M ECII ELEN het volftrekt flrijdige met de Gefchiedenis (in weerwil van bet bier voor aangevoerde) heeft in den mond gelegd ! en her zal Loch wel waar zijn , dat M A U R I T S alle
zijne zeven natuurlijke kinderen flechts nit de eenige gemelde Jonkyrouw gehad heeft I -- Laat ons verder zien ! --- Kort
v66r zijnen dood maakte M A U R I T S ten Testament , in deszelfs geheel to lezen bij A I T Z E M A , Zaken van Staat en
Oorlog, D . I . bl . 453 - 455 der uitgave in folio . Hierin befprak bij (na over zijne univerfele nalatenfchap gedisponeerd
to hebben, ten behoeve van zijnen halven Broeder F R ED R i K
H E N D R I K , enz . en na erfelijke renten to hebben gelega.
teerd aan zijne Zuster A M E L I A van Portugal en hare kinderen) aan zijnen natuurl~ken Zoon w 11 L E M zijne Heerlijkheden van de Lek enz ., aan zijnen tweeden natuurlften Zoon
L o u i s de Heerlijkheden van Polanen , Monger enz ., en aan
elk hunner daarteboven eene erfelijke rente van f Sooo
's j aars , -•- en aan Jufvrouw V A N 4 E C H E L E N, moeder van
voornoemde w I L L E M en L O U I S, eene jaarlijkfche rente van
f 4200- Eindelijk referveert hij zich , bij dit Testament, bet
maken van een CODICIL of Van COD1CILLEN, welke hij wil,
dat dezelfde kracht zullen hebben , alsof zij in zijn Testament
zeif waren begrepen . Zulk een CODICIL maakte hij dan ook
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metderdaad, en daarin befprak hij aan VIJF BASTAARDEN, gelijk
hij ze noemt, (volgens W AGE N,?. A R) aan eenen Zoon f 4000,
aan een' anderen f 3000, en aan drie Dochters elk foooo jaar.
lijks . Ik weer niet, dat dat CODICIL ergens is publiekgemaakr .
Mij ten minfle geheugt Diet, dat ik bet ergens ontmoet heb .
Doch, op gezag van zulken , die verklaren bet gelezen to
hebben , durf ik verzekeren , dat bet alsnog beflaac , ten
minfle nog niet lang geleden beflond . Waar, durf ik chans
niet flellig zeggen . Niet in de Irchieven onzes Rijks ; maar
vermoedelijk in die van onzes Konings Huis . Nu flel ik (de .
wijl ik niet beflisfend fpreken kan) aan elks oordeel, of bet
waa'jch nlijk is , dat, zoo de vijf bastaarden , in bet coDICIL gemeld, mede verwekt waren geweest bij Jonkvrouwe
V A N 1I E C II E L E N, zij niet mede begrepen zouden zijn geworden in bet Testament, waarin aan de Moeder en hare twee
onbetwistbare Zonen gedacht is ? Waarom zijn zij in bet CODICIL
afgezonderd ? Dacht M A U R I T S misfchien aan hen niet,
toen hij bet Testament rnaakte, en aan de Moeder en de
twee bedoelde Zonen gedachc ? En waarom moesten deze
vijf zoo veel minder, dan de overigen, geniecen , zoo zij
alien van dezelfde extractie waren ? - Waarom vinden wij, in de
Gefchiedenis , van niet Odn van hen ooit gewaagd , onder
den naam van N A s s A U , die , in weerwil van hetgeen Mr .
V A N D E R K E M P OllS , op bladz . 151 , gaarne zou wijsmaken, nooit door anderen van M A U R I T S' natuurl ke kinderen gevoerd is, dan door de twee Zonen, in zijn Testament
genoemd, WILLEM en LODEwIJK?-Waarom zijn zelfsdie
overige kinderen, door de Gefchiedenis, nook ergens genoemd , zoodat men alleen nit bet CODICIL zou kunnen weten, wie zij geweest zijn ? - Waarom , eindelijk, worden
zij, door M A U R I T s zelv', in bet CODICIL onderfcheiden,
met den naam van BASTAARDEN, van die, welke hij, in zijn
Testament, zijne NATUURLIIKE zONEN noemt? - Ziedaar een
aantal vragen, waarop geen antwoord is to geven, zoo alle
m A U R I T s' bastaarden kinderen van TonkYrouly V A N M E C H EL E N geweest zijn . Met of zonder verlof van den Heer V A N
D E r, K E M P zulken wij derhalve , zoo lang hij dit laatfle niet
overtuigend bewezen heeft, bet daarvoor houden, dat de
onderfcheidene vrouwen natuurlfte kinderen heeft
Vorst b
nagelaten . - Wat hij nu , op bladz . I5a env ., bier nog tegen blijft drogredenen en onbefchaamd verzekeren, zwetfende van zijn vertrouwen op de toe/lemming van alle onpar-
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tijdigen , dat alle befchuldiging van onkuischheid tegen M A URITS vervalt, is mij geen pennetrek meer waardig. Wij
voor ons twijfelen geen oogenblik, of hij heeft, door dit geheel zoogenoemd betoog, bij alle waarheidlievenden en onpartijdigen, alle vertrouwen, als eerlijk en onzijdig fchrijvcr,
verloren . - Ten flotte moogt gij u, op bladz . 155 en 156,
nu nog eons verwonderen over de fchranderheid , waqrmede
hij heeft uitgevonden, dat, WAARSCHIJNLIJK, MAURITS
met de Freule V A N M E C 11 1- L E N wezen/ k een huwelijk heeft
gefloten, maar onder voorwaarde, dot , tot bewaring van den
luister van zijn Huis , noch z als wettige Gemalin , noch hunne
gezamenlijke kinderen, als wettige afflammelingen, eenige aanfpraak op zone nalatenfchap zouden mogen maken, gel k de
tegenwoordige Koning van Pruisfen op deze w ze getrouwd is .
Evenwel met dat onderfcheid , dac de geheele wereld dat
weet, maar bet huwelijk van M A U RI T S, tot hiercoe, voor
heel de wereld, een volftrekt geheim geweest is, hetwelk
onze fcherpziende Advocaat thans allereerst heefc weten to
ontdekken . Is nu evenwel die ontdekking wet heel mooi,
daar M A U R I T S de zaak in een' eeuwigen na :.ht fchijnt to
hebben willen begraven, toen hij, bij zijn Testament, weinige dagen v66r zijnen dood gemaakt, zijne wettige vrouw
en kinderen als wettigen verloochende, door de eerite flechts
.Tiifvrouw VAN M E C II E LE N , en de laatflen zijne natuurlijke
kinderen en bastaarden to noemen ? Maar dir was flechts ,
zoo als de Advocaat ons onderrigt, omdat zij , ;Pat de erf_
opvolging betreft, als bastaarden gerekend werden . Wet teregt heeft W A G E N A A R (Paderl. llist . D . X, bl . 49 8 , 499 .)
dan niet durven bevestigen , (hetgeen ook VAN D E It v ii N c K T
ons , in zijne Nederl. Beroerten , D . IV, bl . 94, nog heeft
willen wijsmaken) dat M A U R ITS , op zijn fterfbed, zijnen
Broeder FRED R I K HEN D R I I:, die aarzelde , om , op zijne
begeerte , A M E L I A V A N S o L M S to huwen , daartoe bewoog , door de bedreiging, dat hii anders zelf G E E R T J E
V A N M E C H E L E N nog trouwen , en hare kinderen wettigen
zou, waardoor aan zijnen Broeder zijne nalatenfchap ontgaan
zou zijn . Evenwel bet eene zou met bet andere beftaanbaar
kunnen zijn : want waarom kon M A U R I T S niet TWEEMAAL
met Tufvrouw V A N M L C H EL EN trouwen, cdns onder voorwaarde, en daarna zonder yoorwaarde, dens met , en cells
zonder uitfluiting van het bezit van float ? Wel , ik wed,
dat Mr. VA N D E R x E M P hierin geene zwarigheid zou vin-
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den 1 Ondertusfchen , wat is die H U I G D E G R 0 0 T dan cocb
een vreesfelijke domkop, of een fchaamteloos verdichter, geweest , die , in zijn boven a.angehaald vers , Jufvrouw V A N
M E C ii E L E N nog , op de volgende wijs , van den Prins affcheid iaat nemen , en hare kinderen aanfpreken

• Vaerwel dan , Prins , vaerwel ! Ick wil U liefde dragen,
• Maer liefde fonder vleck , de reste van myn dagen .
a Ick wensch voor my de doodt , en dat noch buicen my
• U 't leven vrolyc'k zy ;
• Tot dat Ghy eene vindt, die van U zy geacht,
„ In liefde my gelyck, maer hooger van geflacht,
• Die d' eere magh gefchien van, fonder fchaemt of vreefen,
• Altydt by U ce wefen!
• Ghy foete kinderkens, uic myn ONECHT geboren,
• Het moeyt my, dat Ghy ftaegn myn droefheydc aen moet
hooren,
• Befonder, als Ghy vraeght, wat moeder is ontmoet,
• Dat haer foo treuren doet?
• Uw Vader is 't alleen, waerover dat ik klaegh,
• Omdat by is to hoogh , of dat ik ben ce laegh," enz .
En hiermede rijze dan nu , volgens bladz . 157, onzes AdM A U R ITS to meer , hoe grooter
hem de faster toefch~nt , waarmede men zone nagedachtenis
zoekt to bekladden! Opdat hij nu cdns voor altijd wete, in hoe
verre ik daaraan fchuldig ben , ga ik bier eene openhartige
belijdenis afleggen, hoe ik over den Vorst, ten aanzien zijner
minnarijen, d enke . l k vermoed dan, gelijk ik reeds gezegd
heb, dat Jonkvrouw VAN M E C H E L E N welligt het eerfle,
misfchien het eenig/le voorwerp is geweest , waarvoor hij
waarachtige liefde heeft opgevac ; dat hij haar die betuigd,
en ze haar weMkeerig ingeboezemd heeft ; dat hieruit, geliik
het gaac , to groote gemeenzaamheid ontftaan , en daarvan
de geboorte van hare twee Zonen, in onecht, (dewijl hij
meende haar,, nit hoofde van ongelijkheid van ftaat, niec to
kunnen huwen) het gevolg geweest is ; dat daarna, het vuur
der liefde allengs eenigzins bekoeld zijnde geworden , ook
hunne gemeenzaamheid is verminde,d en afgebroken, mis .
fchien we! omdat de edele en (gelijk ilt , in weerwil harer
zwakheid, gaarne geloof) waarachtig eerbare Tuffer op huwelijk aandrong ; dat de Vorst coen allengs tot andere min is
vocaats achting voor Pi-ins
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overgeflagen, en, dewijl bij geen tweede voorwerp vond,
hetwelk hem geheel kon boeijen , van tijd tot tijd met meerdere voorwerpen , niec van eene flecbte foort , maar van
zeker aanzien , die welligt aan zulk een aanzienlijk minnaar
den uiteriten tegenftand niet boden, gemeenzaam is,geworden, en bij eene of meerdere van deze mede kinderen verwekt heeft ; dat echter de eerfte liefde noolt bij hem is verftorven geweest , en hij daarvan , v66r zijnen dood , bij zijn

Testament, bewijs heeft willen geven, gelijk hij ook, bij
zijn Codicil, heeft willen toonen, dat hij ten aanzien van
geen der kinderen , door hem geteeld , onverfchillig was ;
welk laacfte gewis zijner gedachtenis tot eere ftrekt .
Nu volgt, bij onzen fchrijver, op bladz . 157 tot 16o, nog
bet een en ander , waarover ik weinig to zeggen heb . Of
hij den Prins tot een huichelaar gemaakt heeft, gelijk ik
voorfpeld had , beoordeele een ieder . - Over de geloofwaar.
digheid van U I T E N B O G A E R T en B R A N D T, in tegenftelling
van zijnen dierbaren TRIGLAND, LEYDEKKER enz .,
hebben onpartijdigen , reeds federt anderbalve eeuw, beflist. - Over K L U I T zal ik in Iuijn Nafchrift fpreken . Over de leugen en taster, dat ik M A U R I T S niet alleen
heb genoemd, maar hem daarvoor (gelijk bier gezegd wordt) ook dadelijk, zoo wel als voor
EEN MOORDENAAR

EEN ONTUCHTIGEN VAN DE ERGSTE SOORT houde, - daarover

zegge ik bier nog wins ftellig : Mr. C. M . V A N D E R K E M P
is een Leugenaar en Lasteraar. Acht hij zich hierdoor gegriefd, hij weet, waar hij mij daarover in Regten kan be
trekken,
, en, geliefc hij dat to doen, ik zal hem flaan,

en hem no- bovendien van zijne leugen en Taster doen pxniteren .
Hij heeft ons nu nog een Nafchrift gegeven, waarin hij ons
bekend maakt met een ellendig prul en lasterfchrift, hetwelk
hij tracht to doen voorkomen , als flrekkende tot bevestiging
van de leugen, door de VIE RENT WINTIGEN, die O L D E N B A RN EV E L D

hebben veroordeeld , opgeworpen , dat er grout be-

denken zou geweest zijn , dat h~ zone oogen naar den vijand
zou gehad hebben . Door deze mededeeling heeft hij alleen
zichzelven op nieuw belagchelijk geproflitueerd : want bet

publiek is, federt lang, to verlicht, om met de uitventers
van zulke contrabande niet openlijk den draak to fleken, en
hen to verachten . - llij durft, quaff, bet ituk niet ronduit
een PAMFLET noemen, daar bet gedrukt is net toe/lemming
MMENGELW. 1830 . NO . I .
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der ArJIerdamfche Regering ; alsof de Schandregerlttg van
Amflerdam, in then tijd, cenig crediet kon leeren aan zulk
een fchandelijk libel, - eene Regering, die, in 16t8 , zich
Met fchaamde, aan den infamen fchurk D A N C K A E R T S,
die, om zijn lasteren van O L D E N B A R N E V E L D en U I T E N
B O G AE R T , in hechtenis geraakt was, befcherming to vereenen, den loop des Regts' tegen hem belette, en hem
daarna nog beloonde ; gelijk men in bet breede lezen kan in
U I T E N B O G A E R T's Leven, Kerkel. Bed. en Merantiv ., op
bet einde van Kap . X .
Hiermede denk ik aan bet oogmerk dezer Brieven voldaan
to hebben .
Dat, op bet laatfte zijdje, bet Staatsregt der
rr ereenigde Nederlanden van V A N IDS I N G A-dit IAEyx pepxlov
jA yu
xaxov, deze ellendige en partijdige olipodrigo , door
geen verftandig man ooit met eenigen !of vermeld - een vooRTREFFFLIJIE werk geheeten words, verdient geene andere aanmerging, dan dat hij, die bet, ter goeder trouwe, alzoo noemen kan, zelf wel nooit iets VOORTREFFELIJKS zal leveren .
Ik zal derhalve hier mijn affcheid nemen , hechtende flechts
aan alles, in navolging van mijnen tegenfchrijver, een Nafchrift, hetwelk ik hier onmiddellijk bijvoege . - Ik blijf met
alle hoogachting, e .nz .
October, 1829 .
Na/thrift.
Ik wil hier nog een' vlugtigen blik werpen op bet gefchriif tusfchen onzen man en den Hoogleeraar T IJ OEM A N
in de Mnemofyne en den Recenfent ook der Recenfenten . Of de Heer Profesfor to regc gezegd lrebbe , dat Mr. V A N
D E R It E M p tegen m ij doorgaan s bedaard , of met geen meerdere warmte, dan de zaak medebragt, gefchreven heeft, maar
tegen hem in woede geraakt is , moogt gij thans vrijelijk beoordeelen ; en , of lk bet en/e percusfurus kwalijk vertaald
heb door doorflooten, en of bet enkel had moeten zijn ge
floken, daarover zal ik mij nader verklaren, zoo ras zijn
Hooggeleerde mij , nit eenigen Latijnfchen KLASSIEKEN Schrij .
ver, bewezen zal hebben , dat hij her enfe percutere enkel
voor fleken gebruikt heeft Doch tot zoo lang zal ik mijne
vertaling met bet gezag van c I c E R o, F L O R US, V E L L EJUS PATERCULUS, AURELIUS VICTOR, SUETONIUS

enz„ wier plaatfen ik, des noods, gereed ben aan to wijzen,
verdedigen . - Voor bet overige merle ik aan, dat FUR M It-
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niet heeft knnnen heoordeelen , welk bet doel ven
s geweest is . Hij kan , door met de hand alleen
aan den degen to flaan , of zelfs met dies: to ontblooten ,
(lechts den Yrlefchen o E Iv E rI A fchrik hebben willen aanjagen , zonder eenig oogmerk, om hem to doorflooten, of zelfs
to fleken ; getiik hii , toen hij de hand ophief,, om B A R n zv E L o to flaan , flechts de vertooning maakte , alsof hij dit
doyen wilde . Maar des to franijer is bet, dat , dear elke Reek
nog geen doodfleek is , onze Advocaat bet niet alleen zoo
doet voorkomen, aisol Al AURITs den Vries, volgens bet
verhaal, vermoorden wilde, maar mij zelfs, omdat ik dat gemeld heb , opdicht , dat ik den Vorst tot een #loordene r
heb wiilen n aken, ja zelfs hem daarvoor houde .- Kluchtiger
is nog, dat hij, na den Profesfor, over bet mededeelen van
het verhaal van F U I : M E R i U S, onfluimig aangevallen to hebben, en nadat deze de geloofwaardigheid van dit veto aal
beweerd heeft , onderfteit , dat hij her met een goed oogmerk
ge;ilaatst kan hebben , om to doen zien , hoe ver de kwaad_
aardigheid degen I1i A U R I T s gaat ; terwijl ik , die bet van den
Profesfor overnam, 'e Vorilen lasteraar blijf! - Over den
ouden en nieun'en f1~1, en den bok , then V A r 1) E R 'K E M P
daaromtrent gemaakt heeft, is genoeg gezegd . - Dat hij
zich verdedigt over het mededeelen van den inhoud van bet
leugenfchrift, in zijn naberigt, omdat hij er maar in een
aanhangfel, en niet in zijn fcfsrift zelf, nosh (nota bene) in
eene noot van gewaagd heeft, en dat hij daardoor juist nan
de eirchen der historifche kritiek voldaan zou hebben, is ,
nadat hij mij zoo kwaadaardig als redeloos , over bet gewagen van bet verhaal van F U R M E R I U S in eene naot , geglspt
heeft, zoo onbefchaamd als belagc zelijk . Hij fpilt over zijn
nrul ruim vier bladz jden , en durft her geen pamflet noemen ;
mijn geheel berigt beflaat ilechts acht regels, en ik mat mij
daarover met niet een woord uit ; hij kan zijnen Schandfchrij_
ver niet noemen, en ik meld mljnen Auteur, die bekend is,
met zijnen naam ; zijn verdichtfei is, federt twee eeuwen,
bij alle onzijdigen, voor volflrekten laster verklaard, en mijn
verhaal heeft (gelijk ik thans bewezen heb) niets ongeloofelifks : en nu zal hij onberispelijk zijn , en ik met leugen en
laster bezwaard moeten worden ! Verdient zulk fchrijven
antlers , dan verachting? - Einde!ijk : belagchelijker is misfchien, in ziin ganscll gefchrijf, niets, dan zijne vermaning,
om• toch K L U I T to lezen, then hij , op hetzelfde oogenblik,
D
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zegc, zeif niet verder gelezen to hebben, dan hij, tot tegenfpraak van mij , noodig had! Zonderling is toch ook, dat
hij, zonder dien K L U I T gelezen to hebben, juist alle die
plaatfen in zijn werk wise to vinden, welke hij waande hem
tegen mij to kunnen dienen . Zoo is bet ook met zijne aan .
halingen uit CARL E T O N . Ja, Vriend ! zoo flerk van reuk
zijn de fchrijvers van deze bende . Zij hebben niet noodig
boeken to lezen . Zij fleken den neus flechts tusfchen de
bladeren, en aanftonds geeft hun hun reukorgaan de plaatfen
aan, welke zij behoeven . Er zijn er wel, die dit niet aannemen willen, maar beweren, dat bet meeste deel van hetgeen deze novitii fchrijven alleen den grijzen Grootmeester
hunner Orde, die gewoon is bij zijnen K L U I T en CARL ETON to zweren, en die deze Schrijvers vermoedelijk wel gelezen heeft, om er hetgeen hem aanflond nit to kippen, tot
auteur heeft, en dat zij alleen hunnen naam leenen aan zijn
gefchrijf, hetgeen zich door zijnen flijl, door zijn gewoon
lasteren en fchelden, en, met den woord, door zijnen gebeelen geest, verraden zou . Ik houde dit echter voor een
onbewijsbaar gevoelen ; dewijl bet zeer mogelijk is, dat de
discipelen hunnen meester volmaakt hebben leeren navolgen .
Waar evenwel bet beweerde waar moge zijn , beklaag ik de
jongeheeren, die zich aldus misbruiken laten, en ondertusfchen al de flagen, die hunnen meester alleen moesten treffen , op hun kasket krijgen , en daarbij nog hunne reputatie
verliezen . -- Grappig is ondercusfchen uog, dat Mr . VAN
D E R K E M P, die zelf zegt K L U I T niet gelezen to hebben,
hem meestal, alsof bij zijne fchriften in fuccum et fanguinem
geconverteerd had, met den naam van ONZEN K L U I T aanhaalt . Zouden de evengemelde ergdenkers ook hieruit eenigen
grond voor bun gevoelen kunnen ontleenen ? Ik beflis dit
niet . Ik geloof veeleer, dat ONZE K L U I T zoo veel wil
zeggen als : die het veelal met ons , in flaatsbegrippen en in
den voorfland van M A U R I T s enz ., dens is. In dit geval
zouden zij welligt niet geheel ongelijk hebben . Maar verder
den voortreffelijken K L U I T , wiens meeste fchriften wij (zoo
niet alien) ook gelezen hebben, en dien wij, fchoon wij
geenszins beweren willen, dat ook hij zijne zwakheden en
misflagen niet gehad heeft, als, in zijne Historia Critica
Comitatus Hollandiae et Zeeiandiae en in zijne Historie der
Hollandfche Staatsregering, onvergelijkelijh, hoogachten, then ran (zeg ik) zich geheel to willen as/iririieren, door
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hem ONZEN K L U I T to noemen ; goede Hemel! welk een
belagchelijke hoogmoed! welk eene onregtvaardigheid! PUNCTUM .

OUDEJAARSAVOND, OF DE VERZOENING .

I

Een , leerzaam Verhaal.

s SEPTA nog niec to huis ? vroeg de Heer R A A M S D o N r,
aan zijne vrouw . Mij dunkt de godsdienst zoude reeds geeindigd zijn .

Mevrouw. Ik geloof, mijn waarde ! dat de tijd u lang
valt, omdat uwe ongefteldheid u belet, de gewone bezigheden waar to nemen. Het is nog zoo laat niec .
R A A M S D O N K . Ja , wel valt de tijd !ang , als men niets
wezenlijks kan doen , en daarbij de geest ne&rgedrukt is .
M. Ne&gedrukc? Hoe zoo?

R . Ach ! vele treurige herinneringen nit mijn vroeger ]even komen mij voor den geest, en dit ftemt mij tot treurigheid .

M. Past ons -vergeef hec mij, mijn lieve ! - op den laatften
avond van bet verloopen jaar , niet veeleer blijmoedige dankbaarheld ? Hebt gij in uw vroeger leven ook niet veel goeds genoten ?
R . o Ja I maar ik heb ook een' vriend verloren, wiens
fchandelijke ontrouw mij to diep heeft gegriefd, om bet immer to vergeten .
M Altijd , mijn beste ! komt gij op dat onderwerp cerug .
Waarlijk, gij vergalt u dusdoende elk genoegen en vermoordt

uwe rust . - Maar, daar hebben wij onze BERTA .
R . Wei, kind! heeft de Domind u niet lang in de kerk
gehouden?

BERT A. Ik weet niet , vader! hoe laat bet is . Maar ik
kan u verzekeren , dat de tijd mij niet lang is gevallen . Do .
B. beeft ons uicftekend onderhouden over de gelijkenis der
twee dienscknechten , Matt. XVIII .

R . Op oudejaarsavond een zonderlinge tekst, waarlijk
B . Zoo dacht ik in den aanvang ook . Maar alle beden .
king viel weg onder de behandeling van den Leeraar .
M. En van die behandeling zegt mijne dochter ons ook iets ?

B . Gij weet , lieve moeder I dat dergelijke opgaven dikwijis kort, ook wel eens vrij fchraal bij Inij afloopen . De
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hoofdzaak , zoo veel ik mij herinner , kwam hierop ne2r .
Wij moeten op her einde van een jaar rekening houden met
onszelven, even alsof God ons rekenfchap afvorderde . Vinden wij, bij een naaucwkeurig onderzoek van onszelven, een
zeer aanmerkelijk tekort , wij mogen , wij moeten op kwijtfchelding der geheele fchuld hopen , in then weg des geloofs,
welken God ons genadig door en in zijnen Zoon heeft aangewezen . ;Vicar dan zijn wij oak verpligc, onze rekening
met onze fchuldenaren to vereffenen, door eene even volkomene kwijtfchelding van hetgeen wij meenen , dat wij van
hen re vorderen zouden hebben .
M. Nu zeg ik ook : Her is niet ongepast, maar zelfs zeer
nuttig, dir onderwerp bij her eindigen van een jaar to behandelen.
R . Alles wel ; maar in de gelijkenis erkende de eene
dienstltnecht den anderen lets fchuldig re zijn . En wie zoude
bij eene ootmoedige bede , als de zijne , niet vergeven ?
Maar indien de fchuldige geene fchuld erkent . moeten wij
hem dan onze vergeving opdringen ?
B. Eene dergelijke bedenking bragt Do . B . ook in 't mid_
den. Doch hij merkte can, dat de vermeende fchuld niet
alrijd bewezen is ; dac dezeive of geheel, of ten deele kan
beftaan in de voorfielling des beleedigden , waarcoe de verblinding der eigenliefde en een zeer prikkelbaar geftel aanleiding kunnen geven . Maar, indien ook al her regt geheel
can onze zijde ware, behoorden wij to bedenken, boedanig
her regt is, dat de hooge God ten onzen aanzien heeft ; en
evenwel Hij fcheldt edelmoedig en genadig alles kwijt .
R, Maar ook bier komt fchulderkentenis en fchuldbelijdenis
van onze zijde to pas .
M. Hoe komen wij tot deze guile , hartelijke erkencenis
en belijdenis ? Is her niet door de voorkomende liefde Gods,
die ons in zijnen Zoon vergeving aanbiedt? Denk flechts,
mijn waarde I aan de eerfte Evangelieprediking , Hand. 11 .
Wie was bier de eerfte? God in genade to hewijzen ? of
bet fchuldige Joodfche yolk , in dezelve to vragen ? - Ooze,
ons, helaas! zoo weinig betamende, hoogmoed komt tegen
deze leer op. Wij vinden dezelve bard, en willen ze noode
hooren . Maar wij kunnen en mogen toch geene uitzondering
waken op de uitfpraak van jezus, of dezelve beperken,
wanneer Hij uirdrukkelijk zegt : Indien gij uwen fchuldenaren
nist vergeeft , zoo zal de hetxelfche Vader ook u Wet vergeven .
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De Heer R . zat eene poos ftil, diep In gedach-ten, en
fcheen in ftrijd met zichzelven to zijn . Zijne waarlijk vrome
echtgenoote nam eindelijk bet woord up, en zeide : Indien
ik mij niet bedriege , lieve man! dan denkt gij nu wear aan
uwen voormaligen vriend . Hij en gij liggen beiden onder de
verpligting, om elkander to vergeven . Her zware der aangedane of ondervondene beleediging doer in de zaak niets af .
Wie is meer en zwaarder beleedigd dan God? En zijn Zoon
heeft ons geleerd to bidden : Pader ! vergeef ons onze fchulden, gel~k wgj onzen fchulderaren vergeven .
R . Hoe gaarne zoude 1k hem alles vergeven , indien hij
flechts fcbuld bekende .
2W. Maar, is die fcbuld zoo uitgemaakt zeker?
R . Lieve CAROLINA! Betwij fel toch geene zaak, voor
welke gij zelve weet, dat jk bewijzen genoeg in handen heb .
M. Maar de man , door wien gij deze bewijzen hebt?
R . Gij verdenkt toch de braafheid van den Heer s T o RM E R niet ?
M. Her past mij niet , over de levenden , en nog vul minder over de geftorvenen , to oordeelen . Maar een voormijzelve
onverklaarbaar gevoel ftiet mij altijd van dezen man terug .
B . Lieve vaderl lk heb u wel eens van eenen vriend , die
u veel vendriet heeft veroorzaakt ; houren fpreken ; maar
nooit, zoo veel ik weet, met zoo veel nandoening als nu .
Mag ik weten, hoe die zaak zich heeft toegedragen ?
R . Hec deed mij altijd moeite, er van to fpreken . Daarom
zijt gij onkundig gebleven van iets, 't geen ik begreep, dat
u, zonder rloodzaak, bedroeven zottde . Nu gij er echter naar
vraagt, wil fk bet u verhalen
Naast bet huis van mijne ouders woonde de Heer A R N 0 O T .
Tusfchen dezen en mijne ouders beftond een gemeenzame omgang .
DIE had ten gevolge, dat ik met den jongen A R NO OT even
vriendfchappelijk, fchoon wij nog kinderen waren, verkeerden .
Wij beminden elkander als breeders . Zoo groeiden wij op , en
onze vriendfchap nam met de jaren toe . V66r wij meerderjarig
waren, hadden wij bet ongeluk, onze ouders, den eenen
v66r, den anderen na , to verliezen, en wij geraakten onde .
bet opzigt van denzelfden voogd, Deze waardige man behandelde ons en onzo belangen met vaderlijke trouw , en wij
waren aan zijne wijze lesfen en onvermoeide zorg veel, zeer
veel verpligt, daar wij die jaren bereikten, welke voor jon .
gelingen zoo gevaarlijk zijn , vooral wanneer deze zonder ouderlijk opzigt *an zichzelven zijn overgelaten .
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Mijn vriend en ik verfehilden aanmerkelijkin onze tijdelijke
bezkcingen . Ik had zeer weinig, hij een ruim aandeel van
de goederen der fortuity . Hij zeide mij meermalen, dat ik,
hetgeen hij bezat, als mij tnede toebehoorende , moest aanmerken . Onze voogd was niet van dit gevoelen . Wilt gij,
zeide hij, dat uwe vriendfchap bet ware zoec van uw leven
zal ultmaken, legt haar dan aan geene banden, en brengt
uzelven order geene verpligtingen . Ik volgde dezen raad,en
kon zulks to gemakkelijker doen, daar mijn goede voogd mij
vriendelijk to hulp kwam, als ik verlegen geraakte . Meermalen gaf hij mij to kennen, dat ik bij zijn overlijden op
zijne nalatenfchap konde relcenen, dewijl hij geene kinderen
of des behoevende nabellaanden had . Mijn vriend wist zulks,
en lief deswege nooic eenige wangunst blijken . Hij kreeg intusfchen lust , om eene refs door Frankr k en Italie to doen .
Gedurende zijn afwezen werd mijn voogd ziek, en bleef aan
een uitterend ongemak kwijnen . Ik bezocht hem bijkans dagelijks . Dit was hem in den aanvang zijner ziekte zeer welgevallig ; doch allengs werd hij koel , zelfs onvriendelijk , en
fcheen mijn gezelfchap niet ce verlangen . Diic bedroefde mij
zeer ; want lk had hem hartelijk lief. Gaarne had ik hem
naar de reden van zulk een voor mij onverklaarbaar gedrag
gevraagd ; maar men oncried mij dic ernflig, amdat zijn coefland gebiedend vorderde, alles to vermijden, wat hartstogtelijke aandoening kon verweltken . Bij de fmart, die ik hierover gevoelde, kwam nog, dat 1k van mijnen vriend ook
geene brieven meer ontving . Wat moest ik hiervan denken ?
Was hij ziek? of had ilc ook zijne vriendfchap verloren?
Alles helderde zich fpoedig op . Mijn brave voogd flierf, en
de Executeurs van zijne nalatenfchap berigtten mij , dat ik
een klein legaat had gekregen, maar mijn vriend van zijne
ganfche nalatenfchap erfgenaam was geworden, Deze veran .
dering in de befchikkingen van mijnen voogd , vergeleken met
de verkoeling zijner genegenheid jegens mij , kwam mij niet
geheel onverwacht over . Maar martelend was voor mij de vraag,
wat toeh wel aanleiding tot bet een en ander had gegeven ?
Ik konde niet anders denken , of een heimelijke vijand had
bier onder gewerkt . Maar wie 7 Dic bleef mij een raadfel ;
tot eindelijk een van de voornoemde Executeurs mij niet on
duidelijk to kennen gaf , dat mijn vriend A R N O 0 T deze
fchandelijke kunsrgreep had gebezigd, opdac zijne zaken door
de erfenis van onzen voogd zich mogten herflellen . Zijne be-
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zittingen toch waren aanmerkelijk geflonken , doordien hij in
flecht gezelfchap was geraakt en door bet fpel groote fommen had verloren . Dit konde toen plaats hebben , daar hij ,
een jaar geleden , meerderjarig was geworden , en dus meester over zijne eigene goederen was . Ik zoude bezwaarlijk
geloof hebben kunnen flaan aan dit berigt, indien mij ook
van andere zijden niet gezegd ware , dat de jonge A R N o O T
zich aan bet fpel had overgegeven . Nog andere bewijzen ,
die mij werden gegeven van de verraderij mijnes vriends , en
bet achterblijven tevens zijner brieven, overtuigden mij van
zijne fchuld . Intusfchen kwam A R N O o T van zijne reis terug, en aanvaardde zijne erfenis . Hij vervoegde zich aan mijn
huis ; maar ik weigerde, hem to ontmoeten . Meer dan eens
zond hij mij eenen brief ; maar ik liet hem dezelven ongeopend
weir ter hand komen
Hier viel B E R T A den Heer R A A M S D O N K in de rede,
en zeide : Maar, lieve vader! mag ik
R . Zachc , B E R T A! ik vermoed uwe bedenking . Ik moest
A R N 0 0 T gelegenheid gegeven hebben , om zich to zuiveren, indien hij onfchuldig ware . Maar zijne fchuld was to
wel bewezen . En daar ik mijnen driftigen aard kende, was
ik beducht, dat ik ligt to ver zoude kunnen gaan ; want uitvlugten, bedriegelijke verfchooningen, en wat dies meer zij,
zouden mij buiten mijzelven gebragc hebben . Intusfchen liet
ik hem weten , dat ik hem fpreken zoude , zoodra hij gezind
was, fchuld to belijden .
B . Ik kan begrijpen , vader ! dat bet u gevoelig moest grieven , zoo crouweloos door eenen vriend behandeld to worden .
En dit was bet , denk ik , ook , hetgeen u meest finartce . Want
hec verlies van eenige duizend guldens zoude u z66 niet ge_
troffen hebben .
R . Gij hebt gelijk, mijn kind! Destijds was bet gemis der
nalacenfchap van mijnen voogd niets, in vergelijking van eene
vriendfchap , welke mijn hart zoo dierbaar was . Nu echter
is mij de verlorene erfenis niet meer zoo onverfchillig . Ook
dit drukt mij meermalen .
B . Wij hebben immers alles , wat wij behoeven, lieve va •
der : En geldgierig zijt gij ook niet . Laat u dit dan niet be .
kommeren .
R . Alles wel , mijne B E R T A I zoo lang ik leef. Maar
neemt God mij weg, dan houdc ook bet middel van ons te .
genwoordig beltaan op . Verliest gij uwe ouders, dan zijt gij
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alleen gelaten . Wie zal voor u zorgen ? Middelen , om door .
van to leven , kunnen wij u niet nalaten . O, mijn eenig,
geliefd kind! Hoe zwaar drulkt mij de zorg voor u dikwijis
nedr!
B . Beste vader! Hot is mime dagelijkfche bede, dot ik u
en mijne lieve moeder nog zeer lang mag behouden . ilaar,
komt eenmaal die zoo gevreesde tijd, dot ik mime dierbarc
ouders moet misfen, dan heb en behoud ik toch eenen Vader in den hemel, die de vogels voedc en de bloemen kleedc ,
en die zijn redelijk fchepfel immers niet zal verlaten .
B E R T A vane nu de handen van haren vader, befproeide
die met hare tranen , en bad hem, de laatfte uren van bet
fcheidend jaar niet voor de zijnen en zichzelven onnut en
bitter to maken , door enkel fombere vooritellingen van vroeger of toekomftig Teed .
Het gefprek werd afgebroken door de meld , die kwam
zeggen , dat er iemand was , die den Heer R A A rit s D o t1 K verlangde to fprelcen
Ach ! zeide B E R T A , toen haar vader was heengegaan : bet
is wel treurig , dot de menfchen zich onderling bet leven zoo
verbitteren . Flet heefc buicendien rampen genoeg, en bet is
zoo kort .
M. la wel, lieve I kort en onzekcr . Ook nit dot oogpunt
de zaak befchouwd, moest men, bij voorkomende twister en
verwijdering, boost maken , om den geftoorden vrede to herfiellen .
B . En als die niet herlteld wordt , en men met een onverzoenlijk hart een antler leven intreedt, wat dan? . . . .
M. Wij kunnen en mogen bet oordeel van God niet voor .
uitloopen, mijn kind! Maar wij weten, wat bet Evangelie
ons voorfchrijft, vat Jezus' voorbeeld ons leert . Wanneer
onze Heer komen, en ons oproepen zal, weten wij niet ;
maar dit weten wij, als Hij komt, dot bet Hem welgevgllig
zal zijn, wanneer Hij ons dau vindt , alzoo doende , gelijk
Hij bevolan heeft .
Terwiji moeder en dochter zich dus onderhielden, trad de Heer
R A A M S D O N K in de zijkamer, en frond als van den donder getroffen, toen hij zijnenvoormaligen vriend voor zich zagf'aan !
Hevig ontroerd, kon hij geen woord fprelcen , geen voetftap
nader komen . De Heer A R N o o T had hierop gerekend . Hij
trad zijnen vriend to gemoet , en zeide : Niemand minder, dan
gij welligt thans hier bebbev verwacht ; maar inm u , zoudt
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then bet mij ernst w as . o m u to ontmoeten, dan moest ik
bet immers bij verrasfing doen ? Ducht echter niet, dat ik
als vijand kome . Neen, mijne bedoeling is, dat wij den geftoorden vrede treffen , en de oude vriend{'chap vernieuwen .
R. Indien dac plaats moet hebben , zal bet ook best zijn f
over ai bet voorgevallene niet to fpreken .
A R N O OT . In de meeste gevallen , misfchien , waarbij het op
weder verzoenen aankomt, is zulks wel bet beste . Maar in
onze zaak kunnen en moeten wij over bet vroeger gebeurde
fpreken . Ik hen eindelijk in ftaat gefteld, om a to bewijzen ,
dat ik in datgeen, waarvan gij mij, met zoo veel fchijn van
reden, verdenkt, onfchuldig ben .
R . ARNOOT! ludien gij dit kondec! . . . .
A . Gij zulc vernemen, dat lk bet kan . Luister flechts. D :,
man, door wien gij u hebt laten leiden , heeft u inisleid ,
fchandelijk bedrogen zelfs . S T O R M E R was een huichelaar,,
die, achter bet masker van braafheid en godsvrucht, in het
verborgene een flecht leven leidde, dat hero veel gelds moest
kosten . Hij had zich bij onzen voogd weten in to dringen,
en diens geheel vertrouwen to winnen . Konde hij ook na
deszelfs dood zijne bezictingen magtig worden , zulks was
eene begeerlijke zaak voor h em . O M hieccoe to geraken,
moest hij u (want hij wist, dat gij tot erfgenaam befte :nd
waart) van dezen, nu reeds kranken man verwijderen . Hiercoe diende hem awe verkeering met CAROLINA $*** .
R . Hoe! Op mijne CAROLINA was toch wel niets to
zeggen ?
A . Niets ; maar des to meer, en dat niet zonder grond, op
hare nicht, de dochter van hares vaders broeder . S T O R M E R
wist bet listig zoo aan to leggen, dat hij de flechtere c AR O L I N A s * * * voor de betere wist in plaacs to ftellen , en
bet voorwerp uwer liefde, als uws geheel onwaardig , aan
uwen voogd voor to dragen . De ..aard van 's mans ziekte diende hem hiertoe uitnemend ; daar hij , afkeerig van alle gezelfchap, bijna niemand fprak, dan S T O R M E R. Deze kon
dus, zonder navraag, zoo vele onwaarheden zeggen, als
zijne booze bedoeling hem ingaf .
R . En de aard dier ziekte was ook de ongelukkige oorzaak , dat ik over mijne liefde voor C A R O L I N A met mijnen
voogd niet heb gefproken . Ik hoopte nog op zijne herftelling
en eene gunftige gelegenheid .
A . En zoo kreeg 3 T O R M e R de handen rnim , om u uit de
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gunst en tevens nit bet testament van uwen vriend to ftoo .
ten .
R . Maar, zoo dit alles waarheid is, waarom werdt g# dan
als erfgenaam bevoorregt, en niet S T o R M E R ? Hij miste dan
immers zijn doel .
A . Dac is bet eenige, waarvan ik geene reden weec to geven. Bet waarfchijnlijkfte is mij, dat onze voogd, onze
broederlijke vriendfchap kennende , gedacht heeft , dat wij bet
over zijne nalatenfchap wet eens zouden worden . Hij wilde
u zijn ongenoegen doen blijken , maar niet ongelukkig maken .
Dit valt zoo, dunkt mij, in bet karakter van den wet yvat
zonderlingen , maar toch doorbraven man .
R. En S T O R M E R zou mij dan in alles hebben misleid ?
Ook ten uwen aanzien? Waarom bleven uwe brieven achter? Of heeft S T o R M E R ook deze weten to onderfcheppen ?
A. Neen. Alleen daarin, helaas ! heeft hij waarheid gezegd, dat ik aan bet fpelen geraakt was ; en hierin moet gij
de reden van bet achterblijven mijner brieven zoeken . De
zucht tot bet fpel was bij mij hartstogt geworden . Ik fpeelde met ongeiijke kanfen, en verkeerde als in een' geftadigen
roes, zoodat ik bijna nooit tot mijzelven kwam, en liefst
ook mijzelven wilde ontvlugten . Geen wonder dus, dat ik
u, wien ik als mijne anderc confcientie bel`chouwde, zocht
to ontwijken ; want ik was to opregt, om voor u to veinzen, en duchtte dus de beftrafhng der vriendfchap, welker
raadgevingen ik meende niet to kunnen opvolgen. De dood
van onzen voogd,en zijn uiterfte wil in mijn voordeel, maar
tot fchade van u , rukte mij uit mijne bedwelming. En dit
is bet goede, dat uit bet kwade van S T O R M E R's bedrijven is voortgevloeid .
R . En ook, dat gij door de verkregene erfenis uwe zaken, die geleden hadden, kondet herftellen ?
A. Zacht, mijn vriend! Het ware to wenfchen geweest,
dat ST ORMER meer zorg had betoond, om de gelden, die
hij aan den beedel van onzen voogd fchuldig was, op zijn'
tijd to betalen, dan hij zorg betoond heeft, om u dergelijke
onwaarheden to doen gelooven . Mime zaken hadden geleden,
maar waren door vlijt en fpaarzaamheid, onder Gods zegen,
to redden . Dit middel is mij gelukt , en ik had niet noodig ,
om een kapicaal , door list en bedrog u ontfutfeld , tot mijn
voordeel to gebruiken .
R . Vergun mij nog Une vraag. Gij fpreekt als zoo ge
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heel zeker van uwe zaak, dat dezelve geen twijfel meer
overig laat . Waarom hebt gij niet reeds vroeger gedaan, wat
gij nu doet ?
Waarom zijn er zoo vele jaren verloopen,
v66r gij mij van dit alles berigt gaaft ? Wij wonen wei in

onderfcheidene plaatfen, maar waren echter voor elkander
niet nit de wereld .
A . Veel van hetgeen ik u gezegd heb , vermoedde ik reeds

federt lang . Maar zouden, bij uwe flijf opgevatte meening,
waarin S T o RM E R U zoo listig verflerkte , mijne vermoedens
u overtuigd hebben? Behoefde ik zelf, voor mijne eigene
zekerheid, niet zulke bewijzen, die alien twijfel benamen ?
Meermalen verloor ik de hoop, dat ik dezelve immer zoude

bekomen . Doch onverwacht ging mij het gewenschte licht
op . Omflandigheden, met welke ik gelegenheid hoop to krijgen u nader bekend to maken, riepen mij, v66r eenige weken, herwaarts ; en, door eenen zonderlingen zamenloop van
ongedachte voorvallen, zijn mij papieren in handen gekomen,

welke ter bevestiging kunnen dienen van hetgeen ik u gezegd
heb . Hier zijn dezelve . Lie ze bedaard na, en gij zult
overtuigd zijn.

R. A R N o o T I Alles, wat gij mij daar zegt, heefc, bij
de vroegere kennis van uw karakter, zoo zeer hec kenmerk
van waarheid, dat ik mij reeds ten voile overtuigd houde,
dat ik misleid ben ; maar ook, dat ik u verongelijkt heb .
Moest ik eenen man, wiens uiterlijk mij verblindde, meer
geloof gegeven hebben, dan den beproefden vriend mijner

jeugd ? Moest ik u de gelegenheid, om u to verdedigen,
hebben benomen? VriendI kunt gij mij vergeven?
A . Kunt gij my vergeven, R A A M S DON K 1 dat ik, door
eene verderfelijke fpeelzucht vervoerd, uwe vriendfchap ver-

waarloosde, en zelf aanieiding gaf tot wei ongegronde, maar
fchijnbaar regtmatige verdenking ? Doch , laten wij van geene
vergeving meer fpreken . Vrienden waren wij in onze jeugd ;
vrienden moeten wij wedr zijn in onzen ouderdom ; vrienden
tot aan het graf!
Nu vielen zij beiden in elkanders armen, en hernieuwden

zwijgend, maar met de levendigfte aandoening, bet oude
verbond der vriendfchap en trouwe .
Na een weinig bedaard to zijn , zeide de Heer R A A M SD O N K : Ga nu met mij , en laten wij mijne CAROLINA
getuige maken van een geluk, dat zij zoo dikwijls heeft
gewenscht .

62

OUDEJAARSAVOND ,

A . ltliec heden , maar morgen hoop ik zoo geiukkig to
zijn, om met u en uwe geliefden den aanvang van een
nieuw jaar en de vernienwing onzer vriendfchap ptcgtig to
vieren . 1-leden heb ik nog iets of to doen ; want mijne taken roepen mij eerlang wear naar huis . Ik zoade welllgt op
een' anderen tijd zijn bij n gekomen ; dan de godsdienstoefening, die ik heden heb bijgewoond , gaf vleugelen aan mijn
voornemen en verlangen . Echcer, v66r ik u thans verlaat ,
utoet ik u nog iets mededeelen . Ik heb reeds ter loops gezegd, dat ilc de tialatenfehap van onzen voogd niet ais miin,
maar als uw eigendom befchouwde . Ik heb mij dus als uw
%aakwaarnemer edragen, en kan it van mijne adrnimstratierekenfehap geven .
R . Zwijg daarvan ! Ik ben door alles , was gij inij gezegd
hebt , reeds genoeg befchaamd en vernederd . Deze edelmoedigh.eid zoude
A Loop mij en nzelven niec vooruit . Mijne edelmoedighe!d Is misfchien zoo roemenswaardig nie . . Mijn belang komc
mede in aanmerking . Alorgen koin ik bij u, en breng mijnen
zoon mede . Gij hebt eene lieve dochter . Hij zag haar,
gedurende ons verblijf in daze Clad, een- en andermaal op
publieke plaatfen . Zij troi, altijd zijn hart tot zich ; fchoon
hij haar niet kende . En nog weet hij niec, wie zij is ; want
dit hield ik voor he :rn verborgen . Hoe grooc zal zijne verrasfing zijn , wanneer hij het meisje, dat hem zoo zeer behaagde, als uwe dochter leers kennen! Kunnen ooze kinderep, oi,j nader verkeer, elkander beminnen, wel nu, laten
zij trouwen, en de bevy,-rste erfenis zij hunne huwelijksgift !
fiebt gii er iets tegen4
R . VolItrekt niets, mils mijne a E RT A vrij blijve in hare
keus . Schikc zich echter alles zoo als gij het voorfelt, dan
is dit van nu of de zoeclle wensch tnijns barren .
Nu nam de Heer A R N U o T affcheid , en R A A M S DON K
gof met de levendig(te blijdfchap berigt aan de zijnen van
hergeen et was voorgevallen . De zaak van bet huwelijk
werd echter in BERT A'S tegenwoordigheid niec behandeld .
Moeder en dochter waren onuirfprekelijk verheugd over eene
zoo hartelijke als langgewenschte verzoening . Ik krijg, zeide
Hij heeft,
B E R T A , lien Heer A R N OOT regt Iief, vader !
dunks mij edel gehandeld .
Dat is, zeide Mevrouw R ., zoo onbetwisrbaar zelrer,
mijn waarde ! als bet ter bevesriging ftrekt van eene f reuk
uit den Bijbel : ills iemands i+'egen den Heere behagen, zoo
zal Hij ook zijne v anden wet hem bevredigen .
B . Maar hoezeer Reeks hierbij bet ]age van STORMER's
bedrijven af!
M. Her gaar maar at to dikwijls zoo bij voorkomende
twisten en verwijderingen tusfchen vrienden of blcedverwan_
ten . Er zijn , helaas ! van die gedienltige menfchen , die ,
offchoon wel niet met zulke flechte oogmerken als s T o R nt E R ,
evenwel vermaak fchijnen to vinden , om bet vuur aan to
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blazen ; en aan dezulken words doorgaans al to gereed het
oor geleend Hield men , zoo veel mogelijk, alles geheim ,
gaven twistende pardjen eikander tijd, dat de driften bedaarden, onderzocht men onpartijdlg alles, woog men de dikwijls
beuzelachtige oorzaak des gefchils , luisterde men meer naar
de Crem van godsdienst en rede , dan naar de irifpraak der
eigeniiefde, en hield men vreetuden buicen de zaak, hoe
fpoedig en gemakkelijk zoude in vele gevalien de verzoening
tot ftand komen l II7aar toch geene oo"blazers zijn, zegt de
wiize SpreuI fchrijver, daar a,ordt de t'vfst geJlild_
R. Gij %% eet , lieve CAROLINA!, doorgaans gene juiste
en tijdige coepasfrng van Bijbelfpreuken op de voorvallen des
levens to mal ;en . Laat mij nu ook eene derzelven , door
den wi.isften der wijzen gefproken , op u mogen toepasferl :
Zalig z~n de vreedzamen ; want zif zullen Gods kinderen genaamd warden .

LIJKHULDE
AAN
DEN 11000EERWAARDIGEN EN ZEER GELEERDEN HEER

THOMAS 1-1000,
in leven Prefident van bet Provinciaal Kerkbefluur van Zuidholland, van het K1asfkaal Befluur, en oudjie Predikant van
de Nederduitfche Hervormde Gemeente to Rotterdam .
OVERLEDEN DEN 28STEN NOVEMBER

1829. (*)

De Godtgeleertheid, fchuw van droomen,
Had in z~'n hooft haer plaets genomen ;
De Godtsvrucht in z~'n reine borst ;
De Liefde en flille Vregezintheit
In 't eerl~'k harte, vrit' van brintheit,
En daar geen haet bii komen dorst.
P OOT .

at lijktoon rolt de Maasftad door ?
Wat droeve doodstnaar treft ons oor?
Wat bittre zielefmart $raalt uit het oog van alien?
Wat is 't, waarom de Stedetnaagd,
Gebuld in 't rouwfloers, treurt en klaagt ?
Wat parel, rijk in glans , is aan haar kroon ontvallen?
(*) Voorgelezen den 9den Dec . in de Rotterdamfche Afdeeling der Maatfchappij TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN .
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De Godsdienst zit in treurgewaad ;
Haar achtbre rei van Priesters ftaat,
1Bij't altaar, fprakeloos, diep in de ziel bewogen ;
De fchaar, to zaam in 't Heiligdom ,
Blijft bij den toon des orgels ftom,
Of nokt den klaagzang na, met moegekreten oogen .
Daar, waar, gewijd aan kunst en deugd,
Het fchoone en goede 't hart verheugt,
Bij 's Reednaars keur van taal , of's Dichters maatgezangen ;
Daar plooit nu de ernst bet aangezigt ;
Daar klinkt bet flepend lijkgedicht ;
Daar laat men, diep geroerd , bet hbofd van weedom hangen.
Ja, weent en klaagt ; hij is niet meer!
Der Christenkerke roem en eer,
Die als een flonkerll :ar mogt aan haar tranfen gloren ;
Her rijk van waarheid, licht en deugd,
Geleerdheid, Godsdienst, grijze en jeugd,
't Heeft all', in d'achtbren ri o o c , een kroon , een' fteun verloren!
Menschlievend, needrig, vroom en goed,
Stond fleeds zijn edel hart in gloed,
Als hij geluk en vreugd verfpreiden kon en ftichten ;
Als Leeraar ijvrig, trouw als Vrind,
Gelijk een Vader tet}r bemind ,
Bleef hem Gods woord alleen bet rigcfnoer voor zijn pligten .
Hij is niet meer! - ja, klaagc en fchreit! Hij, 't voorbeeld van verdraagzaamheid ;
Die fleeds afkeerig was van koude en fchoolfche twisten ;
Die naar geen naam of kerkleer vroeg ,
Maar wien bet hart als broeder floeg
Voor elk, die d' eerenaam bier dragen mogt van Christen!
ja, van vooroordeel wars en vrij,
Was 't hem een heuglijk feestgetij,
Wanneer hij fpreken mogt van 't rijk van licht en vrede ;
En, wie kleingeestig peinsde of zon,
Als h1 verbroedren, dienen kon,
Dan deed hij, groot van ziel, onwrikbaar, de eerfte fchrede .
Her heil van andren was zijn Joel,
Nook bleef zijn hart bij 't lijden koel .
Kon hij der armen fmart, der kranken teed verzachten,
Dan woog geen last hem ooit to zwaar,
Dan was 't zijn taal, die, in 't gevaar
Des doods , bet ftervensuur met zielrust of deed wachten,
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Nog is 't, alsof zijn mond ons zegt :
„ Leeft voor Gods aangezigt opregt ;
Poogt u. op heiligheid en godsvrucht toe to leggen ;
Voibrengt , wat 's Hei!ands woord gebiedt
Zij zijn de ware Christnen niet,
Die ) zonderdeugdin'thart, flechtsHeere, Heere! zeggen :' (*)
o, Als zijn jivervuur ontflak,
Als hij van Christus' kruis ons fprak,
Of van Gods nienfchenliefde, in Jezus' dood gebleken,
Hoe wist zijn ernst , zijn vroom gelaat,
Ziju achtbre toon, zijn vaderraad,
Zijn apostolisch vuur ons aller hart to ontfleken!
Ilet Christendom moest niet in fchiin,
Maar fchittrend in den wandel zijn ;
Dat voorbeeld gaf hij ons in at zijn Ievensdagen :
Hij , vreernd van geestelijken trots,
Was 't beeld eens echten dienaars Gods ;
Hij mogc den eerenaam van Christen waardig dragen .
o Smart! Nooit treft zijn gulden tail
Ons oor noch hart meer in deez' zaal .
Hoe fprak hij bier riet vaak, doeitreffend, leerzaam, zedig!
Hoe hield hij korts nog, in dir koor,
't Verkeerde ons van 't vooroordeel voorl (t)
Het was zijn laatfle werk . Nu ftaat zijn zitplaats ledig . ( .})
Deez' Stad , deez' Maatfchappij , de Kerk
Blijft bogen op 't voortreflijk werk,
Waaraan hij , onverdeeld, met geestdrift zich bleef wijden,
Vergete ons hart den Brave nook !
Het zaad, dat hij heeft uirgeflrooid,
Zal in den grooten oogsc nog de Euglen Gods verblijdcn .
Neen , wij vergeten d' Eedle niet !
De lesfen, die hij achterliet,
Zij zullen voor ons hart het kostbaarst kleinood wezen ;
Wij zullen 't zeggen aan ons kroost,
Hoe hij, als d' echten levenstroost .
De vroege dienst van God der jeugd heeft aangeprezen .

(3J

(*) In zijne laatfle Leerrede over MATTH. VII: 21 , gehouden t8 Oct . 1829 .
(t) In eene Redevoering, gehonden in her Departement
tot Nut van 't Blgemeen, 4 Nov . 1 829 .
(1) Als Befluurder des Departements . (S) In twee Leer_
redenen , over I KON . XVIII : 12 , laatfle gedeelte
, en ever
Pf. XXII : 31 en 32 , Uitgegeven bij N . C O R N E L .
MENGELW. 1830 . NO. I .
E
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Bij elken ftand, in elken kring
Blijft Reeds zijn naam in zegening ;
Hij ftaat met dankbre liefde in aller hart gefchreven .
Waar 't licht der vreugde ons tegenblonk,
Of 't lot den kelk der fmart ons fchonk,
Hij is altijd een Mend in lief en leed gebleven.
Nog zweeft ons, in 't beminlijkst licht,
Zijn dierbre beeldtnis voor 't gezigc ;
Nog is 't, of wij zijn item, zijn wijze lesfen hooren ;
Nog is 't
Maar neen ! wij zwijgen (lil ;
Wij bukken voor Gods wijzen wit ; Waarom zou onze klagt der Englen jubel ftoren?
Al misfen we u dan , brave H o o G I
Wij ftaren Loch , met vrolijk oog ,
U na , en wenfchen u niet meer terug op aarde ;
Wij , hopende op een blij verfchiet ,
Misgunnen u den Hemel niec ,
Of de eerkroon, die Gods hand char voor uwdeugdbewaarde .
o Zalig denkbeeld in de (mart !
o, Balfem zoeten troost voor 't hart!
Eens leggen wij, als hij, den pelgrimsftaf hier neder .
Den blik naar boven, Broeders I Daar,
Waar hij thans leefc bij de Engtenfchaar,,
Daar is het Vaderland , -char zien we ook hem eens weder !
Slaap , rust dan , in der graven nacht ,
Van d' aardfchen arbeid (lil en zacht 1
Floe lang, nog veel to kort was ons uw dierbaar leven ; Maar, wat ons hart vergeten moog'.
Uw voorbeeld nimmer , zaalge H o o c;!
Dat ge ons als Leeraar, Vriend en Christen bebt gegeven .
J.

W

VAN

HARDERWIJK,

RADBOUD .

ie fprak toch die trefFende woorden weleer,
Vol wijsheid en liefdebetooning ?
• Den priester voegt enkel, o Koning en Heer 1
„ Te bidden voor 't yolk en den Koning,
• En zielen to winnen voor 't rijk van Gods Zoon ."
Wie fprak dat 2 Wie fpreidde then adel ten toon ?

RZ .

R&DBOUD.
was 't Radboud? - Ja , Radboud, uit koninklijk bloed,
En Koningen dier om zijn gaven .
Toen Dirk zich hier dekte met d'erflijken hoed,
Als eerfte der Hollandfche Graven ,
Droeg Radboud, zoo dcugdzaam als vroom en verlicht,
Den mijter, als Bisfchop, in 't Ucrechtfche Sticht,

Toen zat , op der Franken naburigen croon ,
De Eenvoudige Karel verheven,
En zag zich , bij 't ferven van Zwentibold's zoon,
De kroon ook van Duitschland verbleven .

Daar, echter, werd Koenraad tot Koning verklaard,
En beide de Vorfien ontblootten het zwaard,

Snel vestte zich Karel op Lothringens grond ,
En deed er zijn regten op gelden .
Daar hoorde hij Radboud , met vurigen mond,
De werken des Hoogften vermeeden ;

Daar zag hij zijn' wandel, die innig hem trof,
En noodde den waardigen priester aan 't hof .
Al fpoedig omfloot hen vertrouwlijk een band ;
De Koning vereerde den grijze.
De kennis, ervaring, 't beleid en verfland
En 't manlijk gemoed van den wijze
Bepaalden den Vorst in then hagchlijken tijd ;
Want bloedig en heviger woedde de flrijd .

, bedreigd is mijn flaat ;
„ o Vader!" fprak Karel, I
„ De zorgen des Konings vermeeren .

„ Verligt hem zijn lasten met woorden en daad ;
„ U voegt het , met hem to regeren .
„ Schik met hem en regel de zaken van 't rijk ;

„ Dien God, uwen Koning en 't voik to gelijk!"
Toen uitte de wijze, niet dorftig naar eer,

Die wigtige taal ter verfehooning :
„ Den priester voegt enkel , o Koning en Heer 1
,, Te bidden voor 't yolk en den Koning,

„ En zielen to winnen voor 't hemelrijk Gods."
Dus fprak hij ootmoedig, maar fond als een rots .
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Die taal, in Europes gefchiedboek gegrift,
Mogt wel , als in de Oosterfche landen
De laer van den Koran, met vonkelend fchrifc
Gegrift zijn rondom op de wanden,
En leeren alomme, in tempel en kruis ,
Den af[tand befeffen van fchepter en kruis .
Die af(land, zoo breed als de hemel van de aard' ,
Nerd later niet zelden vergeten,
Als, grijpend naar 't kerklijk en wereldlijk zwaard,
Een priester zich God wilde beeten ,
De Koningen voor zich ter vierfchaar ontbood ,
En die hem braveerden de hemeldeur [loot.
;Vci zijn lang de bloedige dagen vergaan
Van banvloek en fnoode Inquifitie,
„n grijpt hier een priester het wapen nog aan,
't Is dan de fleuret der petitie ;
Maar toch, waarom fchermen de boden der vred ?
lies wapen blijft wapen , al hoeft het geen fchee .
Gewis het waar' nuttig , in tempel en kruis
Hec antwoord van Radboud to fchrijven
Dat leert ons den affland van fchepter en kruis ,
En priesters (*) bij 't bidden to bl~ven .
Hoe ligt words, ten jatnmer van Koning en' that ,
De fchermel de priester een prekend foldaat!
o j,idde, wie vrijheid bemint met verftand
En veiligheid wenscht in zijn woning,
Daarom ook ten hemel , cot heil van het land
En Neerlands eerst' erflijken Koning !
Geef, God! bij hem priesters, zoo wijs en zoo braaf,
Ais Radboud bij Hollands eerst' erflijken Graaf!
( •) Yriesters en Leeraars, wic cu waar zij zijn molten .
GItAFSCIiRIFT.

lwat God doer , is regt . A
Hier Iigt en heer en knecht .

Gij , die dit leest, ei zegt ,
Wie beer was en wie Icnecht!
Bl . 4 . reg. 4, lees fprekers .

MENGELWERK.
VOORLEZING,

OVER

GOEDWILLIGHEID, ALS DEN

MENSCH EIGEN, VOLGENS Z ;JNEN ZEDELIJKEN
AANLEG .

Door
S . E . WIELING,

B

Leeraar der Doop.cgezinde Gemeente to Zaandam (Oostz .) (*) .

ij alle levende fchepfelen , die ons bekend zijn, ontwaren wij zekere natuurdrift , welke tot zelf behoud
aanfpoort . Elk diertje, hoe gering ook, ontwijkt het
gevaar, of poogt zich to verdedigen . Bij den mensch
heeft hetzelfde verfchijnfel plaats . Eigenliefde is eene
grondneiging, welke reeds fpoedig na zijne geboorte zich
openbaart, en hem bijblijft gedurende den ganfchen loop
des levens Alwat aangenaam is, of fchijnt, wordt
begeerd ; van dingen, die fchade of fmart kunnen veroorzaken, heeft ieder afkeer . Deze eigenliefde wordt
echter gewijzigd door om(iandigheden en betrekkingen .
Bij het dier*, en oorfpronkelijk ook bij het kind, is dezelve blinde natuurdrift ; maar pligtbefef geeft hieraan bij
den mensch allengs eene andere rigting , naarmate verftandelijke en zedelijke ontwikkeling toeneemt .
Nevens de eigenliefde openbaren zich weldra ook gezellige neigingen . De mensch wil niet alleen zijn , noch
alleen genieten . Hij gevoelt behoefte aan deelneming en
mededeeling. Het genoegen is onvolkomen, wanneer men,
zich verlustigende in de fchoone werken van natuur of
kunst, niet iemand heeft, die hetzelfde gevoelt, en tot
(*) Gehouden in April x8 ;9 in Zaandamsch Departement
der Maatfchappij : TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN .
r1ENGELW .

1830 . NO . 2 .

F

70

VOORLEZING,

wien men kan zeggen : wat is dat fchoon ! De Franfche
wijsgeer j . J . R 0 u s S E A u bewcerde , dat zwakheid den
mensch gezellig maakt, en dat hij zich alleen aan anderen
hecht , dewijl hij hen noodig heeft . Met dit gevoelen
kan ik mij niet in alien opzigte vereenigen . Rampen en
wederwaardigheden fluiten de menfchen wel nader aan
elkander 1, maar gemeenfchappelijk leed is geenszins de
eenige , en zelfs niet de eerfte oorzaak van wederkeerige
belangftelling of gehechtheid . Zucht tot gezelligheid, in
bet wezen van den mensch diep ingedrukt , heeft beteren
oorfprong . Ook bij de edeler foorten van dieren bemerkt
men gezellige neigingen ; de wreede tijger leeft eenzaam en
ongezellig . Moge wederzijdfche behoefte de menfchen
onderling verbinden , bet is er echter verre of , dat wij
eigenlijk gezegde baatzucht hierbij als eer(le of voorname
oorzaak zouden moeten aanmerken . Neen , de gezellige
mensch openbaart veelmeer zekere goedwilligheid , die
mede tot bet wezen zijner redelijke natuur behoort . Hij
ftelt belang in medemenfchen, en bet is hem aangenaam,
dat bet hun wAl gaat . Dikwerf fchijnt echter bet tegendeel plaats to vinden . Ook is dezelfde perfoon niet
altijd zichzelven gelijk . Zoo ontflaat dan de niet onbelangrijke vraag , of, en in hoe verrc , goedwilligheid den
mensch oorfpronkeli k eigen en grondneiging zijner recle4/ice natuur is .
I . Lezen wij de gefchiedenis van vroegere eenwen, deze
fchijnt, althans bij oppervlakkige befchouwing, to wederfpreken, hetgeen ik wilde bewijzen . Tegen ddn voorbeeld van goedwilligheid ftaan vele gruwelen van wreedheid en allerlei boosheid over . Terftond bij den aanvang
des menfchelijken geflachts werd broedermoord begaan .
Zoo ver de gefchrevene berigten reiken , zien wij overal
bloedige tooneelen op aarde . Partijfchappen woelen zonder ophouden . Oorlogen en omwentelingen gaan gepaard
met verfchrikkelijke woede . Landen en fleden worden
verwoest, weerlooze menfchen niet gefpaard, krijgsgevangenen gedood of in flavernij weggevoerd . Het regt des
fterkften (zoo men dit een refit mag noemen) fchijnt de
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hoogfte wet to zijn . Burgerlijk beftuur ontaardt al vroeg
in dwingelandij en onderdrukking, of volksregering verwekt gevaarlijke onlusten en geeft voedfel aan yerderi ;'elijke eerzucht. Het ftreven near algemeene wereldheerfcllappij vertoont zich nu hier, dan weder dear . Zoo
woelen onophoudelijk de geflachten der ftervelingen tegen
elkander. Lauweren, op de bloedige baan des krijgs verkregen , worden hooger gewaardeerd , dan de zachtere
bedrijven en de kunften des vredes . Men kent het doel des
levens to weinig, en men erkent in den mensch niet genoeg den natuurgenoot , die aanfpraak heeft op deelnemende belangftelling . Hoe zoude bij zoodanigen toeftand
van zaken algemeene goedwilligheid plaats gehad hebben
kunnen ?
En raadpleegt men eigene ondervinding, daar gebeurt
ook nu nog veel, dat gebrek aan goedwilligheid kan be .
wijzen . Het is niet noodig, hier alles op to noemen .
Ieder kent bedroevende verfchijnfelen des menfehelijken
levens . In weerwil van den heilzamen invloed des Christeadoms , ig er velerwegen gebrek aan Christeitjke liefde .
Hoogmoed, eerzucht en heerschzucht veroorzaken veel
leeds op aarde . Vanwaar al dat woelen en onophoudelijk zoeken en z.woegen in de wereld ? Het eigenbelang brengt de menfchen in beweging . Hoop op voordeel is de groote drijfveer , die landman en ftedeling ,
handelaar en geleerde, arbeider en kunftenaar fteeds in
rustelooze werkzaamheid houdt . Ieder zoekt zijnen toefand to verbeteren - ieder wil zich verheffen tot hcogeren ftand - ieder tracht to fchitteren en to pralen .
Waar is hier blijk van eene den mensch eigene goedwilligheid? Voorbeelden van haat, nijd en wraakzucht vertoonen zich in menigte . Wat wordt er veel Leeds veroorzaakt door faster en kwaadfprekendheid 1 Fartijzu cht
woelt gedurig, en vijandfchap verbittert menigeen de levensvreugde .
Doch, waartoe is het noodig, al de fmarten op to
tellen, welke door liefdeloosheld veroorzaakt worden?
Wij kennen deze bedroevendo verfchijnfelen des menfcheF 2
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lijken levees, en willen bet kwade niet goed noemen, doch
ook geene overdrevene klagten aanheffen . seder moet erkennen, dat er veel gebrekkigs en verkeerds wordt gevonden , hetwelk geene plaats behoorde to hebben . Ook
is het ontwijfelbaar zeker, dat de menfcher., zoodanig
als zij ons dagelijks voorkomen in bet gewone leven, niet
altijd en niet algemeen zich kenmerken door loffelijke
goedwilligheid. Maar dit wilde ik ook geenszins betoogen . Dan immers zou de ~ondervinding van alle eeuwen
mij tegenfpreken . Ik meen goedwilligheid eene oorfpronkelijke neiging van onze redelijke natuur to mogen noemen ; en voor deze ftelling hoop ik bewijs to kunnen
bijbrengen.
II . Men onderfcheide dan behoorlijk, wat de mensch
volgens zijnen aanleg, en wat hij meestal in bet maatfdhappelijk leven is . Wij vinden in de gefchiedenis enkele perfonen vermeld, die zich onderfcheiden hebben
door buitengemeene goedwilligheid ; de voorbeelden van
bet tegendeel zijn echter veel menigvuldiger . Bij fommige menfchen vertoonen zich flrijdige eigenfchappen . De
hebzuchtige kan weleens mededeelzaam fchijnen . Eerzucht gaat foms gepaard met zekere edelmoedigheid. De
Arabier is gastvrij jegens den vreemdeling ; doch morgen
overvalt en berooft hij den reiziger , die heden in zijne
tent herberazaamheid vindt en van al bet noodige wordt
voorzien . Dezelfde mensch , die in zeker opzigt blijken
van goedwilligheid fchijnt to geven , handelt in andere
gevallen dikwerf op cene itrijdige wijze en doet min edele
neigingen blijken .
Wat is hier bet oorfpronkelijke , dat met . den aanleg
onzer redelijke natuur overeenkomt ? - wat bet aangeleerde of toevallige, dat aangemerkt moet worden als
gevolg van veranderlijke omftandigheden ? Befchouwen
wij de zaak in bet afgetrokkene, zoo fchijnt goedwilligheid Reeds verbonden to moeten zijn met zekere mate van
zedelijke ontwikkeling, terwijl zelfzoekende baatzucht
wordt bevorderd door behoeftigheid en zwakheid . De
Algenoegzame, die alle volkomenheid in zichzelven heeft,
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bezit ook goedheid in de hoogfte mate Hoe meer de
mensch uitmunt in zedelijke veredeling , en in den verhevenften zin des woords mensch is, des to meer zal hij
bet goede waarderen , beminnen , behartigen , maar tevens ook belang flellcn in bet Neil zijner natuurgenooten ,
en dus goedwillig zijn . Goedwilligheid befchouwe men
dan als eene den mensch oorfpronkelijk eigene neiging ,
voor zoo verre hij redelijk wezen is en zich gedrongen
gevoelt tot deelneming in bet lot van medemenfchen .
Ondervinding moge dikwerf bet tegendeel fchijnen to
leeren, bij nader inzien blijkt toch duidelijk genoeg, dat
zekere goedwilligheid der menfchelijke nature eigen is,
en gewoonlijk plaats heeft, zoo dikwerf geene beletfelen de
edeler neigingen onderdrukken . Wat is bet , dat zoo algemeen edelmoedige bedrijven doet toejuichen? - goedwilligheid . Waarom acht gij eenen H o w A R D zoo hoog? waarom WOLTEMADE,, en NAEREROUT, en ZOO
vele anderen ? Zij leefden en werkten ten beste hunner
medemenfchen . Leest de daden van N E R o en die van
T I T u s ; de eene is bet voorwerp van uwe verachting,
de andere van uwen eerbied . Wie verfoeit niet de honende wreedheid , wanneer de willekeur der dwinge
landij in Konflantinopel den opperpriester, een achtingwaardig grijsaard, benevens de mindere geestelijkheid, in plegtig feestgewaad , op den dag der opftanding zelve , na de
viering van des Heilands verd-jzenis , der ganfche Chris
tenheid tot fmaad , in de deur der hoofdkerk doet ophangen, en de lijken vervolgens deerlijk mishandelen ? en
wie verblij It zich niet over de handelwijze van Frankri ks tegenwoordigen Koning, wanneer deze de kinderen,
uit Griekenland in flavernij naar Egypte weggevoerd, last
vrijkoopen en de htilpelooze weezen behoorlijk laat opvoeden? Waarom verheugen wij ons, wanneer Engeland,
door waardige zendelingen, Christelijke kennis en deugd
in Heidenfche landen bevordert ; terwijl wij ons bedroeven , als hebzucht van Engelfche handelaars in Bengalen
duizenden van honger doer . omkomen (*), of als Engel(*) T E
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ftaatkunde aan uitgewekene Portugezen , die een'
wreeden dood ontvlugt zijn, bet landen op Terceira belet? Vanwaar deze belanglelling en deelneming? De
mensch wil bet goede, en keurt af, wat zedelijk kwaad
is . Hierom boeijen zelfs verdichte verhalen dikwijls zoo
zeer de aandacht ; en bet verheven treurfpel treft en roert
op eene wonderbare wijze, zoo dikwerf edele karakters
tegenover perfonen van flechte zeden voorgefteld worden . Least de gefchiedenis van vroegere eeuwen of van
vreemde volken ; zonder lang nadenken befeft gij , wat
lof verdient , en wat berispelijk is . Dan oordeelt gij onpartijdig, en verheugt u, wanneer bet den bravcn w6l
gaat . Alwie met behoorlijken ernst nadenkt , kan niet
nalaten , alle bedrijven van geweld en woeste wreedheid
of to keuren ; men verfoeit den roover en moordenaar,
ook den fchraapziichtigen man, die den loon der werklieden verkort , of door zijne geldgierioheid de armen
onderdrukt , terwijl deze genoodzaakt worden , de eerfte
behoeften des levens tot onmatigen prijs zich aan to
fchaffen . Zegepraalt integendeel eene goede zaak , wordt
de onfchuld gered, komt miskende braafheid aan bet
licht , of ondergaan menfchelijke zaken in bet algemeen
eenige verandering ten goede, hierover is opregte blijdfchap bij alle weldenkenden . Met genoegen least men de
opkomlst van fleden of volken, die meestal geringe beginfelen hadden, maar door eenvoudige leefwijze, werkzaamheid en goede zeden allengs groot warden . Doch fluipt dan
langzamerhand verderfelijke weelde in, en brengt de grootheld zelve oorzaken van verval made, dit heeft eene onaangename uitwerking op ons gevoel . Met veel warmte
fehetst de gefchiedfehrijver bet eerfle, en hangt een bekoorlijk tafereel op ; integendeel neemt zijn verhaal een'
treurigen toon aan, eranneer hij teruggang of verergering van menfchelijke zaken heeft to vermelden . De lezer
ontwaart dezelfde aandoeningen van genoegen , medelijden, verontwaardiging of zachte weemoedigheid .
Daze en meer andere verfchijnfelen bewijzen, naar mijn
inzien , voldingend , dat de mensch een innig behagen
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heeft in edele handelingen, en zekere goedwilligheid hem
oorfpronkel~k eigen is . Wie juicht den held niet toe ,
die eene goede zaak verdedigt, maar tevens grootmoedig
jegens weerloozen en overwonnenen zich betoont ? Wie
gevoelt geene hoogachting voor hem of haar, die moeite
en opoffering zich getroost ten beste van natuurgenooten ? Het welgelukken van loffelijke pogingen verwekt
algemeene blijdfchap . Geen Nederlander kan zonder afgrijzen denken aan eenen Hertog V A N A L V A ; maar
ieder noemt met eerbied den naam van W I L L E M I . In
elke eeuw is waarheid bevonden , hetgeen s A L G M 0 in
zijne Spreuken (XI : io) aanmerkt : Eene flad fpringt
op van vreugde over het welvaren der regtvaardigen ;
en als de goddeloozen vergaan, is er gejuich .
Al handelt iemand zelf niet altijd naar behooren , hij
oordeelt evenwel over bet goede en kwade in anderen
veelal naar waarheid . Ook dit meen ik als blijk van zekere, den mensch oorfpronkelijk eigene, of niet den
zedelijken aanleg zijner redelijke natuur overeenkomftige ,
goedwilligheid to mogen aanmerken . Ben paar voorbeelden van then aard wil ik bijbrengen, bet eene uit de
gewijde, bet andere uit de ongewijde gefchiedenis ontleend . Koning DAVID gaf ten ondubbelzinnig bewijs van
goedwilligheid , toen N A T H A N hem vertelde van een
arm man , wien zijn eenig ooilam op willekeurige en onregtvaardige wijze was ontnomen . Dat hij zelf die roover ware , bedacht hij niet , voordat de Profeet fprak : Gij
z jt die man ! - ALEX A N D E R , Koning van Pherae,
in Thesfalie , had vele *reedheden tegen zijne onderdanen bedreven , en menigeen aan zijne bloeddorftige
heerschzucht opgeofferd . Deze vorftelijke boosdoener zag
eens zeker tooneelftuk uitvoeren . Het was een treurfpel , dat de rampen van H E C U B A en P O L Y X E N A ten
onderwerp had . De dwingeland, bij wien anders in
zijn dagelijksch doen en drijven alle menfchelijk gevoel
van deernis en medelijden geheel ; verdoofd fcheen, werd
zoo zeer getroffen en zoo diep geroerd, dat hij zFne
aandoeningen niet kon verbergen . Deze oriwillekeurige
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gevoeligheid bragt hem een oogenblik tot nadenken . Zelfverwijt greep hem aan . Hij fond haastig op, en fpoedde
zich weg . Volgens her berigt van P L U T A R C H U S 9
gaf hij , heengaande , to kennen , dat bet erg `was , zoo
yele burgers onmeddoogend omgebragt to hebben, en dan
de ongelukken yan H E C U B A en P 0 L Y X E N A beweenende gezien to worden .
War bewijzen beide voorbeelden? Zoo ik wel zie, bevestigen dezelve, war ik wilde betoogen : Goedwilligheid is den mensch oorfpronkeljk eigen , yolgens z jnen
zedeljkon aanleg . Dat dezelve in her gewone leven dikwijls ten deele , dikwijls ook geheel wordt onderdrukt
door lagere neigingen , is wel een treurig verfchijnfel ,
maar frijdt geenszins tegen her gevoelen , dat ik heb
pogen to verdedigen.
III . De mensch geeft blijken van goedwilligheid , zoo
lang hij overeenkomfig den aanleg zijner redelijke natuur
handelt, en zich niet laat verbijsteren door hartstogt of
begeerte . Doch in de velerlei betrekkingen des maatfchappelijken levens kunnen onderfcheidene beletfelen voorkomen , welke de werking van edeler beginfelen verhinderen . Vergenoegt men zich dan met vlugtige en oppervlakkige befchouwing, zoo fchijnt dikwerf bet tegendeel
van goedwilligheid plaats to hebben . Dit is inzonderheid her geval , zoo dikwerf belangen en driften mede in
her fpel komen . Door opvoeding, gewoonte en omfandigheden kan ook de oorfpronkelijke aanleg allengs gewijzigd
en als verwrongen worden ten kwade . Bij den mensch
ziet men dus ftrijdige verfchijnfelen, naar mate hij of
door edeler gezindbeden of door lagere bedoelingen zich
laat leiden .
Eigenliefde , eigenbelang en baatzucht hebben veelvermogenden invloed, en fchijnen weleens alle goedwillig .
heid to verdrijven . Wie zal her wraken, dat de mensch,
wien liefde tot her leven is aangeboren , voor zichzelven
zorgt ? Hij heeft zekere behoeften, welke hij moet kunnen vervullen, om to befaan, en in her beftaan genoegen to vinden . De kunstbehoeften der weelde zijn bo-
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vendien in het maatfchappelijk leven menigvuldig . Het
zorgen voor eigen welzijn is betamelijk, maar kan op
zeer verfchillende wijze gefchieden . Wordt het overdreven, zoo ontftaat er zekere treurige bekrompenheid ;
en zelfzoekende eigenbaat weert alle aandoeningen van
goedwilligheid, of verzwakt dezelve althans, zoo dikwerf het eigenbelang er mede gemoeid is . Maar dezelfde
mensch zal evenwel nog weder goedwillig zich betoonen, in gevallen , waar hij zelf aan geen voor- of nadeel
heeft to denken .
Onkunde of kwalijk beftuurde rigting der denkwijze,
meerdere of mindere ontwikkeling des veritands, verfchillende begrippen van menfchelijke beftemming zullen invloed hebben op de mate van goedwilligheid, welke
iemand doet blijken . Alwie over het eigenlijk doel des
levens weinig' nadenkt, en de dingen der aarde niet uit
hooger ftandpunt befchouwt, zal bezwaarlijk eene geheel
onbekrompene gezindheid zich eigen maken . Ligtzinnigen betoonen ook weleens zekere goedwilligheid ; maar
dezelve hangt grootelijks of van veranderlijke luimen, en
is derhalve geenszins van hooge waarde, alzoo de mensch,
die inderdaad aan zijne eigenliefde flechts offers brengt,
niet eigenlijk gezegd kan worden , goedwillig to zijn . De
zoodanige behaagt zichzelven , en bedoelt minder het
wezenlijk geluk van anderen .
Hoogmoed en eerzucht zijn mede beletfelen, waardoor
bij menigeen het koesteren van goedwilligheid wordt verhinderd. Die zichzelven verheft, en in zelfverheffing de
grootite vreugde vindt, zal voor anderen niet veel willen
doen ; en alwie in grootheid naar de wereld , of in bewondering en toejuiching der menigte het meeste genoegen fmaakt, kan geenszins tot heil van den medemensch
leven , gelijk het behoort . En bewerkt hij iets nuttigs
ten heste der maatfchappij of van enkele perfonen, het
is geene ware goedwilligheid , welke hem drijft .
Verder komt gebrek aan goedwilligheid dikwerf voort
uit verijdelde hoop, gelijk ook uit gekrenkte eerzucht en
teleurgeftelde eigenliefde . Ligchamelijk lijden, finarte-

78

V00I;LEZING ,

lijke ondervinding, zielsverdriet hebben weleens ergdenkendheid , wrevel, liefdeloosheid ten gevolge ; offchoon
het dwaas is , tot menfchenhaat over to hellen , omdat
men de menfchen niet zoodanig vindt , als zij behooren
to zijn . Maar die dikwerf teleurgefteld werd in zijne meeting en verwachting , gevoelt ligt zijne goedwilligheid
verminderen . Verfchil van begrippen , twist en partijfchap kunnen dergelijke uitwerkfelen hebben . Dezelve
veroorzaken fours afkeerigheid en haat .
Ook worden de betere neigingen in den mensch weleens verdrongen door zekere overdrevene befchaving en
eene al to zeer verfijnde leefwijze . Dan is men ingenomen met zichzelven, en wil fchitteren, of althans
de genietingen der weelde in voile ruimte fmaken. Naarmate eigene behoeften noodeloos vermeerderen, wordt
menigeen bekrompener ten opzigte van zijne medemenfchen . Gierigheid en verkwisting, beide zoo ftrijdig met
goedwilligheid, gaan in dit geval weleens gepaard . Het
is een niet geheel ongewoon verfchijnfel in het menfchelijk ]even, dat men bezuinigt, of ook wel bijeenfchraapt,
our to kunnen verfpillen . De voorwerpen der weelde
worden dan rijkelijk betaald, en aan de noodzakelijke
dingen des levens verdient de arbeider of werkman foms
naauwelijks eene bete broods .
Daar zijn menfchen , die gedurig in eenen kring van
vermaken ronddraaijen , en to veel in verflrooijing leven , om blijken van goedwilligheid to kunnen -even .
De gelijkenis van L A Z A R u s en den rijken man wordt
meermalen in zoo verre verwezenlijkt, dat de overdaad
der weelde den nood der hulpbehoevenden doet vergeten .
Gezelligheid bevordert betere neigingen ; maar uithuizigheid wordt weleens gevaarlijk voor veredeling . Die veel
buiten het eigen huis verkeert, gevoelt eindelijk zekere
behoefte, om uit to gaan ; en deze behoefte kan zoo zeer
de overhand nemen , dat men to weinig tot zichzelven
komt, our ware goedwilligheid, die foms infpanning
en werkzaamheid vordert , to betoonen . Aan den anderen kant zoude afzondering van de menfchen ook even
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zeer nadeelig of nog nadeeliger kunnen zijn, wanneer men
als in zichzelven zich opiluit en geen deel neemt in
de aangelegenheden van natuurgenooten -- althans niet
van hen , met welke men in geene onmiddellijke aanraking komt.
Het verdient mede onze opmerking, dat tveleens misbrttik van goedwilligheid words gemaakt door onwaardigen ; dat bemoeijingen, die menfchenheil ten doel hebben , foms miskend en althans ten deele verijdeld worden ; dat het gebrekkige in alle menfchelijke zaken en
in inaatfchappelijke inrigtingen den lust tot onvermoeid
werken ten beste van anderen kan uitdooven . Deze en
dergelijke omtlandigheden meer belemmeren dan de betere neigingen , ja kunnen dezelve zoo zeer onderdrukken , dat men zekere onverfchilligheid omtrent de belangen van natuurgenooten doet blijken .
In denzelfden mensch vertoont zich nu eenss goedwilligheid, dan weder fchijiit dezelve bij hem geene plaats
to vinden . Deels hangt dit of van veranderlijke luimen,
deels ook van uitwendige omflandigheden . Niet igt vindt
men iemand , die geheel geen belang Belt in anderen .
Meestal zijn het deze en gene voorwerpen , tot welke
zich de deelneming meer of bij uitfluiting bepaalt . Menfchen , die weinig behoeften hebben en in zelfbeheerfching het verfle zijn gevorderd, bezitten gewoonlijk de
meest werkzame goedwilligheid .
Het zijn derhalve bijkomende zaken , waardoor de betere neigingen onderdrukt worden . Algemeene goedwilligheid openbaart zich , zoodra de beletfelen , die haar
verdrongen , zijn weggenomen . Dezelve behoort alzoo tot
den oorfpronkelijken aanleg onzer redelijke natuur . Wilt
gij nog meer bewijzen , die deze waarheid bevestigen ?
Het dagelijksch leven biedt dezelve in menigte aan . Geeft
flechts acht op, verfchijnfelen, welke niet zel4en voorkomen . Wat gebeurt er , wanneer velen in nood zijn , of
weinigen door zware ramp getroffen worden ? De algemeene deelneming is groot, naarmate van behoefte aan
hulpbetooning. Hoe menig perfoon wordt met eigen
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levensgevaar de redder van anderen! Woedt eene hevige
ziekte, welk eene belangftelling van menfchen in hunne
medemenfchen ! - hoe gereed is ieder , om met goeden
raad to dienen ! Of heeft misfchien eigenliefde ook eenig
deel aan deze bemoeijingen, ik zoude echter goedwilligheid niet gaarne willen buiteniluiten . Deze geeft niet
alleen raad, maar verfchaft ook middelen , en verleent
werkelijk hulp .
Merkt voorts op, hoe de mensch gewoonlijk zich gedraagt , wanneer buitengemeen Teed velen treft of dreigt
to treffen . Hoe vaardig fchiet men toe ter hulpbetooning , wanneer het vuur iemands huis en have heeft aangegrepen ! Of is er watersnood, wie kan ledig aanfchouwer blijven ? Nog levendig herinneren wij ons de
dagen der overf'rooming ; akelig was onze toeftand ; en
echter, op het verfchrikkelijk, maar boven alle befchrijving verheven fchouwfpel der onftuimige wateren ftarende, fmaakte ik, to midden der vreeze, een ftil en
zoet genoegen bij het opmerken dier menigvuldige blijken
van ongeveinsde deelneming, belangftelling en hulpvaardigheid . Het gewone doen en drijven der eigenliefde
vond toen geene plaats . Hoogmoed en eerzucht zwegen .
Diepe ernst was algemeen . Driften en neigingen der
zinnelijkheid, welke menfchen van elkander verwijderen,
openbaarden zich geenszins . Afleidingen en verbijsteringen des gewonen levens , waardoor het goede in den
mensch dikwerf wordt belemmerd, hielden op . Ieder
beijverde zich , om tot behoud en redding het zijne toe
to brengen . Daar was eene toenadering, eene vertrouwelijkheid, eene onderlinge belangftelling, welke den
menfchenhater zelfs met de menschheid verzoend zoude
hebben .
Zoo vertoont zich in tijd van nood eene algemeene
goedwilligheid, welke men in dagen van ongeV oorde
rust, wanneer ieder naar luim en drift der zinnelijkheid
kan handelen, naauwelijks zou hebben durven verwachten . En zijn er fours enkele onwaardigen, die to laag
zonken , om in de finart van anderen to deelen , of die
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zich verachtelijk genoeg toonen, om met de hulpelousheid van natuurgenooten hun voordeel to doen , of de
ongelukkigen nog dieper in bet onheil to ftorten - hoe
zeer treft hen de algemeene verontwaardiging ! Ja, ook
hieraan blijkt, dat goedwilligheid den mensch, volgens
den aanleg zijner redelijke natuur , oorfpronkelijk eigen
is . Moge al in bet dagelijksch leven menig voorbeeld gevonden worden , hetwelk gebrek aan belanglielling bewijst, hiertegen fiaan vele andere voorbeelden over, die
blijken van edeler gezindheid opleveren . Maar zedigheid
verbergt weleens loffelijke handelingen, en bet kwade
merkt men meer op, omdat bet tegen de algemeene denkwijze aandruischt . In den fiillen huifelijken kring wordt
gewoonlijk veel goedwilligheid betuond, en ook in de
maatfchappelijke betrekkingen is dezelve geen zeldzaam
verfchijnfel ; of heeft een' tijdlang gebrek aan werkzame
deelneming plaats, daar behoeft flechts iets to gebeuren,
dat diepen indruk maakt en de overleggingen ten goede wijzigt, zoo blijkt der menfchen wederkeerige belangfielling
in elkanders welzijn .
En zoude ik mij ook niet mogen beroepen op deze
Maatfchappij zelve, die bet 4Ilgemeene Nut ter zinfpreuk
heeft ? Ik weet , dat niet alien even gunftig over dit
werk van menfchen oordeelen ; maar ik weet ook, dat
onkunde en vooringenomenheid de dingen dikwerf niet
uit bet regte oogpunt doen befchouwen . De belijders des
Christendoms werden eenmaal door partijzucht gelasterd
en van alle fnoodheid befchuldigd . Ik meen, de Maatfchappij : Tot Nut van 't fllgemeen , en hare beide jongere
zusters , de Maatfchappij van Weldadigheid, en die Tot
zedel#ke verbetering van Gevangenen, to moeten befchouwen als heugelijke verfchijnfelen van onzen leeftijd,
die mede bewijzen, hetgeen ik wilde betoogen, dat goedwilligheid den mensch, bij zekere mate van zedelijke ontwikkeling, eigen is . Laat bet waar zijn, dat elke dezer
drie infiellingen bet kenmerk van menfchelijke onvolkomenheid ' draagt, en dat misfchien fommigen , of welligt
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velen barer leden geenszins door ware menschlievendheid
werden bewogen , om hunne namen to doen infchrijven ;
de geest, waarin de genoemde Maatfchappijen werken ,
getuigt toch van warme deelneming in bet lot van verwaarioosde en ongelukkige medemenfchen . En al dwaalde
men zelfs meer of min in de keuze der middelen , om
een loffelijk doel to bereiken , bet pogen zelve is ook
dA-n niet to misprijzen, maar integendeel als blijk van
goedwilligheid aan to merken .
Deze drie Maatfchappijen zijn uitvloeifels van Christelijke gezindheid , en bedoelen , to werken in den geest
des Christendoms. Dit immers eischt menfchenliefde en
bevordert algemeene goedwilligheid . Door hetzelve warden de beletfelen weggenomen , welke de betere neigingen
in den inensch zouden onderdrukken . Vertrouwen op
Gods vaderliefde kweekt onderlinge broederl'iefde. De
leer der behoudenis ftrijdt tegen booze neigingen en lage
bedoelingen van bekrompene eigenliefde . Komen er in
bet huifelijk en maatfchappelijk leven weleens omi}andigheden voor , welke de goedwilligheid ligt zouden doen
verminderen, bet Evangelie wijst op hooger ftandparlt,
vanwaar men de dingen der aarde moet befchouwen . Dan
wijkt alle liefdeloosheid, en wrevelig misnoegen maakt
plaats voor de zachtere aandoeningen van liefde . Zoo
leert men belang ftellen in menfchenveredeling , en werkt
mede ten goede , opdat natuurgenooten , naar Gods lief
derijke bedoelingen , gelukkig mogen worden. Waar de
geest van C H R I S T U S heerscht , is bet huifelijk leven
eene kweekfchool van goedwilligheid, en overvloedige
zegen verfpreidt zich van bier in wijden omtrek . In den
mensch acht en waardeert men dan den nrensch , die eene
verhevene beftemming heeft . Zoo is men zacht en verfchoonend in bet oordeelen , maar niet onverfchiilig of
zwak omtrent elkanders gebreken. Men erkent bij ieder
den aanleg voor zedelijke volmaking, en acht zich verpligt, tot ' ontwikkeling van denzelven mede to werken .
Men bevordert gaarne genoegen, en heipt, naat vermo-
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gen, waar met raad of daad geholpen moet worden .
Men neemt deel aan de genietingen des levees, en .veracht niet de vreugde der gezelligheid , maar vermijdt
alles , wat ftrijdt tegen goede zeden . Dubbelzinnigheid
of onkiefche woordfpeling mag nooit plaats hebben . In
doen en laten, in fpreken en zwijgen is geen ander doel,
dan menfchengeluk to bevorderen .
Ziet, zoodanige goedwilligheid wordt door het Christendom bevorderd, dat de beletfelen wegneemt, die de
betere neigingen zouden verhinderen . Hoe meer derhalve
zuiver Christelijke beginfelen algemeen' zijn zullen , des
to reiner en edeler moet zich de oorfpronkelijke aanleg
der redelijke natuur van den mensch vertoonen . Hij ,
die zichzelven voor anderen heeft opgeofferd, leert ons
elke onbetamelijke begeerte en drift overwinnen . Zekere
goedwilligheid is oorfpronkelijk den mensch volgens eijnen zedelijken aanleg eigen ; maar deze neiging onzex redelijke natuur wordt door het Christendom veredeld,
verhoogd en meer algemeen uitgebreid . Liefde is het
hoofdgebod. Deze bezoekt weduwen en weezen in de
verdtukking, onderwijst onkundigen, kleedt naakten,
voedt hongerigen, laaft dorftenden, verkwikt en ver .
zorgt kranken, betoont deelneming in het lot van gevangenen, en wijst gaarne den regten weg aan dwalenden . Menigvuldige heilzame inrigtingen zijn door Christelijke gezindheid tot ftand gebragt . Hoe beter de menschveredelende ftrekking van het Evangelie gekend en gewaardeerd wordt , des to meer onbelemmerd zal het
woord des levees ten goede werken , des to vlijtiger
oefent zich de mensch in zelfbeheerfching, en des to
duidelijker moet blijken , dat goedwilligheid der menfehe .
lsjke nature volgens haren zedel jken aanleg eigen is .
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WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN

UfENGELINGEN UIT HET GEBIED DER NATUUR- EN
GENEESKUNDE .

I.
WELRKUNDIGE WAARNEMINGEN BIJ DEN BLOEDZUI-

( Hirudo offic.) Door H . s. H IJ M A
practiferetid Geneesheer to Rotterdam .

GER ,

N S ,

l_ finder de waarnemingen over de weerprofeten vind ik
nog Been gewag gemaakt van den bloedzuiger, en acht
bet derhalve niet geheel onbelangrijk , mijne waarnemingen van de weerverkondigende hoedanigheden dezer dieren
hier mede to deelen .
Ik had , ten behoeve van eenige proeven , omtrent
twaalf van de gewone bloedzuigers in eene porfeleinen
kom , die ik met een fluk papier , waarin verfcheidene
gaatjes waren, digt hield . Ik had opgemerkt, dat deze
dieren fomwijlen door de kleinfle vouwen van bet papier
zochten door to dringen en to ontfnappen ; terwijl dezelve op eenen anderen tijd , al liet ik de kom open
f}aan, niet alleen in de kom bleven, maar bij voortduring zich in bet water ophielden, en zeer traag aan de
wanden van de kom bleven hangen . Ik floeg nu de da.
gen en . uren gade, waarin deze diertjes in of buiten bet
water waren ; en toen ik, na verloop van eenigen tijd,
deze tafel met eene andere nopens de waarnemingen van
bet weer vergeleek, vond ik, dat deze diertjes iederen
keen eenige uren v66r eenen helderen en fchoonen dag
zich buiten bet water bevonden en buiten de kom wilden kruipen . Met deze verfchijnfelen nam ik tevens da
veranderingen van den barometer waar, en vond ik , dat
naar gelange bet kwikzilver van denzelven zakte of klom,
deze diertjes in dezelfde mate zich in of buiten bet water
bevonden . Hiermede was ik echter niet voldaan ; en
doordien . ik vooronderflelde, dat de electrieke fpanning
van de lucht op de plaatsverandering van deze diertjes
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eenigen invloed mogt uitoefenen , bragt ik dezelve in cen
glas , hetwelk ik half vol met rivierwater deed , en . bevestigde aan den kant van hetzelve een' bordpapieren
rand , van 21 duim breedte, welke met eene flerke oplosfing van keukenzout doortrokken was, om de pogingen van
de diertjes, om nit bet glas to komen, door de aanraking
hiermede, to beletten . Bij fchoon weer, als de bloedzuigers buiten bet water waren , bragt ik een bosje van
metalen draden, wier punten flraalvormig uiteenliepen,
zoodanig in bet glas , dat hetzelve onder bet water met bet
glas in aanraking bleef . Vervolgens bragt ik hetzelve in
aanraking met de pofitive pool van eene flerkwerkende
cilindermachine. In bet oogenblik, dat ik begon to draaijen, zonk bet eene dier na bet andere op den bodem van
bet glas, en zoodra ik de electriciteit in bet water liet
werken, bewogen zij zich zeer levendig in bet water,
kropen daaruit, en poogden uit bet glas te geraken . Hieruit bleek nu, dat bet de electrieke fpanning was, welke
bij deze dieren de plaatsverandering veroorzaakte ; en
daar nu eene dergelijke betrekking in den dampkring plaats
grijpt , zoo lieten zich deze verfchijnfelen gemakkelijk
verklaren .
In bet algemeen komt bet mij voor, dat, hoe lager
zich bet organismus op den trap des levens bevindt, bet
des to minder zelfflandig is , en des to meer aan den invloed van de buitenwereld ter prooije gegeven . Ja, deze
wet openbaart zich niet alleen in geheele organismen ,
maar zelfs in de enkele deelen van dezelve . Immers de
dagelijkfclie ondervinding leert ons, hoe in het volmaaktfle, namelijk bet menfchelijke organismus, zekere deelen,
wier leven toevallig verminderd werd , aan den invloed
der uitwendige natuur overgegeven zijn, als b . v . eene
door ziekten in levenskracht verminderde huid, likteekens en nieuw gevormde deelen, die, als w0rverkondigers , de veranderingen van den dampkring terilond gewaar
worden . Intusfchen fchijnt bier de electrieke fpanning van
groot gewigt to zijn , daar uit de proeven van u u MB o I. D T en P F A F F blijkt , dat de huidoppervlakte van menXENGELW . 1830 . NO . 2 .
* G
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fchen, welke aan rheumatismus lijden, den electrieken
ftroom breekt en geene eigendommelijke electriciteit bezit .
Misfchien ontftaan daardoor, dat zij zich met de in de
lucht zich bevindende electricit(jt, bij verandering derzelve, in evenwigt brengt, deze waarneembare wedrkundige verfchijnfelen .
GENEESWIJS VAN HET 'SfAMELEN, VAN MEVROUW
LEIGH .

(G

E I G E R's

Magazin fur Pharmacie, 1828 . Sept.
S . 229 .)

III

geneeswijs bef}aat alleen daarin, dat men den ftamelaar er toe brengt , orn adleen bij het uitademen to
fpreken . De ftamelaar moet, vbbr hij fpreekt, diep inademen, en dan onder het uitademen eerst- letters, vervolgens lettergrepen , woorden , en ten laatfle geheele
zinfneden uitfpreken . Deze proeven moeten, naar mate
van de hardnekkigheid der kwaal , uren , dagen en weken
lang ftandvastig worden voortgezet ; waarna de genezing
dikwerf zeer fchielijk volgt.
GELEERDE RAZERNIJ .

No . IV . ('~)

Ziekten zifn Dieren .

D

Tx w &X) vs ypdpskxzx Ff{ kxvfxv
zsprp€grEt .

r . Ir . J A H N heeft de ziekten als bewerktuigde wezens befchouwd, en eene algemeene natuurlijke gefchiedenis van dezelve ontworpen . Hij befchouwt ze in derzelver ontftaan, ontwikkeling en dood. Sommigen ont(*) Wanneer men de reden mogt vragen , waarom deze
Razernijen zoo lang geftaakt zijn, zij ligt niet , lieve Lezer!
daarin, dat er minder geraasd wordt ; maar moet gedeeltelijk
worden toegefchreven aan de politieke razernijen, die de geleerde razernijen thatxs overfchreeuwen .

GELEERIJE RAZERNIJ.

f7

flaan door generatio aequivoca , gelijk de infufiediertjes ;
bet is de ontfleking b . v . Anderen ont(taan uit ouders, zoo
ais de vo-lkomener dieren ; bet zijn die ziekten, welke door
vaii buiten aangehragte werkingen worden voortgebragt ,
zoo als de beftnettelijke ziekten . De Heer J A H N gelooft,
dat de vruchtkiem aan den vader moet worden toegefchreven ; dat alle dieren , die zonder afzonderlijke geflachten
zijn, voor mannelijk moeten gehouden worden, en dat
de aarde of bet water de plaats eener moeder bekleedt .
De Heer J A H N vergelijkt den voortgang eener ziekte
met de gedaantewisfelingen van een dies, de endemifche
ziekten met de gengraphifche verbreiding der dieren, en
eindelijk den verfchillenden dood der dieren met het verfchillend einde eener ziekte .
Zoo dit alles fpel der verbeelding ware , en voor niets
meer wilde doorgaan, konden wij er vrede mede hebben .
Maar wij ftaan verbaasd, dat een Hoogleeraar dit werk
met eene voorrede voorziet , waarin hij dezen weg voor
den eenigen houdt , waarop veelligt bet heil der Pathogenie to vinden is !
Wij zijn niet bevreesd, dat j A U N , met deze voorrede
van H E U S I N G E R, G A u n I u s en bet gezond verfland
zoo ligt verjagen zal .
LETS OVER BET GEBRUIK VAN DE LATIJNSCH$ TAAL ,
BIJ GELEGENHEID VAN EENE PLAATS IN HET WEkKJE VAN DEN HEER C . DE BROUCKERE :

Examen de quelques questions relatives
l'enfeignement fupdrieur dans le royaume des Pays-bas ; Liege, I8ag, 8° .

a

tenet infanabile multos
Scribendi cacoithes .
JUVENALIS .

Over eenige jaren zal men in de komenijswinkels, bijkans Diets zien dan misdruk over bet Onderwijs . Er is in
C 2
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1828 en 1829 zoo veel over dit onderwerp in het licht
gekomen , dat wij verbaasd ftaan over het aantal fchrijvers , die zich in ilaat achten deze zaak to behandelen .
Vele van deze tukken zijn niet geteekend ; doch onder
die , welker fchrijvers zich op den titel hebben bekend
gemaakt, behoort het bovengenoemde Onderzoek over
eenige punten, enz. van den Heer D E B R O U C K E R E .
Het is ons voornemen niet, hem in z1jne geheele redenering to volgen ; maar, daar het boekje door den bekenden naam des fchrijvers in veler handen zal komen,
nemen wij de vrijheid, eene kleine onnaauwkeurigheid
aan to wijzen , welke der vlugge pen van then Heer
fchljnt to zijn ontfnapt .
De Heer D E B R o U C K E It E is geen vriend van de
oude talen . Hij wil betoogen , dat het thans niet meer
noodig is, om den naam eens geleerden to verdienen,
dat men deze verflaat . Zijn hetoog vangt dus aan
,, La connaisfance du latin et du grec ne conflitue plus
un favant ; on pent aspirer a ce titre fans posf'der les
langues de l'antiquite ." Het is alsof men zeide : een
of twee boeken maken nog geene bibliotheek ; men kan
eene bibliotheek hebben zonder boeken . - leder ziet,
dat de kracht dezer redenering alleen daarop rust, dat
Grieksch en Latijn to kenden niet voldoende is, om den
naam eens geleerden to verdienen . Dit willen wij gaarne
toegeven , hoezeer er beperking noodig is voor deze (telling ; want, wanneer men tot de kennis dier talen ook
brengt die der oude letterkunde en gefchiedenis , weet ik
niet , of de Heer D E B R o U C K E R E dezelve zal blijven
volhouden .
Doch in het algemeen gefproken blijft het waar , dat
er tot een' geleerde meer behoort, dan de kennis van
het Grieksch en Latijn ; doch hoe hier nu uit volgt, dat
die kennis in het geheel niet bij een' geleerde vereischt
words, zien wij niet in . Misfchien ligt het aan ons, die
niet zoo onbepaald tegen de logica zijn , welke de fchrijver p . 88 wil afgefchaft hebben, omdat hij de beteekenis
van bet woord A cyos niet verftaat . Het kan intusfchen
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waar zijn , dat men een geleerde mag genoemd worden ,
ook zonder de kennis der oude talen to bezitten . Wij
willen dit niet beflisfen ; maar zeker volgt bet niet uit
deze praemisfe : „ La connaislance du latin et du grec
ne conflitue plus un favant ."
Vervolgens zegt de fchrijver : „ Ce n'est plus en latin qu'dcrivent les L A P L A C E, les H U M B 0 L D, les
DAVY, les MONGE, CHLADNY, YOUNG, HERS C H E L etc ." Dit had hij toch wel eens eerst aan /on
ami Q U E T B L E T mogen vragen . Wij zouden even
ligt een' Broom van namen kunnen uitftorten : C'est en
latin qu'dcrivent ; maar waartoe zou bet dienen? Hier
intusfchen voegen wij de titels van eenige Latijnfche
werken van VAN H U M B O L D T nevens
Florae Fribergenfis fpecirnen ; accedunt Aphorlsmi
ex doctrina phyfiologiae chemicae plantarum . Berolini
1793 . 40 .
Plantae 4equinoctiales per regnum Mexici cet .
Tom . II . fol .
Monographia Melastomacearum, Tom . Ii, fol .
Nova genera et fpecies plantarum in peregrinatione ad plagam aequinoctialem collectaruna , Tom .
III . fol .
De distributione geographica plantarum fecundum
coeli temperiem et altitudinem montium . Lutetiae Parifior . 1817 . 80 .
Dat men eene historifche reisbefchrijving (relation historique) in eene levende taal fchrijft , is zeer natuurlijk .
Zulks gefchiedde reeds v66r meer dan gene eeuw .
Wij voegen hier nog bij, dat in Frankrijk, waar men
meer dan elders bet gebruik der Latijnfche taal in de wetenfchappen verwaarloost , echter thans nog door bet
Franfche Initituut voor de prijsverhandelingen in de natuurkundige wetenfchappen antwoorden in het Fransch
of in het Latin verlangd worden . (Bullet . des Sc . natur .
Juin , I8g9 .)
Leiden, Dec . 1829 .
J. V. D. H.
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er hinde de mij altijd geweldig, wanneer ik Duitfchers,
of dezulken, wier geletterde opvoeding en vorming Duitsc,h
mag genoemd worden , van onzen grooten landgenoot E R A Sis u s met zekere minachting hoorde fpreken . Alsof hij noch
in grootheid van geest, noch in moed en opregtheid , noch
in waarachtige godsdienftigheid en nuttige werkzaamheid ter
verlichting van her menschdom eenigzins met LUTHER W
vargelijken, of zelfs in her algemeen zeer hoog to fchatren
ware . Ook bet werk van den Heer A . M U L LE R , ' s mans
jongften levensbefchrijver in Duitschland, bleek mij , nit eene
gunftige recenfie , met dir euvel befmet to zijn . En bijzon .
der welkom was mij nit dezen hoofde eene andere beoordeeling van zijn boek, voorkomende in her Zeitfchrift fur
die Geistlichkeit des Erzbisthums Freyburg, 1828 . 2tes Heft,
waarin niet flechts de bedoelde vooringenomenheid tegen
E R A s M U s blootgelegd , maar ook beftreden , en de waarheid,
naar her ons voorkomt, op eene loffelijke wijze gehandhaafd words . Wij hopen den lezeren van dit Tijdfchrift geen
ondienst to doen, met bun bet een en ander nit dit ftuk
S.
mede ce deelen .
De Filozofifche Faculteit der Univerfiteit to Berlijn gaf,
den 3den Aug. 18,26 , her volgende als prijsvraag op : Ut vita
E R A S M I Roterodamenfis, atque quid ilk litteris praestiterit ,
exponatur . „ Bij nadere overweging dezer opgaaf," zegt
de fchrijver in zijne voorrede , „ ont(tond in mij de hevigfte
tweettrijd : want zoo fterk mij her tijdperk der hervorming
aantrok, zoo zeer gevoelde ik mij door de perfoonlijkheid
(den perfoon enz .) van E R A S M U S teruggeftooten. Toen
ecbter, door nadere bekendheid met den leeftijd van ERA SM u s , min oordeel over hem , en wel to zijner gunfle, verandering had ondergaau , keerde ik tot hem terug " Voorop
gaan algemeene befchouwingen over de gefchiedenis der wereid, wier duel is, eene vergelijking der algemeene gefchiedenis met den gang der ontwikkeling van den afzonderlijken
mensch . n Her komt mij namelijk voor," zegt de fchrijver,
" dat de gefchiedenis der ontwikkeling van de gezamenlijke
aardbewoners evenzeer een in en door zichzelven zamenhan
gend geheel , eene organifche eenheid iiitmaakt , als bet le-

NOGMAALS LETS OVER ERASMUS .

91

ven des individus (van den afzonderlijken mensch) ." Wij ortkennen niec , dat de fchrijver eenige heldere blikken op de
gefchiedenis der wereld heeft geworpen, die verrasfen en op
merkzaamheid wekken ; doch kunnen tevens niet loochenen,
dat bet ons verbazend ver uitgehaald fchijnt, wanneer hij
met de fchepping der wereld begint, om op E R A S M U S to
komen ! Des to meer gronds had men voorzeker gehad , eene
getrouwe en uitvoerige fchildering van bet tijdperk to verwachten , waarin E R A S M U S geboren werd, om daaruit de
rigting zijner werkzaamheid to verklaren en den maatftaf zijner
verdienfte to ontleenen . Op die wijze ware veel verflaanbaar geworden, wat bet thans minder is : plurimum enim interest, in quae quisque tempora inciderit .
Vijf jaren oud zijnde , werd hij (E R A s m u s) als koorknaap
naar Utrecht gezonden, waar hij zoo weinig vatbaarheids
deed zien, dat men hem voor dom hield . De fchrijver kent
hem hierom flechts een middelmatig verftand toe ; hij zou
welligt beter daaruit befloten hebben, dat de goede knaap ce
vroeg ter fchole gezonden was .
Nadat hij (nit bet Monster Stein wedergekeerd) wegr aan
de wereld was teruggegeven, poogt de fchrijver to bepalen,
,, wat hij als mensch was, en wat wij ons van zijn freven en werken mogen beloven ."
„Zijn ligchaam was klein en zwakkelijk, maar welgevormd ;
zijne houding welvoegelijk ; zijne kleeding fierlijk ; uitzigt en
Item aangenaam en vol uitdrukking . Zoodanig was hij ; doch
hij had anders zijn, zich anders maken kunnen ; de geest
had bet ligchaam moeten overwinnen . Zijn tegenzin in visfchen was ingebeeld . Als jongeling kon hij reeds op bet
noemen van den dood beven ." Daaruit befluit de fchrijver,
dat er nooic lets krachtigs van hem to verwachten was. Doch
hij vergeet zich to herinneren, hoe rustig ERASMUS als
man den dood leerde onder de' oogen zien . - Ten aanzien
der verftandelijke vermogens komt hij er niet beter af . „Zijn
verftand was middelmatig ; vandaar zijn gebrek aan tegenwoor
digheid van geest, fcherpzinnigheid, vernuft, en bovenal
zelfvertrouwen . Daarom was hij nimmer in faat, als den ver .
tegenwoordiger eener nieuwe levensrigting der menschheid
op to treden ."
De fchrijver houdc bet er voor, „ dat wij iemand best
leeren kennen, wanneer wij hem eenen hem dierbaren perfoon hooren befchrijveu, doordien hij daarbij onwillekeurig
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zichzelven afmaalt, of datgene aan de hand gevende, war
hij groot, fchoon en beminnenswaardig in den mensch rekent ."
Hierop geefc hij den 4.35(ten brief van E R A S M U S, die bet
leven van twee door hem bewonderde mannen behelst, den
Franciskaner V I T R I E R en den Deken C O L E T. Ik neem de
voorwaarde aan : zien wij, welke de uitkomst zij .
De Franciskaner was een man van opgeruimden, vrolijken
geest, welonderwezen in de fchool en nog meer door eigene
vorming en eigene belezenheid , helder ziende , vrij van de
vooroordeelen des tijds, rein zedelijk, godvruchtig en geheel
doordrongen van de leer van j E z u s , bereid voor dezelve
to fterven ; befcheiden, ootmoedig ; ijverig in de leer, zonder onituimigheid ; een tegenflander van winziek misbruik der
godsdienftige inflellingen, en daarom aangevallen ; tot ver.
antwoording geroepen, zelfs in gevaar, gedroeg hij zich
waardig, rustig en onbefchroomd .
C O L E T was rijk . Door onderwijs en reizen in her bezic
eener meer omvattende geleerdheid, dan de ander, wijdde
hij zich aan bet leeraarsambt to Oxford, en werd niet flechts
door fcholieren (fludenten), maar ook door mannen van rang
en waardigheid gehoord. Hij had uitzigt op de hoogile ker .
kefijke ambten , maar ftond naar geen derzelven , tevreden dat
II E N D R I It VII hem tot Deken van St. Pauls benoemde . Van
nu aan zocht hij door her predikambt nuttig to zijn, en zag bij
zijne voordragt de eerften van bet Hof en van de ftad . Niet
zonder gebreken des temperaments geboren , wist hij die alle
to verwinnen . Eenvoudig, matig, ingetogen, vroom, een
vriend van kinderen, befteedde hij zijn aanzienlijk vermogen, om eene opvoedingsinrigting tot fland to brengen, meenende her welzijn des algemeens op die wijze bet krachtdadigst to zullen bevorderen . Zonder de fcherpzinnigheid der
Scholastieken to verachcen, vereerde (eerbiedigde?) hij , alleen
de Apostolifche brieven , welken hij flechts de majesteic van
C H R I S T U S, in de Evangelien, voortrok .
De vrijmoedigheid, met welke hij voor zijne overcuiging uitkwam, maakce
hem diegenen tot tegenftanders , welke hunne meeningen of
hun gedrag (door hem) aangetast achtten . Eerst werd hij
flechts bij zijne geestelijke overheden aangeklaagd, daarna
bij den Koning zelven . Maar zijn leven vol zedelijke waarde
en vroomheid befchutte hem tegen alle aanvallen .
Zoo E R A S M U s in deze voorbeelden behagen, en die
denkwijze uitgedrukt vond, welke de zijne was, zoo was
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zijn karakter hoogsc achtingwaardig ; en zelfs de vreesachtigheid, welke men onder zijne gebreken zoo gretig onder-

fcheidt, is , zoo niet verdicht, ten minfte overdreven . Hoe
kon hij ook de gebreken van zijnen tijd aan grooten en geringen , in afzonderlijke perfonen en magtige gezelfchappen,
in veelvermogende, kloosterlijke en andere gemeenfchappen
zoo onbefchroomd in bet licht ftellen, en in zijne Colloquia
en Lof der Zotheid der befpotting prijs geven, indien hij
zoo jammerlijk vreesachtig was?
E R A s M U s ging naar Paril's. Hier was. hij nu op den
ftrijdbodem der Inftantien , Quodditeiten en Relatien ; tus-

fchen de handgemeenfchap der Realiscen en Nominalisten,
en to midder_ der ftrijdoefenipgen der leerlingen van den magister fententiarum, o c c Am, D U R A N D, G A B R I e L en A LV A R U s . Deze edele Heeren fchildert hij naar hunne geheele

beminnenswaardigheid ; maar voegc er bij : ,, Duid deze woorden niec (als gerigt) tegen de Theologie in 't algemeen :
haar heb ik altijd vereerd en boven alles aangekweekt ; ik
fpreek alleen van de Theologanten van onzen tijd, wier brein

verdroogd, wier taal barbaarsch, wier oordeel ftomp, wier
leere fpineus (vol doornen) , wier gedrag onbefchaafd, wier
leven huichelachcig, wier rede bijtend en giftig , en wier
hart Vol treken is ."
De oordeelvellingen van E R A s m U s over Italie zijn ongelijk , hetgeen hem de fcbrijver als „ gebrek aan karakter"
toerekent .
Doch wie Italie gezien heeft, mogt welligt van
een ander gevoelen zijn, over geen land valt bet gemakkelijker, eeue lofrede en een fmaadfchrifc to vervaardigen, zonder der waarheid to kort to doen .

In Engeland vond E R A S M U S alles , war een ander zoude
hebben durven wenfchen ; gefchenken , proven, onderfcheiding,`vriendfcbap der edelen en grooten , en invloed ; evenwel

liec bij zich niet vasthouden .

„ Zulk een' mensch tevreden

to flellen, valt inderdaad zwaar," zegc de fchrijver hiervan,
,, zoo niet onmogelijk." Doch men behoorde zich, als gefchiedfchrijver, door geene vooropgevatte meening tot onbillijke oordeelvellingen to laten verleiden . De fchrijver had
zich bier zijne bewering , uit de vergelijkende gefchiedenis

der ontwikkeling van den afzonderlijken mensch en geheele
volken, mogen herinneren, dat een heerfchend denkbeeld bij genen als bij deze de rigting bepaalt, naar welke die ontwikkeling
tot haar doel ftreeft . Bij E R A S M U S is dit denkbeeld gemakke.
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lijk aan to wijzen : door gefchrifcen den fmaak zijner tijdgenooten to loutereti ; bet wetenfcliappelijk beftreven op eene
voor de volken nuttige en veredelende wijze to leiden ; de
tegenltanders eener betere kennis der verachting prijs to geven en onfchadelijk to maken ; ingewortelde misbruiken en
verouderd ontuig in derzelver grondvesten aan to tasten, en
de zedelijke verwildering to beftrijden .
Tot zoodanige onderneming, welke den geheelen mensch
vordert, werd een vrii gebruik van den tijd, een leven zonder ambtszorgen vereischc ; vooral , wanneer wij aan een' man
denken , wiens gezondheid dikwijls hevig geftoord werd . Eene tweede voorwaarde was , dat hij van niemands , usfchenfpraak afhing , die zijner vrijmoedigheid perken ftellen ,
of zelfs , door zijne vijanden gewonnen, hem tot verantwoording roepen en tot zwijgen zou kunnen brengen . Hij
moest vaderland noch beer hebben , en geheel een wereldburger zijn . Daarodi verwierp E R A S M u s ambten ten hove ,
waardigheden en eerposten, als zoo vele banden, die hem
konden boeijen , en reisde van land tot land , naar dat zijne
ftudien, of ook zijne behoeften, hem ergens riepen ; en, toen
hem onderdom en ziekelijkheid meer en meer aan eene bepaalde plaats vasthechcten , tloeg hij zijne woning in den
vrijen flaat van Zwitferland op , en gaf zich liever aan eenen
wakkeren boekhandelaar to Bazel over, dan aan den Pans,
den Keizer, of de Koningen van Engeland en Frankrijk.
Had de fchrijver hem minder naar onbeduidende kleinigheden
beoordeeld, en bet er niet zoo zorgvuldig op toegelegd, om
zwakhedert van karakter bij hem to ontdekken, hij zou betere kennis gemaakc hebben met den man , tot wiens levensbefchrijver hij zich opwerpt.
Vervolgens gaat de fchrijver tot de werken van E R A S M U S
over, en laat bet aan geene oplettendheid ontbreken , om in
elk derzelven zekere fouten aan to wijzen .
Voorloopig befchuldigt hij hem van oppervlakkigheid . , Zijn
ftreven ," zegt hij, „ om de wereld to verlichten , was zoo
geweldig, dat hij , om regt veel voor zijn doel to kunnen
werken en aanfchaffen , tot grondige nafporingen , tot aanhoudend, de ftoffe doordringend en uitputtend nadenken ,
over eene en dezelfde zaak, geheel ongefchikt werd, met
vliegende haast over zijn onderwerp heenloopende . Het
kon hem daarbij om de waarheid zelve, in den eigenlijken zin , niet to doen zijn . Want had hij deze tot zijn
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hoogfte en laatfte doel gefteld, zoo was her onmogelijk geweest, dat hij , die zoo weinig voorbereid vond , die bij
iedere ftof, die hij ondernam to bewerken , zich als nit bet
diepfte flijk naar boven moest arbeiden, die voor ieder itelfel , ja voor elk inzigt, welke hij wilde doen gelden , eerst
den grondflag moest leggen, met zoo wonderbare fnelheid de

verfchillendfte onderwerpen wetenfchappelijk kon behandelen ,
van welke elk afzonderlijk , destijds , ligt de nafporingen van
eens menfchen leven zou gevorderd hebben ."
De fchrijver had zich bier moeten herinneren, dat bier niet
aan ftelfels mangelde ; dat men van deze in de Theologie en
Filozofte , welke bijna tot Une wetenfchap verfmolten waren, overvloed had ; dat zich bet tijdperk der Scholastieken
in leerftelfels had uitgeput ; dat bij deze haarklovende oefe-

ningen niets gewonnen was ; dat de onderilnge krijg der
nanhangers van her eene of andere ftelfel de beste koppen
bezig hield , en aan eene nuttige voortplanting der weten-

fchap onttrok ; dat zij zelve fteeds dieper in eene bandelooze
fophisterij verzonken lagen , en , bij eene vofftrekte minachting van alle andere rakken van kennis, zich en hunne tijdgenooten in eene verfoetielijke barbaarschheid ftortten . Had
E R A S M U S bij deze kaartenhuisjes een nieuw leergebouw
when voegen, zijn otldernemen ware onnur, ja fchadelijk,
in plaats var heilzaam, geweest . De buitenfporigheid der
befpiegeling, en de daarnit voortvloeijende verkeerdheid des
levens, moest door aanwiizing van her befagchelijke in min-

achting gebragt, de wetenfchappeliike vorming door opvoedkundige aanwijzingen verbeterd , enkele lichtpunten opgevan-

gen en in eene zuivere, gemakkelijke en innemende taal
voorgedragen , echte godsdienst opgewekt , bet oog op c x R I s .
T u S , Zijne verhevene leer, en op Christelijke grondbeginfels gevestigd worden . Op die wijze mogt men hopen, dat
de oude, onbruikbare leerftelfels, langzamerhand opgegeven
zijnde, met der tijd vermolmen en van zelve zouden invallen ; waarna men dan bet puin aan een' kant brengen, en
een vrij veld voor nieuwe ftichtingen gewinnen mogt .

Zelfs bet fchoone beftreven van ERA s M u s , op de zedelijkheid zijner tijdgenooten to werken, mogt niet zonder berisping blijven . ,, Destijds," meent de fchrijver, „ toen ze-

deleer voor godsdienst, en her Christendom voor bet beste
zedekundig ftelfel gehouden werd, was dergelijk lets, zoo
al niet to regtvaardigen, toch zeker to ontfchuldigen . " Ge-
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lukkig zijn nog velen met deze verfchoonlijke dwaasheid
behebt, en Recenfent behoort er onder . Bet Christendom,
verbeeld ik mij, is noch befpiegeling, noch dweeperij, noch
eene fekte : bet is verfchenen om de denkwijze der menfchen
to zuiveren en to heiligen, zoodat bet zich in handel en
wandel door rein zedelijke vruchten doe kennen, en niet
alleen afzonderlijke menfchen, maar desgelijks ganfche natien
en ons geheele geflacht tot den boogstmogelijken zieleadel
opvoere, die zich in daden openbaart . Daarin doet zich
de waarde des menfchen kennen , om welke to herflellen
c H R I s T u s in de wereld is gekomen .
Het allerminst begrijp ik deze zonderlinge bewering des
fchrijvers : ,, Atwat eenigen bijzonderen perfoon gefchikt
maakt , om als den vertegenwoordiger eener nieuwe levensrigting der menschheid op to flaan , ontbrak hem." En toch
was hij dit ontwijfelbaar, tot op den tijd, dat LUTHER
opzien maakte . Wie maar der barbaarschheid ongenegen,
beldere inzigten gunftig was , en zich in den rijzenden dag
der kennis verheugde, zocht verbindtenisfen met E R A S M U s .
Te Rome had hij vereerders onder de Kardinalen en andere
mannen in kerkelijke waardigheid ; onder de Pausfen, LEO
X en A D R I A A N VI. De achtingwaardigfle Bisfchoppen in
Italie, Engeland, Frankr%jk, Duitschland, zelfs in Hongar%je
en Polen, traden in vriendfchappelijke betrekkingen en briefwisfel met E R A s M u s ; en eene menigte, door rang en kun .
digheden uitmuntende , geestelijken beijverden zich om de .
zelve . De geleerden van alle landen , Spanje niet uitgezon .
derd, huldigden hem .
Onder de Keizers wenschten hem
K A R E L V en F E R D I N A N D I in de nabijheid en den omtrek
van hun Hof ; de Koningen F R A N S I en H E N D R I K VIII
zochten hem voor hunne landen to gewinnen ; S I G 1 S M U N D u s
van Polen droeg hem achting en genegenheid toe . De Keurvorflen van Sakfen en Beyeren zochten hem aan hunne
Hoogefcholen to verbinden . Verfcheidene Vorflen en bijna
alle uitflekende Staatsmannen hielden briefwisfeling met hem .
Hij was bet gemeenfchappelijke vereenigingspunt aller tijd .
genooten, welken de beoefening der wetenfchappen , de
zuivering van den finaak , de vorming voor bet fchoone en
goede, de verheffing buns tijds tot humanireit dierbaar was .
Wie kan zulken man betwisten, dat hij de flandaarddrager
van zijnen tijd, in de hooge belangen der verlichting en
menfehenveredeling , was ? Wie zou hem mogen ontrooven ,
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hetgeen zij , die to gelijk met hem leefden, hem ongevergd
toeftonden ?

Zelfs LUTHER flond, toen hij zijn eigen toenemend ge .
wigs ontwaarde, naar de vriendfchap van E R A S M U s ; en
de meer gematigde M E L A N C H T o N deed bij aanhoudendheid
zijn best, om zich van dezelve to verzekeren . Ook destijds,
toen L U T tt E R alter oogen tot zich getrokken had , verdrong

hij E R A S M U s niet ; maar beiden ftonden tegen elkander over :
de een als voorflander der geleerde vorming (geleerdheid) ;
de ander als aanvoerder der volksverlichting. Moor juist deze
verfchillende ftelling, waar zich ieder in zijnen kring handhaafde, fchijnt E R A S M U S de ongunst van L U T H E R's vereerders op den hals to hebben gehaald, omdat men hen als
mededingers befchouwde , hetgeen -zij eigenlijk niet waren,
door elk flechts zijne grenzen door den ander' ongeftoord
wenschte to zien .
Wij veroorloven ons, nog eene oordeelvelling van den
fchrijver teregt to wijzen . Naar zijne gewoonte , berispt hij
in E R A S M u s de nalatigheid, om zich met de levende talen
bekend to maken . Zoo zwaar valt her den Heere M U L L E R,

zich buiten zijnen tijd to denken I Voor een' man, wiens
leven geheel wetenfchappelijk was , kon weinig bij de l even .
d e talen gewonnen worden, die, Italie uitgezonderd, nog
alle befchaving misten, om voor werken van fmaak en ge .
leerdheid to kunnen dienen .
E R A S M u s bleef ongekrenkt tot op den tijd der bervorming : hoe meer zich deze ontwikkelde, des to meer was
her met zijne rust gedaan ; de vijanden van L U T HER werden

grootendeels ook de zijne, en L UT H E R's vrienden werden
zijne vijanden niet minder ; genen, omdat zij meenden, dat
beiden her to zamen eens waren ; dezen, wijl zij zulk eene

eensgezindheid wenschten, en hunnen wensch niet bevredigd
zagen. De eerften zijn thans van her tooneel verdwenen ;
maar de anderen deden hunnen onwil en afkeer op de nakomelingen overerven, en dit maakc her dezen moeijelijk,
regtvaardig jegens den man to zijn . Wij behooren noch tot
dezen noch tot genen , en zullen her gedrag van E R A S M U S

omtrent LUTHER en de hervorming fchetfen , zoo als wij
bet vonden opgegeven .
E R A S M U S erkende niet flechts de dringende noodzakelijk-

heid eener kerkelijke, maar eener algemeene verbetering in
de opvoeding, de befchaving en her levensbeftuur oiler flan-
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den, met welke de kerke1jike hand aan h . nd gaan of haar
volgen moest . Hij verwachtte dezelve van de wetenfchappen ; weswege bet yolk van zijn ontwerp was uitgezfloten,
en flechts op die flanden door hetzelve word acht geflagen ,
die, in welk eene beroepsbetreklting t,()k , , Is voogden en
leidslieden op bet yolk werken : Vorfle i . Adel , Ge :eerden
en Geestelijken van allerlei rang ; waarom ook zijne Ladjn
fche gefchriften die alien , dock inzonderheid de laatflen ,
troffen . Om deze reden vervaardigde hij ziine paedagogifche
gefchriften, om namelijk de verbetering van bet onderwijs
der jeugd voor to hereiden ; als ook eenige proeven, gefchikt
om bet karakter van jonge Vorften to vormen .
Toen hfj van L U T H E R , en zijne ernflige tegenfpraak en
verzetting tegen den aflaathandel hoorde, befchouwde hij
hem als medewerkend tot hetzelfde algemeene doel , dat- alle
weldenkenden bezig hield . „ L U T H E R," fchreef hij , „heeft
veel met grond herinnerd ; mogt hij bet flechts op eene welvoegelijker wijze gedaan hebben ! Hij zou meer vrienden
en voorftanders , en een rijkeren oogst voor C H R I S T U S
gewonuen hebben . Evenwel ware bet kwalijk gehandeld,
hem, ten aanzien van hetgeen hij met grond gezegd heeft,
onverdedigd to laten ; opdat er in bet vervolg niemand meer
ware, die bet wagen zou , een waar woord to fpreken ."
Aan een' Kardinaal fchreef hij : „ L U T H E R'S leven wordt
met groote eenflemmigheid geroemd . lit was to eeniger tijd
wat onbillijk jegens hetn, uit bezorgdheid, dat de wetenfchappen met meerder haar, dan ik wel wenschte, belast
zouden worden : want bet is mij al to bekend, welken haat
bet baart, to widen nederflorten , wat priesters en monniken
een' rijken oogst verfchaft . "
Toen L U T H E R in bet volgende jaar (1519) aan E R A SMus fchreef . antwoordde hem deze, vol achting, als broeder in c n R I s T u s ; doch gaf hem ook, met befcheidenheid, to verflaan, dat men met hoffelijke wellevendheid eer
ten doel komt, dan met hevigheid .
Hoezeer E R A S M U s to meer in bet gedrang kwam, hoe
meer L U T H E R bet eene leerftuk na bet andere aantastte ,
zoo gaf hij toch dezen minder de fchuld van die floute aanvallen, dan zijnen tegenflanders, die niet zwijgen en hem Loch
niets bondigs konden tegenflellen, maar bunne halve antwoorden , zonder proefhoudende geleerdheid , door fchimp en beleedigingen gewigt wilden bijzetten, doch daardoor inderdaad
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L U T H E R flechts beet maakten . Deze lieden dragen bij E R A S .
Mus de fchuld der tragedie, gelijk hij bet noemt, daar zij
den Keizer, den Pans en alle gewigtige perfotnen bunne hartstogten pogen mede to deelen .
E R A S M US, Wet f echts door de Katholieken , maar even .
zeer door den fmaad en fehi lp van L U T H E R's aanhangers
belcedigd , Dam dezen echter , zoo veel het zijne omflandigheden toelieten, bij de magtigen in befcherming . Hij fcbreef
: „ Ik hood
aan den Keurvor$t van MunJler (I Nov . ,gig)
LUTHER
in
zoo
verre
genegen to zijn,
bet voor Christelijk,
zoo
bij
onfchuldig
is,
door
de zamenfpanhem
,
dat ik
ning van boosaardige menfehen Diet onderdrukt, en, zoo hij
dwaalt, eer verbeterd dan nedrgeworpen wensch ; opdat een
hart, 't welt treffelijke vonken van Evangelisch licht bevat,
den verderve Diet overgelaten , maar, ter verllondiging der eere
van c H R I S T U S, teregt gewezen worde . - Zij , welken boa'
venal zachtmoedigheid betaamde , fchijnen naar Diets anders
dan menfchenbloed to dorilen, en flechts daarnaar to f}reven,
dat LUTHER gevat en vernield worde . Zulks heel beul
zijn, Diet Godgeleerde."
De toeftand van E R A S M U S werd il:eeds bedenkelijker. Hij
moest zich links en regts, bij Keizer, Pans en grooten, tegen de befchuldiging regtvaardigen , dat hij bet met L UT H E R hield ; en, van den anderen kant, namen de beleedigingen toe, met welke hem LUTHER'S aanhangers overlaadden . Nogtans bleef E r, A s M U s even bezadigd, en
fchreef aan den Kardinaal C A M P E G G I O (9 Dec . 1520)
ik van LUTHER gelezen heb, meende
„ Uit hetgeen
ik zeldzame natuurgaven bij hem op to merken, benevens
eene gelukkige vaardigheid tot mystifche uitlegging der
h . h . boeken , in den fmaak der Ouden , om de vonk der
Evangelifche leer aan to blazen , van welke Diet flechts de
zeden der wereld, maar ook de fcholen , zich geheel aan
fpitsvindige en nuttelooze vragen overgevende, verre zijn afgeweken . Voortreffelijke mannen , van beproefde denkwijze
en godsvrucht, hoorde ik zich gelukkig prijzen , dat hun bet
genot van L U T H E R'S fchriften was vergund geweest . Ik
zag immer, dat, hoe onbefprokener en der Evangelifche reinheid nader iemand leeft, zoo veel to minder was hij L UT H E R's vijand . Daarmede vordert men Diets , dat men L UTHER'S fchriften nit de Bibliotheken wegneemt, wanneer hij
in de gemoederen der menfehen leeft ; uit deze moest men
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hem wegnemen, door grondig en overtuigend onderwijs ." Zoo fcbreef hij , nadat men L U THE R's fcbriften verbrand had .
Oogenfchijnlijk nam de hevigheid en onfluimigheid toe , met
welke men bet hervormingswerk ginds en elders dreef ; maar
E R A S M U S volhardde er in , OM L U T H E R naar vermogen in

befcherming to nemen .

Bij deszelfs verklaarden vijand , Hertog G E O R G van Sakfen , nam hij voor hem bet woord in
1522 . - „ L U T H E R nam , men kan bet niet ontkennen ,"
zeide hij , „ de fchoonfle rol op zicb , en voerde (bepleitte),

met de grootfle toejuiching der wereld, de zaak van c H R I ST us . Mogt hij bet flechts met ernfliger en bedaarder overleg gedaan hebben 1
Nogtans hebben fommige Lutherfchen
bierin meer gefaald dan hij . Nu loopt bet gevaar, dat de
zaak met zoo toomelooze hatelijkheid van beide zijden worde

behandeld, dat met LUTHER to gelijk zoo veel goeds ondergaat, als ik hoogs t ongaarne verdelgd zag, ja dat ligt de
zegepralende partij ons dingen opdringe, welke niemand, die
C H R I S T U S liefheeft, dulden kan . "
Na den dood van Pans A D R I A A N VI werden de omilan-

digheden van E R A S M U S deeds gevaarlijker . De Katbolieken
verketterden, de Lutherfchen lasterden hem , dewiji hij geene
partij aanhing . Er behoorde inderdaad cen vaste wil toe,
tusfchen beide in alleen to ilaan, en eene groote omzigtig-

heid, zich onder de gevaren, die men heat berokkende, to
bandhaven . Verdacht ten aanzien zijner regtzinnigheid, door
bet van alle kanten zich verheffende gefchreeuw der Katholieken, moest hij deeds op zijne boede zijn, om in geene
aanklagc wegens ketterij betrokken to worden , waarbij de
befchuldigde bijna immer bet onderfpit delft . Een ander had
zich nit dezen pijnlijken toefland gered door zijnen overgang

tot de Protestanten, of zich op eene beflisfende wijze voor
de Ultrakatholieken verklaard , waar bij in triomf ontvangen

zou zijn . Dezen jaagden hem genen in handen, en genen
jaagden hem dezen toe ; beide dreven hem om flrijd . Standvastig ontweek hij beide, en fluurde zijn fcheepje voorzigtig
langs

den

bewogen vloed , Scylla en Charybdis vermijdende .

Tijdsgebrek deed ons veel belangrijks overflaan , dat wij ter
lezing in bet oorfpronkelijke aanbevelen .
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an Tome del Greco of gezien , waar men nog fterk bouwt,
en op de rotsachtige lava -bedding huizen fticht, levert de
llefuvius bet fchrikkelijkite beeld der verwoesting op , daar hij
zich, van nit de zwarte, in elke rigting zich vertoonende lava - ftroomen, als eene ontzettende mine verheft, en ik nit
mijn venfter zijne rookzuilen nit den krater opftijgen, en bij
nacht zijnen vuurgloed, bij afwisfeling en fomwijlen beftendig, nit denzelven zie ftroomen ; terwijl bij alsdan van tijd
tot tijd , als met den donder van bet kanon, zich Nat
booren .
Onder de opgegravene openbare gebouwen in Pampeji zijn
vele hoogstbelangrijk voor de kennis der aloude bouwkunst .
De beide Theaters zijn zoo volkomen bewaard gebleven, dat
men daarin zou kunnen fpelen . Het Amphitheater, de tempels van ISIS, JUPITER, VENUS en HERCULES, bet
Pantheon, de groote Baftlica, de baden voor beide fekfen
zijn deels kenbaar genoeg voor den onkundigften , deela al
thans voor den bouwkundige gemakkelijk tot een geheel to
brengen .
Gaat gij , met mij , door de poort van bet v66r achttien
eeuwen verwoeste Pompeji, zoo fchijnt u die verbazende tijd .
kring, waarin zich de geheele gedaante der weteld heeftver .
anderd , 88n dag to zijn ! Eer gij nog de flad zelve binnen .
treedt, voelt glj u , als 't ware, reeds burger derzelve , en
de opfchriften der graven, welke een kind, eenen echtgenoot,
eene gade, eenen vader betreuren, past gij als op uzelven
toe, of waant, voor 't minst, de treurenden nog onder de
levenden to kunnen zoeken . Te midden dezer, u tot zacht
gevoel ftemtnende graven, ontmoet gij nisfen tot gemak der
voetgangers : treed er binnen ; zij zijn ook voor u nog beftemd . Haifronden noodigen u tot nederzitten . Nabij de ftadspoort en bet wachthuisje kunt gij, op den graauwen fteen,
den naam van M A M M I A lezen, welke daar begraven ligt . Ginds
gedenkt gij aan den grooten C I C E R o , die daar zijn werk
over de Vriendfchap voorlas ; welk eene volksmenigte daar
om hem been vergaderd was ; welk eenen indruk de vermaar
de redenaar op zijne hoorders maakte : en bet is u, alsof gij
hier als kind tegenwoordig waart, en de omftreek, de grafteekenen, de poort en de ftraten kendet!
MENGELW . 1830 . NO . ^_,
H
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In Pompeji ziet men nog de marmerblokken op den grond
liggen , beflemd om de door de aardbeving ingeftorte huizen to
herbouwen, toen de uitbarfling en de geweldige aschregen
des volkaans die ongelukkige flad op dens geheel begroef.
Deze aardbeving, echter, moet geweldig zijn geweest, daar
men geheele huizen, ja cempels verbroken, zuilen omvergeflort, en de bovenfle verdiepingen overal verdwenen vindt .
Want, hoewel bet zeer waarfchijnlijk is, dat bij de geheele
verwoesting der flad nog veel vernield, en nog meer door
her graven der nude bewoners verwoest is, zoo lijdt her toch
geen twjjfel, dat her meeste van then door de aardbeving
werd veroorzaakt , welke vijfcien jaren v66r gezegde uitbarfling Pompeji trof. Verlangt gij daarvan een overtuigend en
treffend beeld, voig mij dan naar bet forum, en beklim de
voetftukken, waar voormaals de flandbeelden to paard van
vereerde en verdienflelijke mannen flonden . Zie nu her forum
tangs. Hier de zuilengang, die her omringde, ten deele door de
aardbeving verwoest en door de Ouden zelve weder herfleld ;
gelijk gij zien kunt aan de onvcAtooide Korinthifche kolommen,`die nog geene ronding hebben, terwijl de behouden geblevene nog nevens dezelve flaan ; - girds blokken en bearbeide
marmerflukken, welke vermelden, dat men bezig was, de vernielde gebouwen to berfellen, toen de Vefuvius, v66r achttien eeuwen, de flad begroef ; - aan uwe linkerhand de
heerlijke Ba/ilica, waardig to Rome zelve to pralen ; - verderop de fchoone tempel van VENUS , wiens binnenfle u
nog bet volkomenfle begrip van de aloude Godsdienst
geeft, en u bet altaar en zelfs her allerheiligfle ter befchouwing biedc ; - op den achtergrond de tempel van j u P I T E R
met zijne breede trappen , ingeftorte Korinthifche zuilen en
grootfche cell en ; - voorcs alomme muren, wanden, kolommen , tempeltrappen , architraven , voetftukken , enz . enz .
Wend vervolgens uwen blik naar bet zwarte beeld van den
tefuvius, her verwoeste forum beheerfchende ; naar den
geopenden mull, vanwaar dood en verderf over deze flad der
voorwereld uitging, en die nu zijne rookkolom door den helderen , flillen hemel verbreidt , - en gij aanfchouwt een tafereel , dat voor altijd in uwe ziel zal gegrift blijven !

GEEN ONDERSCHEID TUSSCHEN BEER EN SLAAF .

in een onlangs opgedolven huis to Posrpc;'i vond men de
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gerasamten van twee perfonen , die waarfchijnlijk door bet
verderf overvallen werden op bet oogenblik, dat zij wilden
vlugten . De een, zoo bet fchijnt, is de beer des huizes,
die in de eene hand een' fleutel heeft, en in de andere eene
hoeveelheid goudgeld en fieraden ; de tweede, een faaf, die
achter zijnen meester twee vazen draagt . . Treffend beeld van
den toelland der menfchen , van welken ouderdom of rang zij
Inogen zijn , wanneer hij nadert, die alle uitwendig onderfcheid doet ophouden - de DoodS
PROCESSIE IN GUATIMALA.
In eene der nieuwfe reisbefchrijvingen, getiteld G, ;atimala,
or the Republic of Central - America in 1827-28, leest men
bet volgende
Eens door de fraten van Guatimala wandelende , zag ik
met verbazing en droefheid, dat vier perfonen een groot
C H R I S T u s - beeld droegen , en vergezeid werden door Lien
of twaalf ellendige wezens, die, befpottelijk opgefchikt en
wonderlijk gemaskerd, vooruit danfen, om bet gemeene yolk
to vermaken . Ik gaf mijne veroutwaardiging daarover to kennen aan eels' der voornaamfte geestelijken, en ik kreeg dit
antwoord : W& keuren het niet goed ; maar men moet seat
levendigheid aan het feest geven . Zoodanige geest heerscht er
in dit Babylon der volken! Misfchien words er geen land in
de wereld gevonden, waar de procesfhn menigvuldiger zijn,
of bet grootfe gedeelte des yolks zoo achterlijk is, als in
Guatimala . In Buenos lyres, Columbia en Peru, als ook in
Mexico, heeft de Omwenteling to dezen opzigte reeds veel
ten goede veranderd ; doch hier blijfc alles op den ouden
voet, wat den eerdienst aangaar . Ondertusfchen fchijnt bet
ongeloof in filte grootelijks toe to nemen .
EEN LEVEND KIND MET DRIK HOOFDEN .
Aan den Redacteur der Faderlandfche Letteroefeningen .
Mijn Heer I
Onderfcheidene Franfche dagbladen gewagen, finds eenigen
tijd , van een levend kind met drie hoofden, to Haarlem op
H2
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den 27 December 11 . geboren, waarvan de vader (op zijn
Fransch geradbraakt) zou heeten K R 0 0 0 K U Y s en de moeder
T A C K I N H A M , en dat, bij den doop , de namen van JAN ,
P I E T E R en P A U L U S heeft ontvangen . Daar deze mededeeling flechts eene kleina plaats in uw Mengelwerk zal beflaan,
dunkt mij zulks in tweederlei opzigt niet geheel onbelangrijk ; to weten : zoo er iets waars aan dit zeldzaam voorval
(hetgeen ik trouwens niet geloof) mogt zijn, ftrekka die mededeeling ter nadere ontvouwing van hetzelve . Zoo bet inte_
gendeel (gelijk ik voor 't naast denk) eene opgeraapte leugen
is , leere het elk , op zijne hoede to zijn , ten aanzien van
zoo vele rariteiten wegens ons en andere landen , als in gezegde bladen voor waarheid worden uitgevent . - Ziehier,
was ik, onder anderen , deswege vind in den Corfaire van
8 ran . 11 . :
A.

•
•
•

•

„
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

,, Een ander fchrijven nit flaariem van 31 December meldt
ons bet navolgende : Het driehoofdig kind bevindt zich
volmaakt wel . De ftadsregering heeft befloten , de kosten
van bet zogen op zich to nemen, waartoe de familie
K R O O C K U Y S niet in ftaat is .
Drie boerinnen van bet
naburig vlek Feldmurk zijn geroepen , om bet kind to zogen . Dit is geene gemakkelijke taak. De kleine JAN, die
zich in bet midden bevindt , neemt zijn deel niet , dan
nadat zijne broeders verzadigd zijn . Een groot bezwaar
ontfond er bij den burgerlijken (land, (Burg/laat!) om to
bepalen, wie de oudfte der jongens was . Men heeft bet
eerstgeboorteregt toegekend aan den kleinen P A U L U S,
wiens hoofd zich bet eerst voordeed . De krantombrenger
K R O O C K U Y S is zeer blijde ; hij meent, dat zijne fortuin
gemaakt is, en fpreekt reeds van zich naar Parijs to begeven . Doctor L U N Y z , die in dezen een' bij.zonderen
ijver en goedwilligheid heeft betoond, is voornemens, bet
procesverbaal dezer drievoudige bevalling .herwaarts over to
zenden ."
UN PAAR ANEKDOTEN, RAKENDE DEN VERMAARDEN ITALIAANSCHEN VIOOLSPELER PAGANINI .

den Prins der Vioolfpee wedergade van
D
lers, in liefelijk, ja hemelsch fpel, words nergens elders geP A G A N I N I,

vonden . Hoe jammer, dat een zoo fchoon talent eenen maord
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op zijn geweten heeft ! Tot kerkerftraf voor zijn gehee .
le leven veroordeeld wegens den moord zijner vrouwe , is
hij alleen aan den veelvermogenden invloed van hooge perfonaadjen den afflag verfchuldigd, die hem thans de vrijheid
heeft bezorgd . Zijne viool was zijn eenigfte tijdverdrijf en
croost in de gevangenis , of liever de holen, van Napels . Tot
zijn ongeluk (gelijk hij toen meende) beyond zich in een
hok naast bet zijne een gevangene van rang, voor welken
de muzijk geene bekoring had . Ongeduldig over de muzikale
oefeningen van zijnen lotgenoot, deed hij deswege , bij herhaling, zijn bekiag bij den Infpecteur der Gevangenhuizen, en
brags bet zoo verre , dat men P A G A N I N I zijne eenige vertrooscing ontnam . Deze verzocht, als een gunstbewijs, dat
men hem flechts zijn' i1rijkllok wilde laten behouden, en
wilt , door middel van een fink houts en 66ne flechte fnaar ,
in zekervoege bet hem ontnomen inftrument to vervangen ;
en, in fpijt van zijnen anti-muzikalen buurman, oefende hij
zich geheele dagen op deze fnaar (de laagite op de viool ,
de fol), en leerde allengskens alle bezwaren overwinnen .
Uit den Napelfchen kerker ontflagen, viel bet hem gemakkelijk , op de drie overige fnaren der viool de vaardigheid toe
to pasren , welke hij op eene enkele had bekomen , en weldra werd zijn roem door gansch Europa verbreid .
Velen hebben gemeend , dat P A G A N I N I alleen op zone
viool uitmuntte . Navolgende Anekdote moge zulks logen .
ftraffen . V66r eenige weken bevonden zich, in eene Duitfche ftad, verfcheidene vreemdelingen bijeen aau eene ge .
meene tafel . Het gefprek viel op P A G A N I N I, die reeds
eenige Concerten to dier ftede had gegeven, en zich then
avond voor bet laatst zou doen hooren . ,, Ik wed met u,
„ Mijne Heeren," zeide een der gasten , ,, dat P A G A N I N I
„ dezen avond niet zal kunnen fpelen , zoo men zijne viool
„ verruilt , zelfs niet wanneer men zijnen firijkftok ver„ wisfelt : want ziju talent is zoo geheel werktuigelijk, dat
„ hij van zijn fluk geraakt bij de geringfte bijzonderheid,
„ welke ten doel heeft, hem van zijne hebbelijkheden of to
„ trekken ." Verfcheidene anderen fpraken deze bewering tegen ; een ilrijd was bet gevolg, en de weddenfchap greep
Hand . Men kwam overeen, den uicdager to vergunnen,
de viool van PAGANINI to ronfelen, even v66r den
aanvang des Concerts, en voor dezelve een fleeht inftrument, met een' zeer zwaren ftrijkftok, in piaats to ftellen .
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Des avonds, zoo als het Concert zou beginnen , ontdekta
P A G A N 1 N i den trek , hem gefpeeld . D7ijne Heeren en Dames! dus fpralt hij tot de talrijke vergadering, ik ontdek daar,
dat men mij in verlegerheid heeft willen brengen . Men heeft
mine Wool weggenomen, en eene andere daarvoor in plaatsgefleld. Doch de karnst huist neck in her bout, noch in de fnaren, maar berust in n., jzelvcn . Dit is m~ dus to eenemaal onver.
fchillig . Vervolgers begon hij to fpelen , en wel even meesterlijk als gewoonlijk , en overwon de allergrootfle inoeijelijkheden op fechte en ontflemde fnaren . De geestdrift was algemeen en de weddenfchap verloren , maar tevens de viool van
P A G A N I N I : want de liefhebber , die dezelve had eangegaan, was met het inftrument verdwenen, en men heeft van
beide federt niets meer vernomen . PAGANINI heeft dus
zone viool niet meer .
DE DREMPEL VAN DEN BISSCHOP VAN AMIENS,

(Uit den Corfafc van 4 Jan . 183o .)
„
•
•
•
„

•

„
„
•
•
•
„
„
„
„
„
„
„
a

D e koude is dezer dagen, ook to Parijs, langdurig en

geflreng . Overal praat men van weldadigheid, van brandflof, van dekfel , aan de huizen rondgedeeld ; maar dit he .
teekent ongelukkig zeer weinig, en er is een Arrondisfement , waar een der Commisfarisfen van bet Bureau de
Charitl zich belast vindt met zeven-en-twintig huisgezinnen, die, finds drie maanden, nog niets ontvangen hebben , dan twee dekens en vijftig bos hour! Povere milddadigheid, geprezen en bewonderd in de dagbladen, maar
die de ongelukkigen naakt en klappertandend laat ! In de
provincien is alles nog erger, dan to Paris . In een dagblad van 4miens lezen wij het navolgende
„ Er is een mensch, van honger geflorven , dead gevonden
op de trappen van het Bisfchoppel~k paleis . De ellendige
flak de handen fmeekend uit naar eenen Yorst der Kerke ;
naar eenen man van vrede en barmhartigheid, die het weldoers predikt en her behoort to oefenen ; naar eenen dienaar
van Hem, wiens liefdadigheid onbegrensd ivas ; - h~ vroeg
om eenen penning aan den Priester, die miifchien honderd
malen der Gemeente de gel#kenis van Lazarus en den Rijke
predikte ! - De man deed wel : Wet alleen is weldadigheid
de eerfie pligt der Bisfchoppen ; maar bet budget bedeelt
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• hen zoo rijk , dat z%i alle ruimte hebben, oarx to voldoen aan

„ de praal en de weelde der Kerke zoo wet, als aan de ver• eischien van hunnen fland; het gouden kruis, de fchitterende
„ flaf, de zijde en het purper van hun gewaad behoeven hen
• geenszins to beperken in het uitreiken van ruime aalmoe-

• zen ; zij z#n rijk, en , ondanks de voraeringen der Jezuiten
• zoo wet, als het onderhoud hunner equipaadje, rest hun nog

„ overvloed voor de ellende . - 1P'ij willen gelooven , dat, zoo
„ de acme man gehoord ware geworden , men Wet geaarzeld
„ zoude hebben in het verleenen van onderfland : maar de
„ poorten van het Bis fchoppelyk paleis z~n van koper ; het
• gekerm van den flervende drong er niet door! Monfeigneur
„ heeft gewisfelijk niet geweten, dat een mensch van honger
• verging op z~nen gew~den drempel, en - er is een mensch
• van hanger geflorven op den drempel eens igisfckops1" . . .

Noem nu de Groote Natie klein !
Wat zijn haar zeden engelrein ! ( •)
Wac is haar menfchenliefde groot!

Hoe rust er de arme in Abram's fchoot !
Wat is haar Wereldtaal , zoo teer ,
(Ach , keerde ze eens tot ons nog wedr!)
Niet lavend voor die honger lijdt
En flerft, haar charitd ten fpijt l
Wac is haar Wetboek een juweel I
(Wdl ons , wie 't mede vies ten deel !)
Wat zijn haar Priesters vroom en mild!
Hoe lieflijk is 't Jezuitengild !
Wat is bet Onderwijs verlicht ,
Dat door bet kwade 'c goede flicht,
En zdb bet yolk tot weldoen fpoort ,

Dat bet aan 's Bisfchops eigen poort,
Waar 't, ach I een' mensch verhongren zag ,
Dien pligt op 't treffendst leeren mag ! --

Zeg, Nederlander! rijk of arm,
Wordt gij bij dic tafreel niet warm? . . .

j . W. IJNTEMA,
(a) Zie, onder vele, de opgave der geboorten, Heart. Courant van 16 Jan .,
art . Parift, in 1829 ; zijnde 29,601 kinderea, waarvin :0,475 onechte !
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iet voor den glans van 's Konings croon ,
Niet voor de praal van 't vorstlijk wapen
Stem ik den vrijen citertoon ;

Slechts luttel waarde heeft een kroon ,
Als zij zich fluit om Caracalla's flapen,
Of Commodus haar torscht , de menschlijkheid ten hoop

Maar voor den besten Vorsr , then 't purper mogc omhangen ,
Zij mijne Tier gefnaard ;
En 't vrije Nederland breng' Hen , in dankbre zangen ,
De hulde, zulk een' Koning waard' !

De Koning leev'! - Hij blijv voor Nedrland waken ;
Dar Hem Gods kracht omgorde, en moed en wijsheid geev' ;
Waar immer 'c vuur der tweedragt op moog' blaken,
Ontrukk' Zijn arm ons Nedrland aan de kaken
Des afgronds! Hij , de besce Koning, leev' !

Hij blijv' her rijk van licht en kennis fchragen,
War donkre nacht, fchrikwekkend, hem omzweev' ;
Hij zie her Neil van Nedrland fchooner dagen ,
En hoor' Zijn yolk van bun geluk gewagen ;
Hij hoor' her Lang : De goede Koning leev' I
Hoog praalt Zijn roem ; maar hooger moet Hij blinken ,
Hoe fel de dweepzucht woede en 't edelst doel wedrflreev' ;
De onwetendheid voor Hem in 't niet verzinken
In Nederland moet fechts edn kreet wedrklinken ;
De blijde kreet : De wijze Koning leev'!
Dat alley hart Zijn' naa'n en de"gden eere ;

De tweedragt, op 't gezigt van Nasfau's liehaard , beev' ;
Her dwalend yolk , In 't eind', zijn pligten leere ,
En tot zij_n' Vorst, als tot een' Vader, keere,
Bij 't vreugdgefchal : De Vorst en Vader leev' !
Wij , broeders! dragen roem op zulk een' Koning .

Dat Nasfau's heldenglans Zijn Huis en kroon ofngeev'!
Edn bede ilijge, als blijk van trouwbecooning ,
hit aller hart , en klinke in alley woning
God fpaar' den Vorst ! De beste Koning leev' I
W . H . WARNS INCK, Bt .

BIJ DEN GRAFKUIL VAN A . DAHMKN .

BIJ DEN GRAFKUIL VAN MIJNEN GEACHTEN MEND ,
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ier, in dit Godgewijde koor,
Hier, bij dit open graf,
Hier dringt alleen de waarheid door ;
Hier treedt de menach als flervling voor ;
Hier valt de fiuijer af,

Hier opent zich de moederfchoot
Voor rijk en ook voor arm ;
Hier, wat de wereld nam of bood,
Ze ontvangt bier alien naakt en bloot,
En dekt hen even warm .
Hier hebben wij hem heengeleid,
Den braven, dierbren vriend ;
Hier was zijn laatfte bed gefpreid ;
Hier rust hij nu voor de eeuwigheid ,
En heeft die rust verdiend .
Rust zacht dan, vriend± ten laatften keer ;
Rust, Muzenzoon ! rust zacbt!
Getuigt de burgerkroon uwe eer,
De lauwer fiert uw hoofd niet meet ;
Gij flaapt ; - vriend l . ., goeden nacht!
Gij flaaptl - bier? - neen ; bet kil gebeent',
De flofklomp zonk in 't graf :
Het flof zij met bet flof vereend ;
Maar de edle ziel, door ons beweend,
Staan we aan den Hemel af.
Moedig dan bet hoofd geheven ,
Kindren van mijn' braven vriend!
Vader's geest zal boven leven ;
Zijn gebed zal kracht u geven ,
Dat ge uw eerlijk deel verdient.
Moedig 't oog dan opgeflagen
Naar den Vader van uw lot ;
Hem zult gij nooit hulploos klagen ;
Hij kan zwakker krachten fchragen :
Want - die Vader is uw God !
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Blijft flechts, wat gij waart voordezen,
En bemint uw moeder tear ;
Sluit aan u de zwakker weezen ,
En gij hebt geen leed to vreezen
Want - daar boven woont uw Heer.
Bidt en werkt als brave zonen,
Zoo als eens uw vader deed
Dan zal u elks achting loonen ;
Dan zal God uw werk bekroonen ,
Die der weezen nooden weet.
S, RONDEAU .

O

D E VINK .

m een heilzaam zielenooft,
Voedfel en voor hart en hoofd ,
Uit een' lettergaard to zoeken,
Zat ik, peinzende, onder boeken .
't Ruwe najaar had de blaan
Af doen vallen van de boomen .
'k Zag de fpiegelgladde ilroomen
Stremmen tot een fledebaan,
Mits de Winterkoning flrak
De armen om de landen flak ,
Om wat nog beflond to groeijen
Met een fchild van blinkend ijs
Te overdekken , op zijn wijs ,
Of in zijnen was to boeijen ;
Schoon hij, als een vader, voedt,
Wat zijn ftrengheid kwijnen doet .
'k Had, om fomtijds onder 't lezen
Mij door zijn' geliefden zang
Op to beuren , jaren lang,
In mijn boekvertrek een wezen,
Hangende in een kooi : een Vink .
't Is een aardig, lustig ding,
Dat geen' zomermorgen rijzen
Of ten hemel dagen ziet,
Zonder God, met mij, to prijzen
In een kunstloos morgenlied .

DE VISIt .

Dartlend huppelde de zanger
Door zijn ruime en nette kooi,
Schijnbaar fier op Karen tool,
En hij floeg al Lang en ]anger,
Even of hij mime crouw
En mijn ijvrig zorgbetoonen ,
Als een Bard , met liedren loonen
En met zang vergelden won ;
Tot 1k, bij mijn' letterfchat,
Hem en ook zijn lied vergat .
Weggezonken in gedachten ,
Zweefde ik in den gouden tijd,
Toen de menfchen, zonder nijd,
Zonder list en zonder klagten,
Leefden in then fchoonen ftaat,
Die van fehuld wist noch van kwaad,
Die de naasten acht als locen,
Uit denzelfden Vaderftam
Rein en heerlijk opgefchoten,
Maar die, laas ! een einde nam ;
Toen op eens een vreemd gedruiseh
Mij nit mijn gepeinzen wekte .
'k Beurde 't oog op, en ontdekte,
Dat mijn kleene Vink zijn hui$ ,
Trots mijn voorzorg , op dat pas
Uit, en in mijn kamer was .
'k Zag hem , hoe hij, opgetogen
Fladdrend van genot en vreugd,
Om- en rondvloog voor mijne oogen,
In zijn' nieuwen ftaac verheugd,
En met elken vleugeltogt
Lucht en zijne vrijheid zocht.

• Waarom (fprak ik) mij ontvlugten,

„ Diertje, heb ik lets gefpaard,
• Toen ge mijn gevangen waart ?
„ Liet 1k u naar voedfel zuchten,
„ Als ge, fjilpende om wat zaad,
„ Rondvloogt in uw fchoone mooning,
• Die ge nu zoo wuft verlaat?
• Is dan ondank mijn belooning,
4 Vogel, voor een goede daad ?

1 II
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Wufte Vink, in uw verrukking
Stelt ge u zely' den dwaas op zij' ,
Die, bij wijze wetten vrij ,
•
Enkel banden der verdrukking
•
In een fchoone keten vindt,
Die toch mensch en mensch verbindt .
•

•

„ Ziet ge , zulk een man is blind!
• Vrijheid! (roept hij) waartoe banden?

•
•
•
„
„

Vinkje, 't is dezelfde zucht,
Die u trekt naar 't ruim der lucht
Maar , hoe zuit ge er veilig landen ,
Zonder dat een ongeval
U hij 't viiegen treffen zal ?

•
„
•
•
„
„

In mijn kooitje waart ge veilig .
Vrijheid, bij uw wuft gemoed,
Zeker, vogel , is wel zoet ;
Maar , wat is mijn' kater heilig ?
Ziet ge , hoe hij u belaagt?
Ligt valt, wie to moedig waagc !

•
„
•
•
•
•

Zoo ook, als een mensch de wetten,
Die zijn fchild zijn voor geweld,
Als een dwaas ter zijde ftelt ,
Wat zal zijnen val beletten?
Zonder wet geen teugel meet ;
Want de fterkfte words zijn heer .

• Vrijheid is de ziel van 't leveni
• 't Is een zucht , die in u fpeelt,
• Vogel , en ook mij bedeeld ;
• Beide ons tot geluk gegeven .
• Maar een zeer gevaarlijk fpel
• Is 't, een zelter goed verachten,
„ Voor een fchijngoed, dat wij wachten
• Bouwende op een waterbel .
•
•
•
•
•

Daarom, Vinkje , hoor naar mij :
Wees in uw gevangnis vrij .
Zuiver voedfel zult ge er vinden ;
Voedfel , dat ge mooglijk derft,
Zoo ge vrij in 't wilde zwerft .

tt 3

DE VINE.
„ Menfche, moet de wet verbinden .

• Slaat een dwaas aan haar de hand,
• Zeker zoa ontflaat een
brand,
Die zijn vlam flaat om . de r fken ,

• En het flille in oproer zet ,
• Of abet voor geweld betwijken,
• Of een kreuk geeft of een fmet .

• Daarom , wie den toom verfoeijen,

1829

„ Die de maatfchapp# doet bloeijen ,
„ Laat hen voor een' afgod gloeijen,
• Ik wil vri zijn door de wet!"

G . GRAVA, JZ .

VAARWEL VAN EEN ' NOORD-NEDERLANDER AAN MIJNHEER
FONTAN .

(Voorgelezen bij een vriendfchappelijken Maaltijd .)

H ad

F O N T A N met ons gegeten,
En gedronken onzen wijn,
Dan zou hij toch beter wecen,
Dat men hier zeer wet kan zijn ;
Koude, nevels en moerasfen ,
Wat weet Bato's kroost daarvan ?
M tar , kan dit voor u niet pasfen ,
Vaar dan wet, Mijnheer F 0 N T A N I

Mint gij truffels , champignonen ,
Of den kikvorsch in uw land?
Dan moet gij bij ons niet wonen ;
't Is geen kost naar onzen trant :
Schrale, dunne foep, met uijen ,
Daar houdt Bato's kroost niet van ;
Wilt ge ons met uw knoflook bruijen?
Vaar dan wet , Mijnheer F O N T A N I
Hadt gij lust, voor ons to fchrijven,
Als Jezuit of Jakobijn?
Dan kunt ge in uw land wet blijven ;
Hier fchuwt men dit helsch venijn ;
Bedelmonnik , Sansculotten ,
Daar houdt Bato's kroost niet van ;
' Meugt zich met geboeft' noch zotten ;
Vaar dus wel , Mijnheer F O N T A N I
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Waart gij gaarn bij uw confraters,
Redacteurs van fcheurpapier,
Teekenwervers, vrijheidpraters,
Of doer dweepzucht u pleizier?

Wel ! dan moet gij elders wonen ;
Bates kroost houdt daar niet van ;
Komt ge ons onbekend reeds honen ?
Vaar dan wel , Mijnheer F 0 N TA N!
Hebben uwe Carmagnolen
Ons uw vrijheid duur geleerd ;
Wordt nu door hen aanbevolen

Alles, wat Loyola eert
Prijst gij Michel's logeneeden ;
Bates kroost houdt daar niet van ;
Wij zijn zonder hen tevreden ;
Vaar dus wel, Mijnheer F

ON T A N!

't Heugt ons nog, hoe uw Prefecten ,
Steeds op 's dwinglands wenk gereed,
Onzen vrijen grond bevlekten ;
Beulen zijn zelfs minder wreed.
Zijn 't nu vrijheids -huichelaren ,
Bates kroost houdt daar niet van ;
't Kan zich met zulk yolk niet paren ;
Vaar dus wel , Mijnheer F O N T A N !

Moet een Alba wederkomen ,

Of 't Parijfche bruiloftsfeest?
Moet men moordfchavotten fchromen,
Waar men jezus' lesfen leest ?
Balthazars en Ravaillacquen ,
Daar houdt Bates kroost niet van,

Weg met zulke Satans - brakken!
Vaar dan wel, Mijnheer F o N TA N !
Ware vrijheid is ons leven,

Eerbied voor 's lands Vor'st en wet
Aiwie God dient, eer gegeven ;

Ignaat's Hydra zij verplet!
Huichelende vrijheidsreden,
Daar houdt Bates kroost niet van ;
Wij zijn met ons lot tevreden ;
Vaar dus

wel,

Mijnheer FONT A N
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Maar, zijt gij misfchien bedrogen?
Heeft men, onder vriendfchapsfchijn,
U gezegd, of voorgelogen,
Dat we onnoozle fchapen zijn?
Leeuwen waren Bato's zonen !
Kent gij Leidens helden niet?
Kom dan in ons midden wonen ;
Maar , terg deze leeuwen niet 1
Amflerdarm, Dec. 1829 .

H. P .

DE SUIKER.

lands vergaderzaal ,
NNaadatlangin en's rijp
beraad,

Befloten was, dat op 't gemaal
De accijns niet meer beftaat,
Wenschte ik, met d' ophef van then druk
Den min gegoeden man geluk .

• Dat hoog befluit brengt renten aan !"
Riep menig woekraar uit ;

• Daar kan parbleu een flok op ftaan !"

Dus klonk de ftem in 't Zuid ;
„ De flad vergt ons de accijus wear af!"
Was de echo , die bet Noorden gaf. (*)
Hij , die van bet behoeftig deel
Des yolks flechts hefen wil,
Sprak van de zaak niet ruim of veel,
Ja fchimpte op deze bill ;
En menig fmulgraag lekkerbek
Zit zuchtend in zijn feestvertrek .
Want federt in 't belastingsplan
De fuiker is verhoogd,
Raakt hier de potkandij in ban,
DdAr veler borst verdroogd ;
(*) Waardoor dan ook inderdaad al bet verhoopte voordeel
van bet zoo lang bediscutieerde befluit van 'slands hooge
vergadering voor den ftedeling verloren gaat ; terwijl intusfchen bet op nieuw bezwaarde en bezwarendebehoudenblljft .
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Terwijl vast ginds en her 't banker
Wordt op verhoogden prijs gezet .
Ook is voor waarheid uitgevent ,
Door echte courantiers,
Dat Sint Niklaas petities zendt
Ter teekning aan fcholiers,
En dat een twintigduizendtal ,
Op goed geloof af, teeknen zal .
Ook zegt men , dat, in tijds, Kupied
(In 't fpeculeren fijn)
Nog ulevellen flaaplen liet
In menig magazijn ;
En hem, tot loon , door 't fchoon geflacht,
Een monument is toegedacht.
Maar ligt zit menig fabrikant
Al. peinzend aan den haard ,
Het hoofd gebogen op de hand,
Door 't nieuwe regt bezwaard ;
Of klaagt en mort , op luiden coon,
Als zat bier 'c onregt op den Croon .
Gewis , wat d' een' verligting biedt,
Bezwaart den andren vaak .
Men vindt op aard' 't volmaakte niet ,
Hoe elk daar ook naar haak' .
Het fpreekwoord Eegt : des eenen nood
Is menigrnaal des andren brood.
Dan, wat men ook bezwaren wil,
Ik voeg mij in then band.
Belasting zij een harde pil ;
Maar - leve 't vaderland!
Men flelle op 't fuikerzoet der min
Slechts nimmier een belasting in .
2

Corinchem,
.
Januasij, 18p

A . J . TEN H A G E N, j z .

MENGEL W EEK,
SCHETS DER GESCHIEDENIS VAN DE VERHUIZING DER
EVANGBLISCHE SALZBUROERS IN HET JAAR

1732,

VOLGENS K . PAN S E ; DOOR N . S W A R T . (*)
T

ie uwer kent bet bevallig gedicht van Duitschlands beroemden zanger , Hermann and Dorothea , niet ?

De hoofdinhoud van hetzelve beftaat , zoo als gij weet,
uit de ontmoeting en verloving van genoemde perfonen ,
daar bet meisje, met eene groote menigte harer huis en
erf ontvlugtende landgenooten , digt voorbij bet woonftadje van den jongeling trekt, en zijne welgezetene en
goedhartige ouders den eenigen zoon uizenden, om dezen
ongelukkigen verkwikking en hulpe toe to dienen . De
dichter ontleent niet weinig ftof en fieraad van de rampzalige, treffende en vreemde omitandigheden van zulk
Gene overhaaste verhuizing, ten getale van honderden en
duizenden . Trouwens , hij plaatst dezelve in zulken tijd
en kent ze aan zoodanige oorzaken toe, welke hem
nieuwe bronnen van bet eene na bet andere belangrijke
tafereel , de eene na de andere gevoelige uitweiding en
(*) Op eene zeer verpligtende wijze aangezoch t , eene
fpreekbeurt to vervullen in de Amflerdamfche Afdeeling der

Hollandfche Maatfchappy van Fraaije Kunjlen en Wetenfchappen, waar vrouwen bij de voorlezing tegenwoordig zijn,

meende ik met dit eenvoudig verhaal van onderfcheidene
treffende omftandigheden, door den fchrijver meestal gelukkig voorgedragen, geene ondienst to zullen doen . Daarmede
was echter nu ook deszelfs beflemming vervuld ; en her is
alleen op minzamen aandrang van den Heer Redactetir der
Vaderlandfche Letteroefeningen, dat ijt her ter plaatfing in
deszelfs Mengelwerk overgeve ; zij her dan ook maar, om
her verlangen naar her werkje zeif, dat nog zeer veel fchoons
en belangrijks, en vooral in vaster zamenhang, bezit, en
daarbij zijne bronnen uitvoerig aanwijst, hetzij in bet oorfpronkelijke, hetzij in eene verwachte vertaling, to beter op
to wekken .
MENGELW . 1830 . NO . 3 .
1
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leerzame befchouwing opleveren ; namelijk , de Franfche omwentelingskrijg en de ijfelijkheden van bet fchrikbewind . Het trof mij echter, toen ik onlangs in cen ,
pas verfcheffen , gefchiedkundig werkje eene bijzonderheid aantrof, die met de ontmoeting en verloving van
G 6 T H E's hoofdperfonen de blijkbaarfte overeenkomst
heeft . Zoo zelfs , dat ik bijna niet twijfel , of bet ware
verhaal , dat den geleerden Duit/cher ligt bekend kan ,
ja wel haast moet zijn geweest , was aanleiding en grondflag voor zijn verdichtfel . En hoe zeer 's mans geest ,
zoo wel als die van zijnen tijd, mij toefchijnt volkomen
to verklaren , waarom hij tooneel en al zoo aanmerkelijk
veranderde, en naderbij in bet licht van gebeurtenisfen
plaatfte, die toen alle hoofden en alle harten vervulden ,
en to regt , tot waarfchuwing en waakzaamheid , vervullen mogten , - zoo vroeg ik toch mijzelven : is de
waarheid hier wederom niet treffender dan de verdichting ; of zou althans een kunstpenfeel , zoo vaardig en
geoefend als dat van r, O T H E , in de gefehiedenis , met
welke zijn onderwerp dadelijk verbondeii is , geene nog
fchoonere kleuren voor zijne fchilderij, belangrijker denkbeelden voor zijn zededicht hebben gevonden ? Ik wil
u dit laten beoordeelen, M . H. , door u met bet boeksken, dat ik bedoel ., eenigermate bekend to maken .
Bedrieg ik mij diet , dan zullen een en andere ltukken ,
volgens eene vrije vertaling uit hetzelve ontleend, ook
u iets van dat aangename verfchaffen, hetwelk de aan
fchouwing van druk en moed en zegepraal onzer broederen , van licht en ichaduw in een Clerk geteekend tafereel des menfchelijken bedrijfs , vooral van bet meest
grootfche gevoel in den fterveling , alles tartende , alles
opofferende, alles verwinnende godsvrucht , ons pleegt
to verfchaffen, als ware bet volgens de fpreuk van den
ouden blijfpeldichter : Ik ben een mensch, en acht niets,
de menschheid betrefends , mij vreemd.
De titel van bet werkje is , in Nederduitfche woorden : Gefchiedenis der Ferhuizing van de Evangelifche Salzburgers in bet jaar 17 .12 ; eene bi/drage tot
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de &erkelifke Ge.(chiedenis , , naar de oorfpronkel!Yke
flukken bea> 1 id, door K A R E L P A N s E .

Doch- mij dunkt, ik gie cen' zekeren fchroom en
afkeer op bet gelaat van fommigen ver€chijnen, omdat
de fnaar van kerkelijken twist, van verongel jking eener

godsdienftige gezindte door eene andere , fchijnt to aulen
worden aangeroerd, die met de harmonnie der gemeenfchappelijke priesters en vereerders van bet fchoone,
hier gevestigd , niet overeenftemt. Dan . ftelt u gerust,
welken naam gij in bet gadsalienftige oak dragen moogt,
indien g1j fleohts een onbevangen oordeel en welgetlemd

hart bezit ; want, naar bet inzigt van cmzen fchaijver,
en de wljze, op welke hij zijne gufthiedrol ontwikkelt,

was geen godsdiensthaat , Been opzet zelfs van den gees
telijken Landkbeer, , maar vuige baatzucht van een on .
dergethiikt , onbekend , doch luw en ongevoelig wezen ,
de verachteli ke bron , waarnit onaffienbare ablende vloei-

de . Welke aanbang in de Christenkerk, die ooit tot
magt en aanzien kwam , was zoo heilig, dat hij geene verdrukkers --• of zoo onheilig, dat hij geene helden
des geloofs en der lie€de voortbragt ?
,, Sedert- bet fluiren van den lVestfaalfchen

vredz,

(dus begint onze fchrijver) die ket gezamenlijke DaltsahF
land , voor bet eerst na dertig jaren , den tijd liet , om
zijne dooden to beweenen , heeft geene godsdienftige amp

gelegertheid de harten dermate ontrust , en den kabinetteat

zoo vele bezigheid verfchaft, als de verdrljvlng der LuVerolgens
therjchen uit bet Aartsbisdom Salzburg."
geeft ht eene korte befehrfejving van bet landfchaa, Mbts

tweehonderd vierkante mijlen groot ,
en van denelfs bewoners, die alle de eigenfchappen der Zwitfers bezatan,
beh'alve hun geluk ; en eindelijk van de aanleidende zoo

wel, als dadehjke oorzaken, die de beginfelen der Hervorming in deze afgeflotene gebergten deden doordringen .
Hoort eene en andere

zijner befchrijvingen : ,, De
herder , die zich bijna twee derde deelen des jaars alleen

met zijne kudde, op de hooge Alpen, boven bet gebied
der menfchelijke willekeur bevindt , brengt, bij zijnen
1 s
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terugkeer in de dalen , een hart mede , dat voor vrijheid
kiopt ; de bergwerker neemt bet karakter aan , dat hem
de doorwoelde bodem tegenftelt , en bet aanhoudend gevaar maakt hem tot den vertrouwde en fpeelnoot des
doods : de akkerbouw vordert nergens meer nadenken
dan bier , nergens meer waakzaamheid ; want de mensch
moet er zoo wel de luimen der aarde als die des hemels
berekenen , en Un verloren oogenblik kost hem den
oogst : hij bouwt zijne but in bet midden des velds , ver
van eenigen nabuur , of hangt ze aan eene uitftekende
rots, en wentelt i'eenen op bet dak, opdat dc ftorm
haar niet wegvoere . De large winter leidt zijne gedachten op tot God, wiens hulp hij zoo noodig heeft , en de
eenzaamheid maakt hem tot een' denker . De handelaar
leerde de wereld buiten zijne Bergen kennen , en, naar
huis teruggekeerd, is hij een twijfelaar geworden : hij
had daar geen tijd, zijnen God langs den weg van eindelooze plegtigheden to zoeken , en tot zijne verrasfing heeft
hij opgemerkt , dat hij dezelve ter verkwikking zijner
ziel niet behoeft . - Noordwaarts opent zich Salzburg
naar Be#eren ; en de berpas Lues , zes uren gaans van
de hoofdlad , verbindt , door zijne diepe engte tusfchen
naakte granietrotfen, bet beneden- met bet bovenland,
van waar zich de weg over verfchrikkelijke hoogten heenflingert, waar de voerman gedurig als in de wolken
hangt . Spaarzame verbindingsmiddelen met de wereld,
maar toereikend, om den fchok mede to deelen, die deze
in beweging bragt ."
Vervolgens ontvangen wij eene befchrijving, hoe zich
de nieuwe denkbeelden, onder verfchillende elkander opvolgende Regenten, uitbreiddeu, nu eens oogluikend
ontzien , dan vervolgd, en door beide geoefend zich
zorgvuldig to vtrbergen en langs geheime wegen gedurig
voort to kruipen . In deze omftandigheden, welke eenen
wijzen en gematigden Vorst vereischten , befteeg een man
van zeer gewone hoedanigheden den Aartsbisfchopsitoel ,
en gaf aanleiding tot den jammer , van w elken wij u in
bet vervolg eenige fchetfen zullen vertoonen . „ Als een
nieuweling , (zegt de fchrijver) jaagde hij naar een on-
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verhinderd genot zijner waardigheid, geenszins genegen,
zijn verheven geluk , als onbepaald gebieder, door de
bezwaren der regering to laten beperken . Hij itelde alzoo
de teugels van bet beftuur in handen van zijnen Kanfelier,
HIERONYMUS CHRISTIAN VON RALL, Nn

man van talent, die van eenvoudig dorpregter tot date
hoogte gef egen was, en den misflag der fortuity, waardoor de Heer v o N F I R M I A N, en niet hij, tot Regent was verheven , zonder gene ongelukkige eigenfchap ,
had kunnen heritellen . Doch aan zijne fchraapzucht meer ,
dan aan eenig ander verlangen, bet oor leenende , bouwde hij op bet beftaan der Protestanten een ontwerp tot
zijne verrijking . Ja, hij waagde deze hagchelijke kans
en won bet fpel , ten beloope , naar men zegt, van vljftigduizend gulden ; doch waartegen zijn Vorst, in flechts
twee jaren, tweemaal honderdduizend daalders, en, betgeen meer zegt, dertigduizend nijvere onderdanen, verloor ."
Het viel hem niet moeijelijk, den Aartsbisfchop, door
de belofte van Romes gunst en onderfcheidene voordeelen , tot vervolging der Protestanten to bewegen . Maar
de Westfaalfche vrede had de regten der Onroomfthen
vastgefteld ; en gewetensdwang tegen dezelve nit te oefenen, of hun to beletten, op hun gemak alle bezittingen to gelde to maken , ten einde in vrede naar elders to
trekken, ftreed met die regten ; welke niet llechts de
Keizer verpligt was to handhaven , maar waarover bovendien eene vergadering van Protestantfche afgevaardigden
to Regensburg waakte . Hij vatte dus bet voornemen op ,
zijne flagtoffers tot bet doodelijk middel van zeithulpe
en opftand to dwingen, of voor 't minst alle hunne bewegingen in bet openbaar lien ftempel to doen dragen .
Gelukte hem dit, zoo waren zij van de bedoelde befcher
ming verftoken, en zijner willekeur prijs gegeven . Hunne goederen vervielen dan ligt aan hem en de fchatkist ; en de Aartsbisfchop , dus redeneerde hij , zag daarenboven zijn land van den kanker der ketterij bevtijd .
Nu begonnen de kwellingen . Onder den naam van

tall
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boetpredikers , werden befpieders en haarklovers uitgezonden , die bet min op bekeeren dan op tergen toeleiden. „ Men dwong den een', (zegt de fchrijver) rozekranfen of to bidden , wanneer hij zich in vrolijke fcherts
wenschte to ontfpannen ; den ander', eenen tijd met procesfien to tlijten , then hij ter verzorging van zijn gezin
behoefde ; men riep hen naar willekeur van den arbeid ,
om over de inachtneming van kerkelijke voorfl :hriften verhoord to worden, ja hield hen wreedaardiglijk op , en
zette hen zelfs vast , terwijl de nimmer keerende gelegenheid daar was, om zaaijing of oogst to bezorgen.
Ook eigen huis en haard was geene toevlugt en verblijf
des ftillen geluks meer, door gemak en gewoonte toebereid, maar, als bet vaartuig , van fmokkelarij verdacht,
elk oogenblik blootgeffeld aan de nafporingen van onbefchofte wreedaards , die op verbodene gefchriften, woorden en handelingen aasden . Geen beer, maar 8aaf op
zijn' eigen grond ; buiten ffaat eene toekomst to berekenen, die de grilligheid der menfchen nog onzekerder ,
dan die van lucht en weder maakte ; onverfchillig omtrent eenen bodem geworden , wiens vrucht hem betwist
werd, ffond de landman welhaast aan een' gevaarlijken
afgrond, tusfehen vertwijfeling en oproer. Onrustige bewegingen doorliepen de onderfcheidene gemeenten . De
vrouwen vergaten haar huifelijk bedrijf, om met angftige
nieuwsgierigheid zaam to feholen ; en de mannen fehoten
vlijtiger dan ooh naar bet wit . Reeds perffe de wanhoop
bedreigingen af, en verzuimden velen, hunne belastingen
to betalen, hetzij dan uit wezenlijk onvermogen, of omdat zij zich voortaan van alle verpligting ontilagen rekenden . De taal der vrees veranderde in trotfering , en de
priesters waagden bet niet meer, alleen in de woningen
to dringen. -- Thans fpoedden ijlboden naar Weenen , en
vroegen Oouenr k om troepen tegen de rebellen ."
Doch , alvorens ons bet gevolg dezer bezending to
vecmelden , doer de fchrijver de gefehiedenls op nieuw
eene fbbrede voorwaarts gaan , door ons bet voorgevallette to Kegensburg en deszelfs gevolg to leeren kennen .
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Hoe zorgvuldig men , namelijk , in Salzburg waakte , dat
geen der onvergenoegden bet gebergte verliet , om de t1j.
ding van hunnen nod en nuishandeling ter kennis der befchermende vergadering to brengen , zoo was dit eehter
aan een' of twee gelukt ; en dringen+de voorftellen tot
gehoorzaamheid aan de wetter des vredes , blj den AartsbislThoppel 1ken a€gezant , waren bet gevolg hunner klagte .
Doch de listige V o i R A L L wist alle vorderingen , hetzij to ontduiken , hetzij op de large baan van diplomatifche verhandelingen re fchuiven , of eindelijk door
bloote beloften to verijdelen .
„ En nu (zegt de fchrijver) lieten de Evangelifehen alle
hoop op burgerlljk geluk in hun vaderland vaten . Door
de gef elde magten , door den Keizer en bet Rijk, naar
't feheen , aan de willekeur van hunnen Regent ter prooije
gegeven, vatteden zij voor bet eerst de gedaehte op aan
eene algemeene verhuizing . De gemeenten bef oten , eene
hoofdverzameling to houden, om over de uitvoering van
dit beiluit to raadplegen . Uit de onderfeheiden . Protestantfche plaatffn maakten zich meer dan honderd oudflen
op , en beftegen op eenen zondag, in de morgellfeheme .
ring, van alle kanten de rotsachtige paden naar de
Schwarzbach , eene eenzame plaats , waar reeds vroeger
zamenkomflen plegen gehouden to worden. Eer de talrijke vergadering geopend werd, rustte eene doodfche
frilte op den geheelen kring , en de ontbloote hoofden
zonken biddend op de gevouwene handen . Nadat zij
rondom eene tafel, op welke een aoutvat flond, waren
nedergeknield , doc pten'zij (waarfchljnlijk valgens een oudvaderhjk gebrifik) de natgemaakte vingers in bet zout ,
en- hieven de regterhand ten hemel . Den waretn endriemaal
eenigen God zwoeren zij , het Evangelifehe geloof niet to
ztrllem verlatefi ; den Heiligen en Barmhartigen beloofden
zij eensgeziodheid en een broederlljk hart in bet ongeInk, en namen daarop het zout , als eene heilige hostie,
tot zich . Vie-rvolgens hielden aij read over do wiize oar
hunne ellende to verzachten , en beflbten , afgevaardigden
near kegenrburg en de Protestantfche Vorflen to zenden,
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om ter eerstgemelde plaats voorftand en befcherming voor
hun ontwerp to zoeken , bij dezen aanvrage to doer, of
zij hun, en hoe velen, een vaderland zouden willen
fchenken .
,, Niets was noodzakelijker (vervolgt de fchrijver) voor
de zaak der radelooze Protestanten , dan dit zoogenaamde
Zoutverbond , door hunne oudflen aangegaan ; en echter
hadden zij niets kunnen doen , dat dezelve eer deed verloren gaan ." Hij betoogt dit , aan de eene zijde , door
de magt en volftandigheid , welke de vereeniging van velen tot een zelfde doel pleegt to fchenken ; en aan de andere, door de vermeerderde waakzaamheid en werkzaamheid zoo wel , als fchijnbare bevoegdheid van hunnen
vijand , om zijne oogmerken to volvocren . Hij befchrijft
ons daarop hunnen n{ od met nieuwe en nog fterkere kleuren, en felt ze ons voor als gejaagde herten in eene
wildbaan . De uitgangen nit bet gebergte waren thans
naar alle kanten bezet ; en wie bet waagde , den doorgang
to beproeven, werd een flagtoffer van ergere marteling
in affchuwelijke kerkers , daar een aantal van niet min
dan zesduizend man keizerlijke ruiterij bet acme landje als
eene vijandelijke verovering bezette en uitzoog. Doch,
in plaats van bij deze ellenden, wil ik uwe aandacht,
met des fchrljvers woorden , bij een tooneel doen vertoeven , dat eenig licht in dezen nacht verfpreidt .
„ Terwijl deze gruwelen (lezen wlj) eener losgelatei ;e
horde plaats vonden , ontwaakte bet gevoel der menfchelijkheid onder die zelfde pantfers , welke men met
bet ftilzwijgend beding had ingeroepen , dat zij geene menfchelijkheid zouden kennen . De Dragonders van
Prins E U G E N I U S fchaamden zich , bet handwerk van
roovers to oefenen , en tegen den ongewapenden vijand
cenen verdelgingskrijg to voeren , die hunne eer beviekte . Ja, die zelfde troepen , welke men tegen eene meeting to velde bragt , had men vergeten naar de hunne to
vragen ; en bet toeval wilde , dat de meesten der genoemden in geloofsverwantfchap met de Protestantfche
Salzburgers flonden . Zij waren alzoo zachter dan hun-
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ne bevelen ; en , danr de Katholieken under hen even
naauwgezet op krijgsmanseere waren , veranderden zij
hunne ftandaards heimelijk in teekenen der befcherming,
en fchonken der verdrukkinge eerie toevlugt onder hunne wapenen . Nog meer ; door Protestantfche Leeraars
beter onderwezen , dan zijne beCchermelingen , nam de
foldaat, order den fluijer des nachts, bet amht eensPre
dikers . op zich, en doorliep met hen de vragen van L uT H E R 's Catechismus - waar hij verfcheen , ouderling
der gemeente, rigtte hij hen op door den troost des H .
woords, en wat zich in zijne armen begaf, vond vrede bij den man des krijgs ."
Bet fpreef:t van zelf, dat dit geluk niet lang dnurde . Ondertusichen vinden wij ftraks hierna een ander
voorregt vermeld, dat, fchoon dell verdrukten nog niet
bekend , echter voor hen den weg tot eene betere toekomst moest barren . , De dweepzucht en roofgierigheid
(zegt onze fchrijver) kampten 'Dog even hevig om Karen buit, toen een gelukkig gefternte twee afgevaardigden der Protestanten over de Salzburgfche grenzen
voerde ."
En deze hadden in Koning F R E D E R I K
W I L L E M van Pruisfen den man gevonden, die zijnedoor allerlei ramp ontvolkte oostelijke provincien gaarne met zoo wakkere onderdanen , als de Salzburgers,
wear wenschte to vullen .
Doch de weg tot deze uitkomst zou bun allermoeijelijkst gemaakt worden . V o r, B A L L zegepraalde over.
alle bezwaren , welke hem de Westfaal/che vrede, de
vergadering to Regensburg en de Keizer zouden hebben
kunnen tegenftellen . En bet gelukte hem , de ongelukkigen , door allerlei middelen van hunne eigendommen beroofd , na onnoemelijke kwellingen , en in de ongefchiktfte jaargetijden , als gebannenen bet land to doen ruimen .
Bij eene en andere tooneelen uit dit groote treurfpel
moeten wij u nog doen vertoeven .
,, Op den 3Lften October L73I , toen zich de winter
reeds in de dalen liet gevoelen , trof bet bevel der verbanning , als een onverwachte blikfemftraal , de ongeluk-
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kige Protestanten . Sedert maanden aan de gedachte gewend, am den vaderlandfchen bodem to verlaten , hadden
zij echter voor de uitvoering van dit heimelijk voornemen Been tijd bepaald , veel min toebereidfelen gemaakt .
In den ongelijken kamp met den nood , hadden zij nog
immer naar verzachting uitgezien , en den misflag niet
bemerkt, waardoor zij wenfchen in hopen veranderden .
Door woeste krijgslieden gedrukt , die in naam der Godsdienst iedere onmenfchelijkheid voor eene zaak des Hemels verklaarden, genoten zij toch nag bet voorregt,
onder eigen dak to flapen ; immer door de werktuigen
van bet geweld met gevangenis bedreigd, ontwoekerden
zip echter der hope nog rustige oogenblikken ; en moesten zij ook van iedere verfchijnende ure bet leven op
nieuw ais een gefchenk aannemen , zoo was bet toch leyen , en de dierbare band der gewoonte verzachtte menige wond . Maar nu werd de draad dezes onzekeren beffaans op eens afgefneden, en bet laatfte jammerlbk overfchot van geluk verwoest . Alle Protestanten zonder vasten eigendom , die bull twaalfde jaar bereikt hadden , moesten, binnen acht dagen , met zak en pak over de grenzen trekken ; de overigen ontvingen eene, twee of drie
maanden uiti'els, maar zonder meer dan een' enkelen
dienstbode bij zich to mogen houden .
„ Ja , nu ontwaakte , na de eerfte verdooving, bet
gevoel voor den ouderlijken haard met onweerftaanbare
kracht, en bet minfte voorwerp ontving waarde, omdat
bet opgegeven moest warden . En in dezen angstvollen
toeftand gingen zelfs eenige weken over bet geftelde tijdperk
voorbij. Daar zich voor bet oogenblik eene kwalijkbegrepene flute over de dalen had verfpreid, en de kwellingen verpoosden , fchepte bet hart nieuwen moed , am
bet uiterfte to beproeven, en den uitflag to verbeiden ."
,, Daar zetteden zich de Dragonders . met wild gefchreeuw, in beweging, am de talmenden op to jagen ;
van de bergen bruisten tchrik en jammer , en w1jd en
zijd ontflond zoo verwarde vTugt, alsof eene aardbeving
bet zorgelooze land had gefchud . Want de landbouwer
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words van achter den ploeg gefcheurd, en ziet noch beer
noch eigene vronw en kind wedor. Zoo als hem de onbarmhartige volvoerder van bet Aartsbisfchoppelijk bevel
overvalt, wordt hij voortgefeept, zonder van zijne armoedige bezirting lets to kunnen redden . Ja , fchre1jende kinderen worden teruggejaagd, zonder den ouderlijken
zegen to mogen ontvangen . Welke tooneelen ! Alle
afperkingen van geboorte of fortuin vallen hierbij i n , en
de beer ligt weenende in de armen van zijnen kneeht .
Der jammerende familie wordt een lid ontfcheurd . De
broeder hangt aan de lippen zijner zuster ; en, daar hij
van haar niet fcheiden kan , geeft hij zich als Protestant tan , am haar to mogen volgen . De geestdrift ontfteekt zich aan bet medelijden , en ganfche dorpen ftaan
op , am met hunne vrienden in de ellende to gaan ,
maar worden door de Dragonders ternggedreven . Medegefle€pt door (mart en verbazing, worden Katholleken
hunner kerke ontrouw , en dringen in de rijen der vlugtenden ; de naam van Protestant omringt dezen met den
glans van bet martelaarfchap , die, met iedere fchrede
naar d$ hoofdfkad klimmende , zelfs dreigend wordt voor
den Aartsbisfchop . De krijgslieden kunnen den mageigen
f-room niet meer fluiten noch dwingen . l J Radftude
hat zich bet gefchreeuw van hunnen aanval hooren, als
reeds de zotr onder is . Vele h.onderden vlugtelingen tvedec, in den donkeren nacht- , door de theeuw veort, zonder den weg to kennen . Op bet gevoel hebben zij de
afgronden to vermijden , die zich elk eogenblik voot ten
opdeen ; erg de foltlaat is hun op de hielen . Daar reds
hen een 1nchtverfchijnfel , dat een' helderen glans op de
ptek werpt , waar zlj naar den weg zoeken, terwijl
honne vervolgers in nacht gehuld blijven ; als eettt blikfemi aa;1 wljst bet hun de nabijzijnde brag over de As,
en de krijgsman roept ontzet nit : „ Met dezen is God ,
of de Duivel !"
In de hoofdtad, echter , liep deze kortflondige glorfe
ten einde, en de o ellende, een t1jdlang door de geeft
drift verauhht en vergeten , begon zich in hare ganfche
zwaarte to doen gevoelen .
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Wij zullen ons met de befchrijving dezer nieuwe rampen niet bezig houden , maar liever nog even tot hen terugkeeren , die , als land- en goedbezitters , eenig ]anger
uitftel hadden verkregen ; niet om u de afperfingen en
dwarsdrijverijen to doen kennen , door welke zich v 0 N
R A L L en de zijnen nu eerst regt poogden to verrijken ,
maar om u nog een klein tafereel van her affcheid to
fchetfen ; waarmede ook wij her land verlaten en de
verdrevenen op Iiunnen togt zullen volgen .
„ April liep ten einde, toen de geregtsdienaars der
onderfcheidene distrikten hun aanzeiden, zlch met acht
dagen tot bet vertrek to moeten gereed houden . Sedert
lang voorbereid , ftonden zij echter thans met onuitfprekelijke fmart bij hunne velden , op welke de eerfle kiemen ontfproten , en bij hunne kudden , die naar de Alpen
verlangden . Nog eenmaal zonken alle de zoete herinneringen des vaderhjken bedrijfs hun als lood op her hart,
en de een moest troost bij den ander' halen . Juist brak
her feest van den eerften lentedag aan ; en, eenftemmig
met her algemeene gevoel , maakten zich velen, met
kudde en herders , met vrouw en kinderen, op , om
hetzelve nog eenmaal to vieren . De kudden werden,
naar gewoonte, met bloemkranfen en paauwenvederen
opgefchikt, en aan gebreide hangers waren de Alpenklokjes vastgemaakt ; jongelingen en meisjes traden voorop ; de herder volgde met zijne fchalmei, en achter hen
een lange fleep van verfierde runderen, door den melker met zijne emmers befloten . Boven op de Vooralpen
klonken nog eenmaal de gewone voorjaarsliederen ; en
welligt werd nooit een vuriger gebed uitgeftort, dan in
den tempel, hier door de rotfen gevurmd . Maar, toen
de zon in de westelijke ijsvelden verzonk, moest den
zegen der Alpen voor immer vaarwel worden gezegd ;
en nu liet zich de fmart niet meer betoomen ; de eene
borst zonk aan de andere, en de knieen bogen zich onwillekeurig tot her laatfte fmeekgebed . Men nam affcheid
van bet vee , dat daar in zijnen opfchik weidde , en gaf
bet, daar men geenen kooper had mogen vinden , de vrij-
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heid der natuur terug. Tot in de donkere dalen klonken bun nog de klokjes der verlatene kudden na ; en
men was to moede, of een menfchelijk, bemind wezen
van het harte wierd gefcheurd .
„ lk heb (dus befluit onze fchrijver) de Evangelifche
Salzburgers, tot hiertoe, door de dagen huns ongeluks
begeleid ; waarom zou ik ze verlaten , waar die buns geluks beginnen ? Neen , ik vergezel ze door Duitschland, dat, van den beginne des jaars 1732 aan, in de
rigting van bet Zuiden naar bet Noorden, als van heirlegers doorfneden werd , en deze nooit eer beleefde gebeurtenis vlijtig in zijne jaarboeken opteekende .
„ Sedert maanden op de losbariling van het onwe6r
voorbereid, dat zich in de Salzburgfche gebergten zamenpakte , was men echter verrast , toen de eerfle flroom,
van achthonderd menfchen , zich op .kaufbuiren rigtte ,
en aldaar werd opgenomen . Van deze eerfle Protestantfche rustplaats of , lagen de wegen voor hen de wijde
wereld in ; de Salzburgfche en Be1jerfche begeleiders
hadden lien verlaten , en , v66r dat bun het Pruisfifche
patent een vaderland aanbood , dwaalden zij over de befneeuwde aarde , zonder het doel to kennen , dat hunne
omzwerving moest befluiten . Als door zeeroovers uitgeplunderd en aan eene vreemde kust uitgezet, nam een
dak aan , wie er een vond . Zoo ging het eene lid na
het andere uit den trein verloren , die zich langzaam
voorwaarts bewoog, en eindelijk door volgende en het
Pruisfifche aanbod werd ingehaald Zij fcheidden zich
nu in drie deelen, om zich den weg to gemakkelijker to
taken, maar hadden niet alien hetzelfde geluk , daar fommigen, het grondgebied van Katholieke Vorften moetende betreden, door het openbaar gezag teruggewezen , of
door het gemeen deerlijk geteisterd werden . Doch , met
het gerucht, dat zich van deze togten fuel verbreidde ,
liep tevens het vuur der geestdrift door het ganfche Prot-estantfche Duitschland ; en de tuimelgeest fleepte zelfs
Katholieken en Joden mede .
Van nu aan , met de
aankomst des voorjaars , zond Salzburg hoop op hoop
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uit , of bet zijne dalen ledigen wilde , en de wegen naar
Berlin fchenen die der Israllieten naar Kanadn . Onuitputtelijke bronnen van weldadigheid openden zich,
en ftroomden van alle zijden naar de heirbaan , tangs
welke zich de menigte bewoog . Als lang verlorene
vrienden valt men hun in de armen, en voert ze juichend aan den haard , waar hun de fmakelijke geregten
tegenwafemen , ja weent bij bet affcheid , alsof men een
half menfchenleven met hen in de naauwfte gemeenfchap
had doorgebragt. De fompzinnigfte wordt met nieuw
leven bezield , en gansch Duitschland flaart op de
lichtftrook van hunnen togt, alsof zij onbefchrijfelijk geluk aanbragt . Zulk eene zegepraal konden welligt flechts
gemoederen als de Salzburgfche dragen ; flechts hen
kon die zelfde geest, welke hen in bet ongeluk boven
hun lot verheven had, bij zulk eene verblindende rol
voor den hoogmoed befchutten .
„ Een dezer togten Rep naar bet ~4nfpachfche . De
regen flortte met firoomen van den hemel, en de ftormwind belette hun bijna , de fchreden voorwaarts to zetten . De moeders bonden op de wagens hare kinderen
aan zich vast, en de vadexs traden bedrukt nevens de
paarden voort . Maar in alle dorpen of vlekken luidde
men de klokken bij hunne nadering, en de ganfche bevolking troomde hun tegen, alsof een vaderlandsch lever uit langdurigen krijg terugkeerde . Daar hun de
doortogt door Bamberg niet werd ingewilligd, trokken
zij , over Neuremberg en Erlangen, naar Schleiz, waar
de kerken en fcholen hen ontvingen , de burgers in bet
geweer kwamen , en men fmeekfchriften aan den Koning
van Pruisfen zond, om eenige Salzburgers binnen bunne muren to mogen behouden . Het gerucht was hun
naar Gera vooruitgevlogen , had de fad in beweging
gebragt , en duizenden naar buiten gedreven . Daar rolde
eindelijk, des avonds van den 16 April, bet lied : Een
yaste burg is onze God, over de zwijgende velden, en
de procesfie toog de poort in, terwijl men hen met
nooit beleefde verrukking tot zich trok en aan hart en
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haard fleepte. Tot in den nacht bewoog zich de opge
wondene menigle door de firaten, en f}emde met de liederen in , die bij het avondgebed der verhuizers van uit
de woningen werden gehoord . Toen zij des volgenden
daags de fladskerk uittrokken, zag men op de markt de
tijden der Patriarchen wederkeeren . Daar zitten vrouwen
van Gera , en kleeden, met beminnelijke drukte, de
Salzburgfche kinders ; hier past men hun het fchoone
linnen aan ; daar fpreidt men bedjes voor de zuigelingen , en ginds, bij de bron, zijn alle handen in beweging., om voor hen to wasfchen, to droogen en to
vouwen .
,, De eerfle fchaar rukte reeds to Potsdam binnen,
toen de tweede zich voor de poorten van Halle in orde
ftelde , en , door de koren der fchooljeugd , de voogden
van het weeshuis en de beambten der Domeinen ontvangen , eenen plegtigen intogt hield . Toen dezelve het
grondgebied van T1/ittenberg naderde , bewoog zich een
zwart veld van menfchen naar den Elbe- Broom, de kinderen hoog boven hunne hoofden houdende , om de martelaars uit Salzburg to zien ; en, toen dezen den oever beflegen, opende zich vol eerbieds de levende muur, en
grijsaards , mannen en vrouwen , alien in voegzame hon .
ding, met de kinderen aan de hand of op de fchouders ,
traden onder hartroerend gezang daar door , terwijl elf
wagens met kranken en zuigelingen den trein befloten .
„ Ondertusfchen had de eerfte afdeeling des Konings
bevelen ontvangen . Onder geleide van vier Predikanten,
de eerlte hoofden der nieuwe gemeenten , begaven zij
zich naar Stettin , en vandaar to ffheep naar Koningsbergen , vanwaar zij naar Lithauen , het einde hunner
pelgrimsreize, werden geleid .
„ Dit land, van meren en vloeden doorfneden, en
dankbaar jegens de hand des vlijtigen, werd van nu
aan de werkplaats van opgewekte kracht . Onbevolkte
oorden werden afgemeten , verdeeld en met leven vervuld . Famili2n, welke door bloed en vriendfchap verbonden waren, bouwden zich nevens elkander eene
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nieuwe woning , waartoe hun hout en ffeen om niet geleverd werd . De oude vaderlandfche bezigheden keerden
terug, en deze wereld geleek den Hemel der . Germanen,
waar ieder bet bedrijf oefent , dat hij bier op aarde had .
De huizen rezen bij honderden uit den grond op , en de bewoners zagen zich weder tot distrikten vereenigd, aan
welke flechts de wreede opziener ontbrak , die hen zoo
dikwijls deed fidderen . Drie jaren bouwde men aan de
Nieuwflad ; maar, eer & n zomer verdwenen was , bedekten dorpen en boerderijen de ledige vlakten ."
Doch , mij dunkt , gij vraagt naar de bijzonderheid ,
op welke G O T H E zijn bevallig tafereel zoude bebben
gebouwd . Ik ging ze opzettelijk voorbij, M . H ., om
er onze aanhalingen mede to fluiten . Ziet bier dezelve
Als zij door flltmuhl trokken , voegde zich de zoon eens
vermogenden burgers hij hen , en fcheen als door betoovering aan hunne bewegingen geboeid . Eindelijk naderde
hij een fchoon Salzburgsch meisje , en vraagde haar
bedeesd , hoe haar bet land geviel, en of zij bij zijnen
vader zou willen dienen . In uw land, antwoordde zij ,
bevalt bet m~7 zeer wel ; en, zoo g mo~ wilt huren,
zal ik ulieden trouw en vl~Xtig dienen . Ik weet met den
veldarbeid om to gaan, kan melken, zwelen en al.

Nu bragt hij ze bij zijnen vader , en bad then , haaraan
hem tot vrouw to geven . Maar toen deze, na van zijne
verwondering bekomen to zijn , haar vroeg, of zij er in
bewilligde, was haar antwoord : Gif zoekt m!~ to fop-

pen ; uw zoon begeerde mi als dienstmaagd, en zoo wit
ik gaarne mijn brood winnen . Doch , als vader en zoon

bij hun befluit bleven, en de jongman haar een huwelijkspand aanbood, tastte zij in haren boezem, trokeen'
buidel met tweehonderd dukaten daaruit , en gaf ze hem ,
met de woorden : Ik zal u beminnen ads bet oog in
min hoofd ; bier, neem mijn' bruidfchat !

Ziet daar, M . H . , de beloofde trekken van een uitgebreider tafereel . Hebben dezelve awe aandacht niet
kunnen boeijen , dan ligt de fchuld waarfchijnlijk bij mij .
Het valt inderdaad niet gemakkelijk , nit bet helangrijke
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fteeds bet belangrijkfle to kiezen , en in een uittrekfel het
fchoone des geheels to behouden . Hetgeen ik bedoelde,
was niet , a een volledig verhaal der zaak to geven ;
maar flechts zoo veel, als u kon in Nat flellen, den
nood , dien deze lieden ontvlugtten, eenigzins to begrijpen, om alzoo in hun lijden en vooral in hun verblijden
to deelen , en de geestdrift hunner geloofsgenooten , die
grootendeels zelve met de verdrukking niet onbekend waren, met goedkeuring, met medegevoel to befchouwen .
Voor bet overige koos ik, zoo veel mogelijk, de fchilderachtigfle partijen , en liet bet andere achter ; ook, dat ons
vaderland in bet opgewekte medelijden deelde, en verfcheidene honderden der vlugtelingen opnam . En, noemde
ik de ergfle werktuigen en medeflanders van den fnooden
V 0 N R A L L ook niet , de fezulten , dat Janitfarendon
der oude Kerk , eenmaal , zoo wij hopen , met dezen en de
Strelitfen van Rusland, door haarzelve to vernietigen ,
behoeven geen' trek van de zwarte kole meer, oni bij
ons verwenscht to worden . Dit flechts blijve, na bet genot des vlugtigen tafereels , als overtuiging in onze ziel
achter, dat, wie voor de waarheid en de Godsdienst,
naar zijn inzigt, lijdt en duldt, met kracht uit den hoogen aangedaan, met vrede Gods vervuld, en met de liefde van gelijkgeflemde harten , vroeg of laat, wordt beloond .

BRIEF UIT NAPELS .

Napels , 8 Aug . 1829 .
Aan Mijnheer den Redacteur der Vaderlandfche
Lelteroefeningen .

M enigmaal hoorde ik twisten over

den oorfprong
van den damp , dien men gewoonlijk in 't voorjaar in
de lticht ziet . Sommigen meenden , dat die door den
brand der heiden op de Duitfche grenzen veroorzaakt ,
K
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en met den noordoostenwind tot ons gevoerd werd ; anderen bepaalden geene oorzaak , maar ontkenden de geopperde , hielden bet voor eene verpeste , ten min[te zeer
fchadelijke lucht, die, zoo al de zaden van vele foorten
van infekten niet aanvoerende, de ontwikkeling derzelven
in de boomen en planten fterk bevorderde, en fchreven
vooral bet kwaad , dat zich menigmaal in de toppen van
bet to veld ftaande vla§ voordoet, aan die lucht toe, die
zij blaak noemden .
Toen ik in 't voorjaar van 1825 , to Parijs zijnde , dien
damp , met een' oostenwind , flerker zag dan immer in
Holland, zoo zelfs, dat van Bicetre, hooger dan die
flad gelegen , maar zeer nabij , dezelve fad zich naauwelijks vertoonde , en de hooge koepel van bet Pantheon of
de kerk van St. Genevi6ve zich voordeed als le Chaperon rouge in Karen droom, begon ik aan de oorzaak des
heidebrands to twijfelen , vooral ook nit aanmerking van
den wind ; en niemand aldaar fprak ik, die denzelven
erkende ; terwijl de dagbladen melding van den damp
maakten, maar zwegen omtrent de oorzaak . Daarna las
ik,in een onzer tijdfchriften, eene foort van betoog, dat
bet werkelijk die brand was , welke dat jaar zclfs tot
Parijs gevoerd was .
Den 29 Mci 11 . nam ik waar, dat de Apennijnen van
Calabrien zich , van hier to zien , (van Napels namelijk)
als door een floers vertoonden , hetwelk tegen den avond
van dien dag zich tot aan de bergen achter Castellamare
en Sorrento , zelfs tot aan den Vefuvius uitftrekte , hoewel de lucht boven helder was . Den volgenden dag (,7o
Mei) was de golf van Napels en de ftad er mede be .
dekt, belette bet eiland Ifchia to zien, en de kust van
Pofilipo vertoonde zich als door een gags . De fterke
zuidoostewind van den vorigen dag hield aan . Men zag
de fchijf der zon . 't Was volmaakt gelijk aan de zoogenaamde blaak in Holland . Sommige Napolitanen meenden , dat die damp uit de woestijn van Afrika kwam ;
maar alien , die ik er over fprak , hidden hem voor zeer
fchadelijk aan de gewasfen . Eenigc Engelfchen zeiden
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mij , dat dit natuurverfchijnfel ook op hun eiland in 't
voorjaar werd waargenomen, en men het blight noemde .

Eene gunflige gelegenheid met Amflerdamfche Heeren

vindende, om u het waargenomene mede to deelen, maak
ik van dezelve gebruik, om U dezen to doen geworden,

ten einde er zoodanig gebruik van to maken , als UEd . ,
ter ontdekking der waarheid ,

in 't belang der kennis ,

zult raadzaam oordeelen . Met de meeste hoogachting
verklaar ik to zijn

UEd . dw. Dienaar
A. R. V . D . V.

GENEZING VAN DRONI{AARDS DOOR ZWAVELZUUR.
(G E I 0 ER's Magazin fur Pharmacie, 1828 . Sept. S . 228, 229 .)

]E

ene vroeger door

Duitfche

Geneesheeren gemaakte

waarneming, dat zwavelzuur, bij geestige dranken gevoegd, een goed middel tegen den trek naar dezelve is ,
heeft Dr .
den .

B R ii C K L E

in .Imerika bewaarheid gevon-

Bij vele voorwerpen was de werking zeer in het

oog loopend .

BEDELARIJ TE LONDEN .

M

CG A L I G N A N 1'8 Mesfenger , 24 Dec . 18 28 .)

en telt to Londen ongeveer 7000 bedelaars , die dagelijks
de flad doorkruifen, en elk door elkander -) Eng. fchellingen opdoen, hetwelk to zamen de fom van 700 pond fl .
per dag uitmaakt . Elk dezer lediggangers heeft zIjne

fchuilplaats , waar hij bij voorkeur den nacht doorbrengt .
In fommige dier verblijven betaalt men, even als in den

fchouwburg, bij het inkomen . Men moet voor fchoon

ftroo , doch dat reeds meer gediend heeft , drie fluivers,
voor versch flroo vier , en zes fluivers voor eerie matras
K a
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betalen . De bedelaars houden eene jaarlijkfche bijeenkomst, waar zij zich over hunne algemeene belangen onderhouden . Er zijn er , die 5 Eng . fchellingen per dag
winnen . Meest alien zijn bet bedriegers ; en bet geringile petal van hen, die zich voor verminkt uitgeven , is
zulks inderdaad . Een zekere j A BI E S T U R N E R, een
berucht bedelaar , verteert alleen voor zijne tafel 5o Eng .
fcbeliingen per week, en berekent, dat elk uur hem i
fchelling opbrengt . Zijne vrouw geeft onderrigt aan jonge lieden van hare fekfe , om dezelve met de regelen
der bedelkunst bekend to maken .
Deze wanorde wordt geduld to midden der befchaving !
OVER HET ZEN EN ANDER UIT DE KARAKTERKUNDE .
Door R, DE VRIES .

(Voorgelezen in het Departement der Maatfchappij
Tot Nut van 't 4lgemeen , to Monnikendam.)

e karakterkunde wordt teregt voor eene zeer belangrijD
ke wetenfchap in het maatfchappelijke leven gehouden . En

hoe uitgebreider onze betrekkingen zijn , hoe grooter de
kring onzer werkzaamheden is, des to meer komt ons de
kunde der karakters van onze medemenfchen to ftade . Vanhier, dat men die kunde viiitiglijk en naauwkeuriglijk heeft
beoefend ; dat men alles heeft nagegaan en befludeerd, wat
zich als kenmerk van de eigenfchappen en neigingen der
menfchelijke ziel vertoont ; dat men het gelaat , den fche ..
del, het geheele hoofd, ja het ganfche ligchaam, de houding, gebaren , beweging , rust, woorden en daden - alles
van den mensch oplettend heeft gadegeflagen . En het is bij
velen van u bekend, welke vorderingen men in deze wetenfchap gemaakt hebbe .
Zeker boeksken , hierover gefchreven, is onlangs in veler
handen geweest . Hetzelve heeft mij aanleiding gegeven tot
deze voorlezing . Vele zaken , die ik voordragen zal , zijn
uit hetzelve ontleend, en verder door mij , met hetgeen ik
nu en dan eens bij andere karakterkundigen gelezen heb,
vergeleken .
Mijn voornemen is dan , u thans oplettend to maken op
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de wegen , die men ingeflagen heeft , om tot de geheimen
der menfchelijke ziel door to dringen ; geheimen , die doorgaans zoo gaarne en veeltijds met zoo veel angstvalligheid
worden verborgen gehouden .
Her oog des menfchen biedt zich 't eerst ter onzer befchouwing aan ; dat oog, hetwelk met de gewaarwordiugen
der ziel in zulk eene oumiddellijke aanraking ftaat, en te .
regt de fpiegel der ziel genoemd words . Hoe duidelijk zien
wij in dat verwonderlijke oog de ziel , nu eens in diep gepeins , dan zwervende in gedachten ; op den eenen tijd
vlammend beminnen, op eene andere keer diep verachten !
Somwijlen laat zij zich zien als eene ootmoediglijk fmeekende ; dan weder vertoont zij zich als eene dreigende, en als
ware zij met blikfemfchichten gewapend . Is her oog in
een' kalmen , zachten toeftand , dan heerscht ook van binnen
kalmte en zachtheid . Her oog is dan gelijk aan de ftille
maan , die daar aan den hemel zoo vreedzaam henendrijft .
Dat oog bevat dan zoo veel edels , verhevens , hemelsch ,
ja goddelijks : en wie door zulken toeltand des oogs niet met
innig gevoel wordt vervuld ; wie in zulk een oog de onfchuld
der ziel, her beeld der Godheid niet opmerkt, die is gevoelloos en blind voor her verhevene ; die is een vreemdeling in bet kennen van den mensch, ook van zichzelven .
Maar hetzelfde oog is dat hemelfche oog niet :veer, zoodra
een hevige hartsrogt de ziel ontrust en beroert . Ach ! dan
zien wij dien zachten toeUand niet ; dan zien wij dat oog
ftrak gefpannen, of hevig en rusteloos zich bewogen, als
wilde her alles rondom zich verpletteren . En wij behoeven
waarlijk geene L A V A T E R s to zijn , om in beide deze gevallen to zien , was er in de ziel omgaat . Met her oogfpreekt
men veel krachtiger , dan met woorden ; met woorden fpreekc
men flechts van mond tot oor, maar met her oog fpreekt
men van ziel tot ziel . Ook is er geene overgroote kunde
noodig, om in her oog to zien , hoe de ziel door vrees nedergedrukt, door angst gejaagd, door fchrik gefchokt, door
hoop opgebeurd, door teleuritelling ne&rgeflagen , door medelijden bewogen, door droefheid gekweld, door fmart ge .
pijnigd wordt . Oak , hoe duidelijk flaat valschheid, wangunst , nijd , en vooral diefachtigheid , menigmalen in her
oog geteekend!
Niemand van ons dan, geloof ik, twijfelt aan de gegrondheid der oogenleer, in zoo verre wij dezelve befchouwd hebben . Maar lets anders is her, om nit de
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natuurlijke gedaanten der oogen tot de hoedaniglec'en der
ziel'te befuiten. Gelaatkundigen evenwel willen zulks . Her
refulcaat, dat ik daarvan gevonden heb, komt hierop neder .
Groote oogen kenmerken den man , die klein van verfand
is, en daarbij trotsch . Natuurlijk! want trotschheid gaat met
eeti groot verfl •a nd niec gepaard . Kleine en daarbij ronde
oogen teekenen eene ziel, die ligtgeloovig en niec zeerfpaarzaam is . Oogen, diep in her hoofd, met een' grooten gezigtkring , zijn venfers , achter welke vele bedriegelijke
Her tegendeel is
neigingen, vele fnoode treken fchuilen .
waar van oogen, die buiten bet hoofd uitpuilen ; deze kenmerken goedheid met geestigheid . De laatfe zoude ik zekerlijk kiezen, indien mij eene keus uit de opgenoemde to
doen fond . Maar, M . H. , volgens gelaatkundigen befaat
er nog een paar oogen , die boven alle verkieslijk zijn .
Hec zljn die , welke middelmatig groot en daarbij fchoon en
glinferend zich vertoonen. Deze drukken een' krachtvollen
geest, een rijp oordeel, eene edelmoedige ziel ult . Zijn dezelve in kleur naar her zwarte hellende, dan wordc vuur en
verbeeldingskracht, - blaauw zijnde , zachtheid en genie
aangeduid,
Dalen wij van de oogen of tot den news ! Een vrij lange , ferke neus is geen kwaad voorteeken . Schranderheid
en moed hebben achter dicin her oog loopend kenmerk hunne zetels . Maar letten wij op her onderfcheld tusfchen lang
en groott want een to groote neus zou eene zucht tot fporternij to kennen geven . Is nogtans dezelve een Romeinfche,
dan is bier genie to vooronderftellen, -ongelukiv
wel een genie met trotschheid ; maar geen wonder, want
vele verhevenheden gaan met trotschheid gepaard . Een
breede neus is de verkieslijkfe, indien her waar zij, dat
trouw en filzwijgendheid deugden zijn van den bezicter .
Ben neus, die zich fp1ts vertoont, is doorgaans niet aangenaam in gezelfchap, dewijl hij eene ziel to kennen geeft,
die ook fpits is, hoewel niet in gedaante, maar in uitwerkfelen ; spits en bits in antwoorden en aanmerkingen . Wat
den buitengewoon fompen neus betreft ; of deze eene fompe ziel kenmerkt , laat ik aan de geleerden cer befisfing
over. Men fchijnt daarin overeen to femmen , dat een
mensch, wien zulk een neus is ten deel gevallen, niec
zwaarmoedig denkt ; dat hij in deze wereld meet vreugde
dan droefheid weer aan to wijzen. War eindelijk de kleur
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der neuzen aangaat, geloof ik niet, dat deskundigen daarop
eenig peil zullen trekken : ten minfte velen willen, dat de
roode kleur der neuzen een gevolg is van toevallige omftandigheden!
De orde brengt mede, dat wij verder fpreken van mond
en lippen . Een groote mond praat gaarne . Vanhier is de
fpreekwijze : ,, eenen groocen mond hebben," in een' eigen_

lijken en figuurlijken zin, waar . Doch men moet hieruit nog
geen ongunflig gevolg afleiden ten aanzien van iemacds ze .
delijk gedrag. Wij zouden den grooten mond, om bet weinig beduidende , dat daarvan to zeggen is, wel hebbeh kun .
nen

voorbijgaan, ware bet niet, dat wij hierdoor eenen

overgang wilden maken tot de kleine monden, die wij, om
bet belangrijke, vooral niet voorbij zien mogen ; want zij
zijn bet eigendom van menfchen , in wier laarten vrede en
zachtheid hare ftille woningen hebben. - De lippen, indien

zij dik zijn, worden voor geen kenmerk van fchoonheid des
aangezigts gehouden ; en wat de fchoonheid van den geest
betreft, words ten dezen aanzien ook juist bet allergunftigtte getuigenis Met gegeven ; men wit , dat de man, met dezelve voorzien, wel een halve, maar geen heele geleerde,
veel minder een Hooggeleerde worden kan . Doch met dat
at zijn dikke lippen verkieslijker , dan die, welke zeer dun

zijn ; en wel zoo veel verkieslijker, als zwakheid van verftand becer is, dan listige flllzwijgendheid .
ja, M . H ., bet gaat nog verder ; wie van ons zoude bet
gelooven! men kan iemand aan de tanden leeren kennen .
Gewisfelijk wordt de zaak bier moeijelijker, dewijl men zoo
weinig gelegenheid heeft, om deze kenmerken to befcbou-

wen . Het is bij zeer enkele, en dat nog hoogst onaangename gelegenheden, dat men ons de tanden laat zien ; en bij
die gelegenheden gevoelen wij zeer weinig lust, om uit
derzelver befchouwing kundigheden voor onze theorie to
verzamelen . -- Ik zal u met een woord zeggen, hetgeen ik
van de zaak geleaen heb . Kleine, korte tanden than in
eene omgekeerde rede tot verftand, befcheidenbeid en be .
leefdheid, zoodat dezelve in dit opzigt wenfchelijk zijn ;
doch in een antler opzigt zijn zij niet zeer verkieslijk ; want
ongelukkig is een mensch, met dezen Mat begifcigd, niet

fterk van ligchaam ; heefc geene groote kans, om go, veet
minder 6o jaren to bereiken . Dus korte canden, een tort
leven I Velen zouden dan meer van lange tanden houden ;
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on ik zou mij gaarne bij hen voegen willen , ware bet niet ,
dat dezelve bet eigendom zijn van iemand , die to veel van
zinnelijke genoegens houdt, en daarbij eigenzinnig is .
Hetgeen zich verder achter de tanden beweegt , blijfc
mede niet onopgemerkt. Eene lange tong zult gij misfchien
voor een teeken van praatzucht houden ; en bet kan zijn ,
dat gij u niet bedriegt . „ Lange tong" komt voor onder
de rubriek : Nietsheduidendheid. Eene korte tong, daarentegen, kenmerkt den bekwamen man . Dat eene fijne tong
naauwkeurige uitfpraak doen kan over bet meer of min
aangename van fpijs en drank , daarin flemmen de geleerden
met bet alledaagfche gevoelen overeen .
Niet vreemd zal bet ons voorkomeu , dat men nit de ftem
eene en andere eigenfchap der ziel weet of to leiden . Eene
4iepe item toont niet veel goeds . Zij komt dikwijls voort
uit de keel van eenen toornigen en eigenzinnigen . Van
deze evenwel is onderfcheiden eene flerke, levendige item ,
als bet teeken van kracht, moed en vastheid van karakter.
Eene zwakke flem is eigen aan zulken man, die vreesachtig is , maar gelukkig in oordeel en in matigheid . Eene
flew , die fcherp is , brengt dikwijls woorden voort , die ouk
fcherp, en daarbij fnoevend en ijdel zijn . Eene ruwe llem
teekent een ruw binnenfle .
De overweging der item brengt ons tot de nafporing van
bet lagchen . Wij alien , M. H ., geloof ik , wecen hieruit
waar to zeggen . De geleerde menschkundige flemt ook in
dit artikel met bet algemeene gevoelen overeen : dat , namelijk, menfchen , die zeer dikwijls alleen, en zonder re .
den , vooral om hunne eigene woorden en daden , lagchen ,
de verflandigfle niet zijn ; - vervolgens , dat zij , die over
fnakerijen hartelijk moeten medelagchen , eene gefchiktheid
bezitten tot gezelfchappelijk verkeer ; dat zij deelnemend ,
goedhartig en vriendhoudend zijn ; - verder, dat een
mensch, die over de zedelijke gebreken van anderen fpotachtig lacht, daardoor toont, niet veel veritand, niet veel
metifehenliefde to bezitten, en alzoo niet gefchikt ce zijn
voor den omgang.
Dalen wij al verder of tot de kin en hetgeen aan dezelve .
zigtbaar is! 1)e man met eene breede kin houdt veel van,
vrede . Is de kin iets verlengd , dan is de man hartelijk , en.
bezit een rijp oordeel . Eene zeer lange kin is, hoewel niet
in wile, toeh in fommige gevallen verkieslijk ; want de man
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met zulk eene kin is ftoutmoedig . Hij durfc, wat wagen ,
al moet hij voor zijn vaderland in bet ftrijdperk treden . Zeer
vele mannen met lange kinnen prijkten dan ook zekerlijk onder die Rusfifche helden, die tegen bet rijk der duisternis
zoo roemrijk ftreden , en van wier onbezweken cooed de
voile zegepraal op then trotfchen, onbuigzamen , trouweloozea navolger van der. Leugenprofeet met welbekroond verlangen werd verwacht . - Eene kin zonder baard zoude den
man niet pasfen, en met reden, want bet mannelijk karakter fchijnt in den baard to huisvesten . Ben zware baard
duidt zelfs eene goede inborst aan . Ben ligte verraadt meer
zwakke neigingen ; verraadt iets, hetwelk bij den man niet
to huis behoort . - Misfchien ftaan met den baard de wenk.
braauwen in verband .
Dat wij nu verder fpreken willen over de leer van bet
voorhoofd, zullen mijne Hoorders misfchien niet ordelijk oordeelen . Ik heb dezelve tot bier teruggehouden, omdat zij
een afzonderlijk veld van befpiegeling opent, en wet een
veld zoo ruim, dat ik huiverig was , bet in to treden . -Drie vormen van voorhoofden loopen bij deskundigen in bet
oog ; namelijk achterwaarts oploopende , regtftandige en vooroverhangende . Men houdc bet meest van de eerfte-, dewijl
bier achter huisvest eene ziel , die levendig en tot fijne
denkbeelden gefchikt is . De tweede toont eene ziel , die,
hoewel de ziel in den eigenlijken zin geen hoofd heeft, in
een' figuurlijken zin gefproken ftijfhoofdig is, en to onrustig
om veel na to denken ; eene ziel, die meer van daden, dan
van woorden houdt . De derde houdt achter zich verborgen
eene ziel van eene zeer vreemde natuur ; to weten, eene ziel
zonder geest . - Verder fpreekt men van plooijen en knoopen op bet voorhoofd. Te veel plooijen en knoopen deugen niet I want dan heeft de ziel, achter hetzelve verbor .
gen, to veel geneigdheid, om zich to plooijen en te knoopen naar voorkomende gelegenheden Geheel geen plooijen
en knoopen to zien , is ook niet aangenaam, dewijl dit als
een teeken moet worden aangemerkt , dat ook de ziel itrak
is, en weinig of geen deel neemt aan betgeen anderen gevoelen, zeggen en doen ; dat zij veel houdt van aanmatiging, en niet veel van edetmoedigheid . Ben middelmatig
getal plooijen en knoopen heeft den voorrang ; maar dan
komt bet er nog op aan, dat men opmerke, hoe die plooijen
zich vormen ; of zij fchuinsch of regt, al of niet parallel,
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diep of ondiep , hoog of laag op bet voorhoofd flaan . leder onderfcheid, dat bier waargenomen words, maakt ook
onderfcheid in iemands karakter ; doch ik ben vergeten , hoe
dat alles na to gaan en to berekenen zij .
Na nog met een woord over her geheele hoofd : want we .
gens de ooren, die aan hetzelve gehecht zijn, heb ik niets
anders to zeggen , dan dat zij niet zeer lang en breed moeten zijn ; de reden daarvan zal wel bij -u alien bekend wezen . Was Midas zoo dom niet geweest, om, in den muzikalen wedflrijd tusfchen Apollo en Pan , als fcheidsman ,
ten faveure des laatstgenoemden uitfpraak to doen, Apollo
zoude hem tot zijne flraf geene ezelsooren hebben aan her
hoofd gezet . -- Maar ter zake, over her hoofd zelve . Deskundigen redeneren over hetzelve (zoo zouden w~ in onze
wijsheid misfchien zeggen) vrij kluchtig . Zij fpreken van
ronde hoofden, even als ronde bollen ; van langwerpig ronde, en van vierkante : en zeggen, dat de ronde, mits dezeredelijk groot zijn , voor de beste gehouden mogen worden ;
daar de langwerpige, wanneer zij groot zijn, meer ijdelheid
to kennen geven . „ Een vierkant of vierhoekig hoofd" (ik
wil hier de uitdrukking zelve van den fchrijver bezigen, dewijl ik de zaak met andere woorden niet zoo eigenaardig
weet nit to drukken) „ is met vierhoekige gezindheden op .
gevuld :" dit wil ztikerlijk bij tegenflelling zeggen, dat zulk
een hoofd geene ronde gezindheden bezit ; zoodat een rond
hoofd wordt overgefteld tegen een vierhoekig, gelijk een
rond man tegen een man met hoeken en verbo :genheden .
Nu dan , M. H . , hebben wij bet hoofd des menfchen
met ap- en dependentie afgehandeld , zoo als her in ons
plan lag ; en zulien her ten aanzien van deze theorie hierbij
laten blijven . Men redeneert wel verder over 'smenfchen
hals, armen , handen , vingers met den nankleve van die ,
en zelfs (even alsof de karakters ook char hunne zitplaatfen
hadden) over de beenen en voeten . Maar daarover befloot
ik , niet to zullen fpreken ; vooral toen ik mij zekere aanmerking van den fchrijver ten aanzien der nagels herinner-.
de Als ik her wel onthouden heb, zegt bij, „ dat de theo.
rie der nagels weinig grond van zekerheid heefc in de na_
tour ; dat, hetgeen dezelve aanwijzen, als toevallig moer
worden befchouwd ; of dat hunne gedaante reeds van zelve nit de gefleldheid des hoofds voortvloeit ; dat her hoofd,
voorhoofd, de oogen en neus, gedeeltelijk ook de mond,
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de hoofdzaak biijven ." Ik ben dan zoo vrij geweest , M.
H ., om deze aanmerking van toepasfing to maken op de
geheele theorie der armen en beenen . - Ook zouden wij
nog kunnen fpreken over 'smenfchen gebaren en houding ;
over zijne manier van loopen , Jlaan en zltten ; over de lengte en dikte zijns ligchaams ; over zijne manier van kleeden ;
zelfs over zijne naamteekening : want niets van dit alles is
den opmerkzamen onderzoeker der menfchelijke karakters ontfnapt . Maar liever verwijs ik u ten dezen naar hetgeen deskundigen hierover gefchreven hebben .
Na dit alles nu gehoord to hebben , vrage niemand mij,
wat ik van deze zaken denk . Ik beken, deze theori%n to
weinig aan de ondervinding to hebben getoetst, om bier eenige uitfpraak to doen ; to minder, dear ik mij niet mag verftouten , datgene beflisfend to beoordeelen , wat de geleerden ,
wai een L A V ATE R in zijne Phyfiognomie, of een G ALL iii
zijne Craniologie voorgedragen heeft. Voorts verzoek ik, dat
niemand van mijne Hoorders lets van bet voorgelezene op
zichzelven of op anderen met grond en zekerheid toepasfe ;
vooral daar mijn doel alleen was , u voor to dragen , niet
hetgeen 1k, maar hetgeen anderen onderzocht en gefchreven
hebben. Daarbij hebben wij to bedenken, dat er geen regel
zonder uitzondering beflaat, en dat misfchien de uitzonderingen op de regels , over welke wij gefproken hebben , zeer
menigvuldig zijn . Vanhier bet gevaarlijke van eene flellige
oordeelvelling over iemands karaltter volgens de opgegevene
gronden . De grootfte phyfrognomisten bebben dikwijls in
hunne beoordeelingen misgetast . Men mag over deze theorien bij zichzelven nadenken ; maar men wacbte zich , zijne
opmerkingen ten aanzien van bepaalde perfonen aan anderen
mede to deelen . Ook ik zie nog liever bet aangezigt van
mijnen medemensch als fchoon papier, waarop niets getee .
kend ftaat , goed noch kwaad , dan dat mij bij een ieder did
misvormige itrepen en vlekken'in bet oog vallen, die onaangenaam zijn niet alleen voor bet gezigt, maar vooral onaangenaam voor bet menfchelijk gevoel. Men zegt wel , daLde
opgenoemde kenmerken den aanleg, en niet zoo zeer de bandelw~ze van den mensch teekenen . En hierdoor kan men de
tegenwerpingen , nit de ondervinding ontleend , dan oplos .
fen, of liever ontwijken . Maar indien bet waar zij , dat ons
ligchaam , vooral ons hoofd , met then aanleg der ziele gehpel in verband ftaat ; dat hetzelve bij de ontwikkeling naar
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then aanleg gevormd words : dan begrijp ik niet , hoe de
mensch zichzelven overwinnen, zijne verkeerde begeerlijkheden dooden , dgn ouden mensch uittrekken, den nieuwen mensch aandoen kan, zonder dat, bij zijne verandering
van zedelijk karakter, ook zijn hoofd en aangezigt veranderd
worden. Met een voorraad van momaangezigten Js dit niet
to verhelpen ; want her aangezigt moet niet achter een bekleedfel verborgen gehouden, maar tot een ander aangezigt
worden gevormd, gelijk ook her geheele hoofd . Eeh wasfen
neus is bier niet toereikend . Noodig zoude zijn een geheel
hoofd van was . Her hoofd kon dan of ronder of langwerpiger, de oogen grooter of kleiner, meer uitpuilende of ingedrukt, de wenkbraauwen en baard zwaarder of ligrer, de neus
korter of langer, fpitfer of Romper, hooger gemaakr of afgenomen worden , en zoo verder .
Maar, war wij van al deze theorien dan ook gelooven, of
niet, er zijn-, behalve de opgegevene, nog twee kenmerjen,
die ons van dienst kunnen zijn in bet verkrijgen van menfchenkennis ; kenmerken, die mij duidelijker en aan minder
tegenfpraak onderhevig zijn voorgekomen . En over deze ken .
merken wil ik nu nog met u fpreken .
Ten aanzien van bet eerfle kenmerk gelds deze regel :
• Hoort aandachrig naar de woorden , die de man, welken gij
• beoordeelen wilt , fpreekt." En ten opzigte van her tweede :
„ Let naauwkeuriglijk op de daden, die hij verrigt ." Wij
zullen deze twee proefiniddelen maar bij elkander nemen in
onze befchouwing, om niet in herhalingen to vallen .
Aan de woorden en daden toch kan men den mensch leeren kennen, even als men een' boom kennen leert aan zijne
vruchten . „ Want men plukt Been vijgen van doornen ;men
„ fnijdt geen druiven van distelen . Zoo brengt ook de goede
• mensch her goede voort nit den goeden (chat zijns harten ;
„ en de kwade mensch her kwade uit den kwaden fchat zijns
„ barren : want nit den overvloed des harten fpreekt de
„ mond ." Willen wij nu den mensch naar zijne woorden en
daden beoordeelen, dan moeten wij hem minder in de gezelfchappen , en vooral minder in groote , luisterrijke gezelfchappen ; dan wel in den dagelijk then , huifelijken omgang
gade(laan . In de gezelfchappen is men doorgaans veinzend .
Men zegt en doer daar zoo veel , dat met her hart in weinig
aanraking Rant, ja in tweeftrijd is . Maar is men in zijne da .
gelijkfche kleederen, zoodat men her beste pak niet aange-
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trokken heeft ; is men in zijne gewone werkzaamheden en
omgang, - dan is ook de ziel in hare dagelij .kfche, gewone
gefteldheid en werkkring ; dan werktzij minder gekunfteld, meer
natuurlijk . En dan bedoel ik bier niet bijzonder iemands
woorden en daden in zaken van veel belang, maar vooral in
zaken van mindere aangelegenheid . In gewigtiger zaken zijn
de menfchen op hetgeen zij zeggen en doen zullen doorgaans
meer bedacht ; maar in minbeduidende aangelegenheden brengen hunne woorden en daden de ziel zonder omwegen aan
den dig. Her zijn dan vooral deze zaken, die aan deskundi_
gen rijke flof tot nadenken verfchaffen . Ook hebben wij niet
alleen to letten op de woorden en daden zelve , maar ook
op den torn van fpreken, op de wijze van handelen . En
zoo moet iemand al een geheele vreemdeling zijn in de karakterkunde, indien hij uit dat alles niet een en ander zeer
waarfchijniijk gevoig zal kunnen afleiden . Bij voorbeeld,
(want wij kunnen over alle foorten van karakters niet fpre .
ken ; wij zullen bet getal van voorbeelden tot drie bepalen)
wilt gij weten, of de mat! weldadig is jegens behoeftigen,
fpreekt met hem niet zoo zeer over armoede , want dan zal
hij ligtelijk medelijdende gevoelens uiten ; maar fpreekt van
dadelijke hulp to betoonen : dan zult gij den eenen gereed
vinden , niet alleen in zijne woorden, maar ook in zijnen
soon van fpreken, ook in zijne geheele houding ; zijn lig .
chaam zal vooruitkomen, als wilde hij op dat oogenblik de
hulp bewijzen : terwijl de antler wel liefderijke woorden
fpreekt, dock op eenen langzamen toon, en wel zijn ligchaam in beweging brengt , maar niet om her to doen voor_
u itkomen , - neen , om her terug to trekken , even alsof hij
zich achter iets verfchuilen wilde . In dit geval kunt gij be .
fluiten , dat zijne medelijdende woorden hunnen grondflag niet
in het'hart, maar in her hoofd hebben . De fpreekwijze : » her
,, hart ligt hem op de tong," zou , van zulk eeu mensch ge .
bezigd , eene openlijke fpotternij zijn , dewiji bij hem her
hart, in plaats van op de tong to liggen, zoo diep in her
ligchaam is weggekropen , dat her bijna niet to vinden is .
Daarbij zal zulk een mensch, zoodra hij bemerkt, dat
men geen vertrouwen in zijne uitdrukkingen flelt, zekere gebaren to hulp nemen, om klem bij to zetten aan zijne
woorden ; maar ongelukkig zullen die gebaren al even zoo,
en nog meer, in her oog loopen , en doen zien , dat zij met
her hart in emu tweegevecht zijn . Oppert gij de bedenking,
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of de behoeftige de hulp, die men hem bewijzen wil, waardig
is ; zoo zal de weldadige man ten voordeele, maar de gierigaard ten nadeele adviferen .
Verder zulc gij den hoogmoedigen ., den verwaanden zeer gemakkelijk leeren kennen aan de hoogdravende uitdrukkingen,
die hij ten aanzien van zichzelven bezigt ; aan den lof, then
hij zich teezwaaic ; aan de openbaarmaking van zijnegeheime
loffelijke daden . Maar dan zijn er onder die hoogfchatters
van zichzelven nog anderen, (en op dezen moeten wij el .
kander bijzonder oplettend maken) die namelijk niet hoog,,
maar laag van zichzelven fpreken , met oogmerk om ons daardoor to dringen , dat wij hunne calenten in een des to fchitterender licht zollen flellen,dewijl zij wel gevoelen, dat on .
ze woorden meet afdoen dan hunne eigene, en dikwijls ondervonden hebben, dat hunne hoogdravende uicdrukkingen
befpot worden . Spreekt iemand nederig van zichzelven, zoo
moogt gij hem vertrouwen ; maar verlaagt hij zich diep beneden de eer, die hem toekomt , dan kunt gij hem van ver=
waandheid verdenken . Gelooft bet dus niet, dat hij , die
laag van zichzelven fpreekt, ook laag van ziclizelven denkt .
Gij kunt bet doorgaans aan zijnen coon van fpreken wel hooren , of zijne woorden in overeenilemming zijn met zijn hart .
De waarlijk nederige man zal noch hoogmoedig noch laag
van zichzelven fpreken ; zal den lof, die hem naar verdienlien gegeven wordt, befcheiden aannemen ; maar zal met
minachting zich verwijderen van den valfchen vleijer . Het
gaat met de woorden, als met de kleederen . Er fchuilt on .
der dat eenvoudig kleed dikwijls zoo veel trots ; doch bet
aapje kan niet verborgen blijven ; bet komt zoo menigmalen
nit de mouw . Een zeer eenvoudig middel, waardoor gij ongetwijfeld iets zult to weten komen, is, dac gij den verdachtgehoudenen perfoon tegenover eenen fpiegel zoekt geplaatst to krijgen . Is de man nu niet verwaandelijk met zichzelven ingenomen , dan mag hij nu en dan zijn oog op bet
voorwerp, waar tegenover hij zit, laten vallen ; hij ziet naar
hetzelve met ouverfchilligheid ; of wanneer hij zijn oog
daarop vestigt, dan is bet om her glas en de ljjst to befchouwen, fomwijlen to bewonderen . R1aar bezit de perfoon
to veel trotfche eigenliefde, dan ziet hij niet naar den fpiegel in zijn geheel, maar vestigt bet oog alleen op dat punt ,
waar zijne eigene beeldcenis zich aan hem vertoont . Hij ziet
derhalve geen fpiegel ; hij ziet alleen zichzelven, en be-

UIT DS KARAKTERKUNDE.

1 47

fchouwt zich met eene zelfvoldoening en bewondering , die
gij hem op bet aangezigt duidelijk lezen kunt .
De moeijelijkfte perfonen, om to doorgronden, zijn veinsaards. En over dezen wilde ik ten laatfle fpreken . Alle menfchen , heb ik wel eens hooren zeggen , zijn veinsaards ; alle
menfchen pogen zoo menigmalen hunne zwakke zijden to verbergen, en hunne goede to doen voo~uitkomen . Maar in de .
zen algemeenen zin neem ik thans bet woord niet. Ik bedoel bier dezulken, die in de kunst van veinzen geftudeerd
hebben, die in dezelve gepromoveerd zijn, die den graad van
meester in de kunst verkregen hebben . Gelijk bet in 't algemeen niet gemakkelijk is, om met meesters, bet zij in vrije
of niet vrije kunflen , to doen to hebben ; zoo is dit vooral
waar in bet geval , waarop wij bet oog hebben . Maar , hoe
moeijelijk bet onderzoek der zulken dan ook moge zijn , de
zaak is evenwel niet onmogelijk. Het gaat bier, als met alle
andere zaken ; men moet de kunst van onderzoeken maar verflaan ; men moet er ook een' zekeren meesterlijken graad in
verkregen hebben . De geheele zaak zou zeer gemakkelijk
zijn, indien dezulken , daar zij toch meesters in hunne kunst
zijn, zeker bepalend kenmerk daarvan voor of achter hunne
naamteekening plaatflen ; maar dit nu de gewoonte Met zijnde, moet er naar andere kenmerken van bet meesterfchap gezocht worden . De Gelaatkunde van L A V A T E R moge bier
vrij duidelijke trekken aan de hand geven ; ook kan bet zijn,
dat de Schedelleer van G A L L ons bier van dienst zij , - ik
geloof, dat bet middel , voor alien , die wij onderzoeken
willen, aangeprezen, ook bier zijne dienst bewijzen moet .
Hebc gij dan met iemand to doen , then gij als meester in de
veinskunst befchouwt, en hoort gij hem b . v . van zijne
godsdienfligheid fpreken, zoo moet gij , niet op hetzelfde
oogenblik , dat hij juist bezig is zijne kunst uit to oefenen,
maar op een' anderen tijd, dat gij u met hem over eene geheel verfchillende zaak onderhoudt, op eene eenvoudige wijze navorfchen, of hem zijne voorgegevene liefde tot de
godsdienst in bet hoofd of in bet hart zat . Ontdekt gij bet
eerfte, dan zijt gij op bet fpoor, en zult verder komen, inthen gij u de moeite geven wilt van hetgeen in de maatfchappij wegens hem uitlekt ce verzamelen, en er eene proef
op to nemen ; even gelijk de fcheikqndigen doen, wanneer
zij b . v, onderzoeken willen, met hoeveel loodflof eenig water bezwangerd is ; met dit onderfcheid evenwel , dat gij, hi
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plants van bet daartoe voor to fchrijvene reagens, een ander
proefmiddel gebruikt . o m bet fchadelijke van bet nuctige to
onderfcheiden Mocijelijk is bet, de beflanddeelen van dit
proefmiddel op to geven , dewijl bet nemen en vermengen
van dezelve gewijzigd moec worden naar den zeer verfchillenden aard der op to fporene onzuiverheden . Het voornaamile beftanddeel evenwel, en waarvan men vooral niet
to weinig nemen moec, is fpiritus ob/ervationis . Door dit
proefiniddel dan zult gij fpoedig ontdekken , nit hoeveel greinen godsdienfligheid en hoeveel oncen Farizeesch vergifc bet
verdacht gehoudene beftaat . En zulk eene chemifche
proef kunt gij verder nemen op alle compofitien, die u van
tijd tot tijd voorkomen, en die gij op her eerfle gezigt of
niec beoordeelen kunt .
Deze in de tweede plants befchouwde middelen dan, M .
H ., heb ik u willen aanprijzen, orn uwe karakterkunde to
vermeerderen ;- niec omdat ik meen , dat door deze middelen
uwe men'fchenkennis volkomen zal worden . Onze kennis in
't algemeen op deze wereld is onvolmaakt ; en bet zal wet
waar zijn, dat de mensch in dic leven nimmer tot volmaakt .
heid in kennis geraken zal . Volmaakte kennis is alleen
daAr to verwachcen, waar alles, war bier verborgen is, zat
worden aan bet lichc gebragt ; waar alle beraadflagingen der
menfchen voor een ieder zullen worden ten Loon gefleld.
Edn is er, die, zoo lang idij bier ]even, alle onze woorden
boort en volkomen verflaat ; den, die alle onze daden zier
en onfeilbaar kent ; dan Wezen, (en waarom zou ik hiet(
zijnen naam verzwijgen ?) GOD, die tot de diepfle fchuilhoeken van ons binnenfle met zijn alziend oog doordringt ;
voor wien zelfs de kleinfle hartenplooi niet verborgen kan
zijn . Doeh wij menfchen kunnen bet door opmerking in deze kennis wel zoo verre brengen, dat bet hart, hoeveell tang
niec in alle deszelfs plooijen, toch eenigermate voor ons
zigtbaar words . Maken wij dan van bet voorgedragene een
verflandig gebruik ! Zijn wij op onze hoede, datj
wij niet
misleid worden , om vastelijk of ce gaan op lets, dat wij
flechts ter loops bij onzer. medemensch hebben opgemerkt
Zoo zullen wij ons, aan den eenen kant, niec ligtelijk laten
medeflepen door menfchen, die ons bij de eerfle oncmoeting
aangenaam zijn, maar naderhand, helaasI ons eene diepte
van jammeren openen, in Welke wij ongelukkiglijk nederflorcen . En, aah de andere zijde, zullen wij ons niet ter-
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fond op eene verfmadende wijze verwijderen van hen, die
in de eerfle oogerlblikken van onzen fmaak niet fchijnen to
zijm ; terwijl wij dikwijls naderhand in hen aantreffen menfohen, wier veriland en hart in overeenftenlrning zijn met
hot ooze . Zoo doende, zullen wij voorzeker ons de zamenleving aangenaam em ,nuttig maken , den grond leggen voor
elkanders wezenlijk en duurzaam geluk, en alzoo meer en
meer beantwoorden aan bet heilrijke duel onzer loffelijke
Maatfchappij Tot Nut van 't Aigetueen..
UIT I3E]JaREN.

dit opfchrift lezen' wij in een Duitsch rijdfchrifc
O,,, nder
Gedurig komt bet bij ons meer aan den dag dac wij met
1

verhaaste fchreden naar de middeleeuwen moeten wederkeeren , toen alleen de fraaije kunflen bloeiden, terwijl de menfchelijke rede in diepe fluimering lag . Reeds bezitten wij
eene menigte bedelkloosters ; thans ligt de opwekking det
Benedict nen aan de beurt. Aithans zou ddn (klooster) in den
Beneden - Donau - kreits daartoe werkzaam zijn . Herflelling der
Jeauiten is bij ons niet noodig, daar zij nooit ondergegaan
zijn, maar ilechts in flute voortleefden. Uit bet onlangs in
't licht verfchenen nieuwe Plan voor de Latijnfche Scholen
en Gymnafien ziet men derzelver voortdurend .e werkzaam.
heid . Hetzelve rust op hunne grondftelling, dat de hoogere
fcholen van de lagere moeten afgefcheiden warden . Oefe .
ning van bet geheugen is tot hoofdzaak gemaakt . Aan
mensch- en natuurkunde words niet gedacht : want de eerfte leidt cot zelfkennis en bezonnenheid, en de andere doodt
alien zin voor biigeloof, dezen grondflag van bet geestelijk
despotisnius . Hetgeen bet geheel de kroon opzet, is, dat
de , gelijk men weet , in de middeleeuwen heerfchende ,
cvijsgeer4e van A R IS T O T E LE S bij ons algemeen ingevoerxf
words .
„ Als een onfeilbaar ceeken des tijds is de terugkeering
der geestelijke Blij-, Treur- en Tooneelfpelen to befchouwen . En opdat gij u niet verbeeldt , dat bet fcherts is ,
zoo fchrijf ik voor u de aankondiging daarvan of nit onzen
Beijerfchen Landbode, een Iterk gelezen tijdfchrift, dat to
Munchen uitkomt. Aldaar leest gij , No . 61 : „ ,, Met Al„ lerhoogst en Genadigst Verlof, zal door de gemeente
T.
MENGELW . 1830 . NO . 3 .
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• Thaining, bij Landsberg, (het laatfte is de beruchteplaats,
• waar de, tot uitroeijing der ketters, naar Beftren geroe• pene Jezuiten bun Collegie en hoofdzetel hadden) op den
• 8 , x2, 28 en 290 en Junij , en daarna op den 5, 15 , 19
• en 26 Julij dezes jaars, in bet open veld, ep een over„ dekt tooneel : HET GROOTE VERZOENINGSOFFER OP GOL• GOTHA, OF DE GESCHIEDENIS DES LIJDENS en STERVENS VAN
• JEZUS , VOLGENS DE VIER EVANGELISTEN , met figuurlijke
„ vertooningen (bildliche Vorflellungen) nit bet Oude Ver• bond, tot overweging en itichting (1) worden ten too• neele gevoerd . Het begin is telkenreize ten acht ure des
„ morgens ; van elf tot twaalf des middags houdt men rust .
,, De muzijk is van den Heer Componist L E I B L to Mun• then. Thain, I5 Mei j829 .""
,, Desgelij'ks beginnen vele Katholijke geestelijken de men .
fchen, in bet openbaar, door daden van bet ruwfte bijgeloof to >asisleiden en aan hunne baatzucht dienstbaar to maken . Een derzelven , in mijne nabuurfchap, heeft onlangs
twee zieke paarden en twee zeugen gebenediceerd (de benedictie gegeven), en voor de herfelling van eerstgenoemden zelfs eene mis gelezen . Doch deze waren op geenerlei
wijze to behouden, en van de laatften werd maar een genezen . Ook met de herftelling van bezetenen laat hij zich in .
Zelfs heeft hem een naburig, zeer eenvoudig Protestantsch
landman duizend fl . geboden, zoo hij den Duivel van zijne
met herhaalde vlagen van krankzinnigheid bezochte vrouw
wilde uitdrijven . Men onderhandeft nog over de zaak-, en
bet gevolg blijft dus to wachten ."
WENKEN, UIT DEN MOND DER ONNOOZELHEID, VOOR
DRIJVERS VAN DE D00DSTRAF .
Welk eene bewegingl wat toevloed van yolk! Waar gaat
deze menigte henen ? vanwaar deze herhaalde levendige uitroepingen ? Alle aangezigten zijn als opgeloken ; alle
blikken vol verwachting . Ongetwijfeld is er eenig feest op
handen , of worden er toebereidfels gemaakt tot volksvermakelijkheden . Hoe veelvermogend is toch bet aanlokfel des
vermaaks I De winter heeft geen ijs , de armoede geene
behoeften meer, zoodra de roepftem tot vrolijkheid zich doet
hooren . Wat zijn die menfchen gelukkig i . . . . God f wat
klank treft daar mijne ooren ? De doodklok luldt, . . . .
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't Is, alsof ik , to midden van die fombere toonen , een flagtmes boor flijpen l . . . . Ja , ach ja ! heden wordt er doodregt gedaan , en elk haast zich , om dit ijfelijk Drama to zien
fpelen ; elk. haast zich , om den doodftrijd van zljnen natuurgenoot to geAdeten! . . . . En gij , barbaarfche vader 1 ook gij
wilt uwen zoon derwaarts geleiden ? Hij otelt, naar'tfchijnt,
naauwelijks acht jaren . . . .
Dus met mijzelven fprekende , trad ik naast den vader en
bet kind voort , en werd alzoo oorgetuige van hun gefprek .
,, Ik zai dus pleizier hebben ; niet waar , vader?" zeide bet
onfchuldige knaapje. (Ach ja, kind l dacht ik fchier overluid, terwijl de vader zweeg ; gij zult u regt vermaken ; gij
zult bloed en fluiptrekkende ledematen aanfchouwen 1)„Maar,
vader! de goede God heeft evenwel verboden, iemand to
dooden . ' - ,, De wet beveelt zuiks , kind , in fommige gevallen . " - ,, Is de wet dan magtiger, dan de goede
God I " - „ Neen ; maar men moet ook hair gehoorzamen:' - ,, Wie heeft de wet gemaakt, vader?" - „ De
menfchen, mfjn kind l" - „ We!, dan zijn gij immers den
goeden God ongehoorzaam ." - „ Ik zal u dat op een' anderen tijd wel eens ultleggen ." -- Het kind fchudde bet
)oofd, en vervolgde : ,, Maar, vader., goat bet dan in de
wereld even als op fchool, waar men bun , die fouten maken, firaf oplegt?" - ,, Juist, mijn kind!" -,, Waarom?" - „ Om anderen tot exempel to verflrekken ." „ Heeft men reeds meer iemand ter dood gebragt ?" „ We! zeker!" - ,, En heeft dit dan anderen niet tot pxem .
pet verilrekt?" - ,, Ja, gewis ; bet heeft de vermenigvuldiging der misdaden belet ." - ,, Zijn er ook landen, vader, wear men de menfchen niet ter dood brengt?" „ Eenige ." - „ De menfchen moeten daar dan wel boos
zijn I" - ,, Niet boozer, dan bier." - „ We!, dan dient
bet immers nergens toe, menfchen ter dood to brengen ." -„ Zwijg, kleine babbelaar!" - Het kind zweeg voor
eenige oogenblikken, en begon toen weder : „ Zeg eens, va ..
der ; gij kent immers Karel Dijkman we!?" - ,, JR." „ We!, die heeft gisteren flaag gehad ; en 't was toch een
ander geweest , die kwaad gedaan bad ." - „ Dan heeft zeker de meester hem vergiffenis gefchonken ?" -- ,, Ja wel ,
nadat hij hem eerst braaf geranfeld had! Zeg eens,, vaderlief, heeft de wet ook wel eens abuis ?" - ,, Ongelukkigerwijze, mfjn kind, zijn wel eens onfchuldigen veroorL 2
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deem .'--„Men hee£a her hun dan ook zeker vergevda , even
als meesterg" . . . . „ Rep u wat, jongen ; wij komen an .
tiers to lent .?' -- i, Moor, vader, als men een' mensch heeft
doen fteeven, en men heefc abuis gehad, gee£t men bent
dan bet le#en weder?" -- ,, Ach neen, kind :I dat is niet
mogelijk."
„ Maar, waarom dan . . . . Och, zie eens,
vader ; mijne vingers zijn bevroren . . . . Wat moet die arme
man niet kodd zijn!"
Die woord der onnoozelheid deed mij als van fchrik ver •
f4ijven . 't Was mij , alsof er een lijk voor mijne voeten
lag! - En deze ontzaggeiijke menigte mannen, vrouwen en
kinderen, die de ilrengheid der felfte vorst braveren , om

bet hpofd eens menfehen, rookende van bet versch vergoten blood, to zien fcheiden van den tronk l . . . . Ligt er dan

niets afgrijfelijks voor hen opgefloten in bet woord wernieti,
Hoe ! wij hebben geene tranen voor zulk een
onrzettend fchouwfpel , en wij fchreijen bij bet verhaal van
eene ligxe ramp ~ ja i wij fmelten weg van deernis in den

ging? . . . .

fehouwburg, bij bet vertoonen van verdichte ellende •t . . . .
Week als was bij bet verhaal van ingebeelden jammer, har-

der dan Been bij bet aanfchouwen van wezenlijke ijfelijk .
heden, - wie doorgrondt bet gedichtfel van 's menfehen
hart ?

Bij bet, zeer onlangs, to Parsjs, ter dood brengen van de
drieboosdoeners,csANDELZT, GUItRIN en IsARDON,(de
eerfte van welke al zingend en danfend zijne ftraf ondergingl)
drong eene jonge, eardige vrouw, met roode wangen err
blond, gekruld haar, door de menigte, om bet werktuig des
doods van nabij to befchouwen . „ Dat doer fmgrt," zeide :

een jong meisje, dat boar verzelde, tot haar ;,, gaan wij !" -- .
„ Neen," hernam de fchoone blonde, met een gliialachjey
„ bet mes zal van daag fpek hakken 1" . . . .
Eenige fchreden verder frond een 'man nit bet gemeen op
zijne teenen, een jong kind op de fchouders dragende . Hij
zelf ken niet zien ; maar hij had aan zijn zoontje de zorg

opgedragen , om hem de bijzonderheden der fl,rafvol trekking
mede to deelefi . ,, Kunt gij wel zien?" zeide hij tot zijn
kind : ,, Ziju zij er al?" - „ Ja , vaderI daar zijn zij . . . .
Ik zie overheerlijkl Door draagc men hem near boven . . . .
„ llij verroe.rt zilch niet . . . . Men fjouwt hem, . . . Hij is
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„ dood ." -- „ Wel neen, jongen I hij is bang ." --- „ Vader!
• guillotineert men ook dooden ?" - „ Ja , zeker I am bet
• voorbeeld . Maar, let wel op!" - „ 't Is gedaan, va• der!" --- ,, Let op! 't Zal weir beginnen ." - ,, Het
„ groote mes is geheel rood, vaderi Daar komt er nog
• een. Hij heart een kaal hoofd . Alweer afgedaan . Dat
• gaat gaauw !" - ,, Let - verder-! Ziet gij den derden ?" De vader, met eene Stoifche
• Ja, vader! . . . 't Ia over."
onverfchilligheid : „ Nu gaan wii foep eten ."

ZONDERLING GEBRUIK IN SERVI2 EN HET HEDENDAAGSCIIE
GRIERENLANb .
(It A N RE .,

Die Serbifohe Revalution. 1829 ; verg. met
G E R TI A R D'S Wila . 1828.)

13 ij aanhoudende droogte words , in Servie, een meisje, ongekleed, met gras , kruiden en bloemen zoodanig omwikkeld ,
dat men zelfs van haar gelaac bijkans niets ontwaart. Zij
vertoont alzoo eene foort van wandelende weide , en gaat
van huis tot huis rond ; zij beet de Dodole. Zinnebeeldig ge-

laat zich elke huisvrouw, alsof zij een' emmer waters over
haar uitftort. Hare medgezellinnen zingen een gebed am regen ; en men houdt bet algemeen daarvoor, dat zulk een lied
de wolken haren togt doet verhaassen, en , am hetzelve, de
druif en bet grain zal bevochtigen .
Oak in Griekenlznd vindt men hetzelfde gebruik . Wanneer

bet tijdens de zaaijing in geene 14 of 2o dagen geregend
heeft, verzamelen zich de dorpelingen, of ook der fteden,
en doen, onder voorgang des priesters en bet ronddragen van
gewijde beelden, eenen plegtigen omgang, terwiji zij God am
regen fmeeken en de priester de kerkgebeden leest . Som-

wijlen ook komen, in dorpen of fteden, de kinderen van .7
tot 12 jaar bijeen ; een kraapje of meisje van 8 a io jaar

wordt dan uit hun midden gekozen, hetwelk daarop door de
anderen naakt uitgekleed, en met kruiden en bloemerl van
bet hoofd tot de voeten bedekt en opgefierd words . Zulk
een kind I}oemt men Pur purina . Met hetzelve aan hun hoofd,

gaan zij na in de huizen, terwiji zij een liedje, de bede am
regen bevattende , zingen ; en elke huisvader of moeder giet
over bet hoofd der Purparina een kroes waters uit, ten zin-
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nebeeld, dat her God behage, zijnen regen to zenden . Ziehier een+e, fchoon gebrekkige, vertaling van gezegde lied :
Daar gaac her Regenmeisje rond .
Wij fmeeken God met hart en mond
Ach-, goede God 1 zend regen veer,
Een' milden , zachten regen wear,
Die wasfen en die bloeijen doe,
(En alien zijn wij blij to mod)
War op den akker , rijk bevracht ,
In ruin of weide uw' zegen wacht!
Vul ook de drooge beek met nat ,
En vloeij' de druif in kuip en vat!
Maak onze fchoven vol en rijk ;
Dat in den oogst uw gunst ons blijk'!

OVERGANG VAN HENDRIK

IV,

VAN FRANKRI}K, VAN DE HER-

VORMDE TOT DE KATHOLIJKE KERK .

denkfchriften .

Door den Predikant
Grosz - Zfchocher.

Uit

S C H L

IS

U L L Y'S

o

S S E R,

Geto

Voorberigt.

der gefchiedenis van den overgang van
Onder de bronnen
IV tot de Katholijke kerk worden de Gedenk-

II E N D R I K

fchriften van S U L L Y doorgaans bovenaan geileld . Daar nu
dit boek onder de zeldzamen behoort, zal her menigen vriend
van boekenkennis, die her niet bij eigene aanfchouwing kent,
niet onaangenaam zijn ; bier lets naders daarvan to lezen .
Deszelfs volledige titel is : Memoires ou oeconomies (verordeningen) royales d'estat, domestiques, politiques et militaires,
de HENRY LE GRAND,parMAXIMILIEN DE BETHUNE,
Duc de Sully . Doch deze Gedenkfchriften zijn geenszins
door SULLY zelven , in then vorm , in welken wij die bezitten, vervaardigd en uitgegeven , maar door vier mannen ,
welke hij in verfchillende ilaatzaken gebruikt had , en die na .
derhand , men weet niet hoe, tot vijf werden . In den brief
van opdragt zeggen de vervaardigers aan S U L L Y : „ Daar
„ uwe Hoogheid ons vier, die Gij wel kent, bevolen heeft,
• zekere Gedenkfchriften naauwkeurig na to gaau, en to be• proeven, dezelve in den vorm eens eenvoudigen dagboeks
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IV,

ENZ .

1S5

„ van uwe-n geheelen levensloop , uwe daden en handelingen ,

• goede en kwade ontmoetingen , federt uw twaalfde jaar,
• toen uw beer vader U den zaligen Koning overgaf, tot op
• des laat(len beklagenswaardigen dood, to gieten, en verkorte uittrekfels daaruit to maken ; zoo hebben wij ons
korte

• van dezen last, naar beste vermogen, gekw'eten ." - Uit

dezen oorfprong laat zich dan ten deele de ongepaste houding
des boeks verklaren : Want de vervaardigers verteljen, then ten
gevolge, aan s v L L Y , wat hemzelven bejegend is . Zoo luidt
bet ge(tadig : „ Gij zeidet, Gij antwoordet, Gij deedc," in
plaats van in den derden perfoon van hem to fpreken . Doch
teffens berust op deze wijze van ontflaan de geloofwaardigheid
des boeks, en deszelfs voorregt, om de meest geheime gefprekken en onderhandelingen tusfchen H E N D R I K en zijnen
getrouwen dienaar to behelzen , door dezen onvermoeiden arbeider opgeteekend en verzameld.
(Het vervolg hierna .)

T

VERICLARING VAN DEN BISSCHOP VAN AMIENS .

erwijl de onpartijdigheid ons gebiedt , deze verklaring des
Bisfchops van Rrniens, (welke echter door den Bisfchop op
geenerlei wijze geaaafd wordt) aan den Corfaire gerigt , on.
zen Lezeren mede to deelen (*) , voegen wij daarnevens bet
luimig, maar flout antwoord op dezelve , alsmede bet vooraf
gaande, in bet genoemde blad .
„ Niet gewoon in ons blad gewijde brokftukken van Bis• fchoppelijk proza mede to deelen, is bet inderdaad voor
• ons een fortuintje , onzen Lezeren een ilaal van den brief• iliji' van Monfeigneur den Bisfchop van !miens to mogen
„ aanbieden. Hebben wij onlangs de milddadigheid van Mon„ feigneur van 4vignon met innig genoegen vermeld, met 1e• vendige voldoening plaatfen wij thans de vrome logenflraf• fing van dien van Arniens, wiens herderlijke ingewanden
• zijn bewogen geworden, dus luidende :
(*) Zie , omtrent de aanleiding tot dezelve , bet Mengelvan ons vorig NtM .
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„
„
„
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•
•
•

,lan den Redacteur - em- chef van den Corfaire .

„ MjjnheerI - Ik verneem, dat g~ in uw dagblad eene
daadzaak (un fait), m1 betrefende, hebt*opgenomen (*) .
Dezelve is valsch, M jnheer, zoo wel als de omJlandigheden, welke dezelve vergezellen . Niemand is, nach aan de
dear van min huis, noch daar binnen, van hanger geflorven . Nieti, vol/lrekt niets, heeft tot dit lasterend verhaal
aanleiding kunnen geven . Ik noodig a uit , volgens den zin
van art. Ir der wet van 25 Maart 1822 , 9nijne tegenverklaring in uw eerstkomend nomrnes' to plaatfen .
Ontvang,
MJnheer,, de verzekering miner volynaakte achting .
,, t J. P., Btsfchop van 4miens . "

„ Deze brief verzekert, dat niemand van honger ge(lorven
„ is aan de deur van her huis van Monfeigneur , noch daar
„ binnen . Wij wenfchen alle de commenfalen van her hotel
„ geluk ; her bewijst, dat men bij den Bisfchop van llmiens
• (eene glad, want men goede fier maakt en lekkere pastijtjes
„ bakt) eene treffelijke ordinaris en eene ruime keuken houdr .
„ Nog tens , wij wenfchen daarmede den commenfalen des
„ Bisdoms geluk! Intusfchen willen wij Monfeigneur doen op• merken, dat her woord lasterend een weinig hard is, en
„ niet zeer gepast voor eene kerkelijke pen ; bet heefc ons
• dit vets van den Lutrin in her geheugen herroepen
,, Tant dd fzel entre - z - it dons l'dme des devots ?"
(„ Kan zoo veel gal de ziel der vromen binneniluipen?")
„ Monfeigneur had mien noodig, zich to beroepen op art .
:, r r tier wet van 25 Maart F822 ; zijue verklaring ware zon• der dit opgenomen ; nimmer zullen wij eene zoo hooge cor„ respondeneie van de hand wijzen . Daarenboven ligt er iets
• pikants in , in den Corfaire dit klein Mandement, met ten
„ aardig - herderlijk kruisje onderteekend , to lezen . -- Voor
„ her overige, toen wij deze Misfive met bet merk van den
• post van 4miens ontvingen , riepen wij, met blijd€chap des
• batten, uit : „ Monfeigneur bevlndt zich in zijtae refidentie l" Mogten de armen van zijn Bisdom de weldaden zij„ ner tegenwoordigheid finaken,"
(*) Volgt her onz(n Lezeren reeds bekende geval .

F1DO E N BIANCO.

A

1 57

FIDO EN BIANCO.

zijn twee wijfjes-honden . In tegenwoordigheid van den
ICon-ing van Napels, van den Groothertog van Tescane, en IIu
laatftelijk, to Fares, (a7 Januarij 1830) in die van de Hertogin V A N B E R R Y, hebben zij hunne kunften vertoond . Ae
eene tell vijf , de andere nag geen twee jaren . F I D o is
wit, met zwarte omen ; 111 A N c o desgelijks wit, get twee
kleiae zwarte vlekken op bet kruis . B I A N C o heeft al het
levendige, aardige en grappige van een' jongen fchalier ; r3D o al de deftigheid van een oud geleerde . B I A N c o Zal bet
misfchien vender brengen dan FI DO ; tot dusverre is deze de
bekwaamfle , gelijk hij ook de oudfl:e is. B I. A, N C e heeft
evenzeer behaagd door zijne bevalligheid •als door 2ijn yernu(t ;
F-D o heeft. verbansd door zijne bekwaamheden en geheugen
zoo wel, als de verfcheidenheid zijner - verkregene keunis . F ie*
vertlaat en jchnijft zes taten ; Fransch, ItaliaanscA, Engalsc4,
tegduttsch, Lat#o en niesw Grieksch. (Menig Minister van
Buitenlandfche Zaken, door zijnen post verpligt, met de geheele wereld to corresponderen ; zou hij zich kunnen beroemen, er zoo vele to verllaan ?5 ) Men vrpeg aan F I D 0 : ,, Hoe
beet Rome in bet ltaliaansch g" Hij fchreef: Roma . Men z ei.
de tot hem : ,, Schrijf in bet Engelsch bet woord , dat in bet
Fransch beet .- mouchoir ." Hij fchreef : andkerckief B I Anc o
werd gehaald, zag bet kwalijk gefpelde woord, door zijtz0n
ka nenstd gettokken, zette er eene h voor, en verwijderde
zich fpringende en kef ende, zich verblijdende ,, naar't ft1ieen,
als een fcholier, die zijnen meester eene vlieg heft ,afgevangen . Eerre tabel in zes kolommen werd nu aan~ •de toe .
fchouwers rondgedeeld, viftig genommerde woorden in zes
talen bevattende. Men vroeg Ran F I D 0 : „ Hoe beet in 't
Fransch bet woord, geno mm erd 38?" Hij (three£ : Penus .
„ Hoe beet ~ in 't Italiaansch 'nommer 2o ?" Hij fchreef : Die .
Somtijds gebeurde bet, dat bet aan F'ID0 voorgeltelde-woord
dubbele letters had. Naardien men hem fle hts ddn alphabet,,
en geene letterze vters -kas heeft gegeven , is hij verpligr , bet
reeken, dot hem, otirbreekt, to vaagen ; hij kiest bet uit, bet
reeds zaamgeftelde gedeelte , en wijst bet aan zijnen rneester,, die bet hem geeft . Zoo men hem wil mialeider, hij
ontdekt bet terftond, neemt de aangebodene letter niet aan,
en vraagt andermaal die , welke hij noodig heef . Hij kan
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optellen , aftrekken , vermenigvuldigen , deelen . In bet optellen is hij fchler even ervaren , als een kasfier van de The .
faurie ; in eene feconde ziet hij de cijfers , welke hij moet
optellen, voegt ze zamen , en fchrijfc er de fom onder . Men

zegt den bond een getal, welk ook, voor, en hij fchrijfc
bet, zonder to aarzelen ; men vroeg 1099 , (eene keukenmeid ,
die niet voor 't minst zes maanden de leerwijze van JAC o TOT befudeerd had, zou bet hem niet nadoen) en hij
fchreef bet onverwijld . F I D o en B I A N C O fpelen kaart,
en zij kennen bet fpel zoo wdl, dat zij geene fouten begaan ;
zij letten op de trekken van partij ; zij vragen of weigeren de

kaart, met eene verwonderlijke fchranderheid .
Heer K E s S E L s bet eerekruis ontvaugen voor bet
van een' dooden walvisch ; verdienc dan de Heer
die F I D o en B I A N C O heeft onderwezen, bet

- Heeft de
opvisfchen
F A R I M A,

groockruis
niet? En de Heer MARTIN, den Magnecifeur van wilde
dieren? Leeuwen temmen, honden tot taalkenners en wiskundigen vormen , is dat niet duizendmaal meer, dan eenen
walvisch laten opzetten, then men niet eens zelf geharpoeneerd heeft ?

A

DE LONDENSCHE-TABAKSDO .OS .

ardig is de toepasfing, welke, in eenige koffijhuizen to
Londen, tot fpijt dier tabakrookers, die gaarne eene pijp
om niet ftoppen, van de werktuigkunde wordt gemaakt

op de tabaksdoozen of bosfen . In Engeland words meeren.
deels alleen door vreemdelingen , foldaten, matrozen en de
geringere klasfen gerookt,en dus juist niet in de voornaamfe

koijhuizen, maar flechts in de mindere, alwaar dar., tot
derzulken gerijf, nog bijzondere fmokingrooms, of rookver.

trekken, voorhanden zijn . Maar de Engelschman is niet ge .
woon , pijp en tabak bij zich to dragen , gelijk de Hollander
zijne tabaksdoos , de Duitfcher den geheelen toeftel, en de
Hindoo zijne beteldoos medevoert . De (Hollandfche) aarden
pijp krijgt men van den waard ; maar de tabak flaat op de tafef
in eene geflotene blikken bos . Voor eerstgenoemden was bet

weleer even omflagtig als onzeker, bet bedrag van elke gefopte pijp (een penny, d . i . g centen Holl.) van elken rooker to
innen . Maar zie ! daar viel een werktuigkundig Genie onder
de koffijhtiishouders op een hulpmiddel, dat weldra navolgers
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vond . Thans is er, midden in bet vertrek, eerie tabaksdoos
geplaatst, welke eene bijzondere afdeeling, met eene opening daarin , heeft, gelijk eene armenbos, waar juist een
penny doorgaac . Van binnen, tegen de opening, is een hef
boompje, welks ander eind met den grendel, die bet dekfel
der Boos fluit, in verband ftaat, en z6d ingerigt, dat alleen
bet gewigt van een penny, en geen ligter, dezelve doet open .
gaan . Wil men nu zijne pijp floppen, dan werpt men er een
penny in, bet dekfel fpringt open, en men heeft, wat men
verlangt . Doch meent iemand zuiks met een halve penny to
klaren,zoo words bet bedrog terftond geftraft ;de doos blijfc,
daar bet gewigt voor den hefboom to ligt is , onverbiddelijk
gefloten , en hij moet nog een heele penny offeren ; want
een tweede halve opent haar zoo min als een derde, wijl bet
geldauk niec op den hefboom liggen blijfc . Het egos"smus des
Engelschmans doer bet werktuig volkomen beantwoorden aan
deszelfs doel . Hij denkt : , Ik heb betaald ; een ander mag
ook betalen !" en hij klapt de doos altijd wear digs .
MARNIX VAN ST . ALDEGONDE .

aartoe voor Roomfche of Griekfche helden
W
Het fpeeltuig in de vuist geklemd ?
Waartoe , 't Been Hellas dichters melden ,
Op Nederlandfchen toon geftemd?
Waartoe, in ver verwijderde oorden,
Naar flof gezocht voor harpakkoorden ;
Daar Maas- en 1.1- en Scheldes - boorden
Weergalinen van der vadren lof?
Laat M A R o van A E N E A S zingen ;
H o M E E R, door 't godlijk fnarenwringen ,
I-leel 't aardrijk tot bewondring dwingen .,
En zoo der Grieken roem voldingen I
Der vadren deugd zij onze fof .
Wie, wie denkt immer aan de tijden,
Toen Nedrland zijn verjongde vlag,
Na 'c bloedig tachtigjarig ftrijden ,
Op alle zeeen wappren zag ;
Toen de Amboinees zijn nagelbalen ,
Ceilon ons zijn kaneel zag hales ,
En Banda fijue fpeceiij ;
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Toen men de vracht van duizend fchepen
Steeds zag de fpijkers binnenflepen
Der handelilad aan 't fcheeprijk

IJ :

Wie brengt zich ooit then tijd to binnen ,

En dankt niet 't foute voorgeflacht,
Dat, grout van moed en kloek van zinnen,
Dit alles heeft tot Hand gebragt?

Wie denkt ooit aan die duizendtallen,
Die voor 's lands vrijbeid zijn gevallen
Op Neerlands afgefreden grond ;
Wie noemt ORANJE, bron en ader
Der vrijheid , en gedenkt to gader

Zijn' halsvriend niet en trouwfen rader,
Aan MARNIX VAN ST, ALDEGOND'?

Wat ilervling waagt, met floute vingren,
Voor MAR NIX 't fpeeltuig aan to flaan ;
Hem 't eerloof om de kruin to flingren,
Die onverfchrokken pal bleef flaan ,
't Zij hij in 't veld den vijand keerde,
Of in den raad 's lands regt verweerde ,
En Neerlands Edlen, bid 't Verbond,
Toen zij het puik van N A s s A u's helden
(Wiens dapperheid nog Jemmings velden
En Heilgerlee met roem vermelden)
En BRED E R ODE als hoofden telden ,
Met mond en pen ten dienfle fond ;

Den diepgeleerden volksverlichter,
Zoo vroom, als welbefpraakt van tong ;
Die, als zoetvloeijend Neerlandsch dichter,

's Lands Vader 't eerfte lof ied zong : (*)'
Wie zal zijn' roem naar waarde fpellen ?
Wie waagt , de dienften op to tellen,
(*~ Het bekende Volkslied : Wilhelmus van Nasfouwen ,
wordc met zooveel waarfchijnlijkheids aan M A R N I X toegefchreven , (zie Mr . j. s CH E L T E M A, Cefthied- en Letterkundig Mengelwerk, D . III . St . 3 . bl . 174 ; N . G . VAN K A MPEN, Gefchiedenis der Letteren en Wetenifchappen in de Nederlanden, bl . IIS , 1 16) dat ik niet geaarzeld heb , in een
dichtfuk, hetzelve fellig, als door hem vervaardigd, to
doen voorkomen .
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Door he-m veer Nederland ver plgt?
Wie fchetat zijn vaderiandfche wd'!9l#,
Zijn groote ztelsheedtnlgheden .
Alwat hij nuttigs heei`t gefficht?
Ja, MAR:NIxI dat de zeveu p4ten
Zijn in een' bnndel zaawgefnoerd,
(Schoon gij ookiniet op heebtaifijlen
Zaagt 'r ftaatsgebouw ten top gevoezd)
Was ook uw perk . 0 ! waren alien
Uw doel, uw pogen toegevalien,,
Geheel dit bloeijel d Nederland
Was nooit verdeeld geweest in Bataviefs en Belgea ;
Maar BAT0's kroost was- Reeds met BRAD 0' ; here re telgen
Veteenigd dagr een' zelfden baud,
Waar that van d'edlen volksbefchermer
Hec beeld, gegoten nit metaal,
Gebeiteld nit arduin of marmer,
Voor 't oog van elken Brig to praal? (*)
Dus, hoorend' van ziju deugd gewagen,
Zal ieder wis, met geestdrift, vragen,
Dan, 't is vergeefs in 't rond geftaard ;
Geen plekjen in de Nederlanden,
Geen enkle fteen aan deze ftranden
Heeft M A It N I x' naam voor ons bewaard .
Neen , hij, de fchrik der zielstirannen,
De leunpilaar van Nedrlands ftaat,
Zag zich miskend, verguisd, verbannen,
Befchuldigd van bet fnoodst verraad ;
iij , die en goed en bloed en leven
Voor 't vaderland ten best' wou geven,
Die nooit, in 't onverpoosbaar ftreven
Voor Nedrlands weliijn , bad gerust ,
Kon eens, tot loon dier deugd, verwerven,
Dat hij vergeten om moest zwerven,
Als balling •a an een vreemde kusti
(*) „ Met reden," zegt de Heer s CH 8 L T E M A, (S40
.
kundig Nederland, D . II . b1, 72) ,, zou iemau4., die niet
„ bedacht, dat volksdankbaarheid fchaars is in Gemeene„ besten, kunnen vrageu : waar Ran 's mans faadbftldI"
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Dit, dit is dan uw loon, o braven I
Die uwen moed, uw kloek beleid,
Uw kunde, uwe ongemeene gaven
Aan Vorst en yolk hebt toegewijd!
Uw deugden hoort gij zelden roe men,
Uw minite feil een wandaad noemen ;
't Door u eens beweldadigd yolk
(Komt nijd in zijnen boezem wonen)
Zal vaak u zijnen ondank toonen,
Eu uw verdienfte eenmaal beloonen
Met zwaard , met moordfchavot , of dolk !
Maar, fchoon gij voor den nijd moet zwichten ,
Uwe eeuw u vaak verguizen ziet,
Het nageflacht zal eenmaal rigten
Ligt, dat bet u eene eerzuil biedt .
Dit loon hadt ge eenmaal ook verworven
Was de edle niet to vroeg geftorven,
Ben Zeeuw vereeuwigde uwe dawn .
Dan zagen wij aan Zeelands kusten,
In 't oord, waar uwe beendren rusten,
Te Souburg, een gedenkzuil ftaan . (*)
Thans is de hoop nog niet verloren ,
Dat men uwe asch die eer bewijst ;
Veelligc zien wij nog 't tijdftip gloren,
Dat bier voor u een ftandbeeld rijst .
Gij, fchrik van 't immer woedend Spanje!
Gij , vriend en raadsman van O R A N J E!
Ziet eens door ons die fchuld betaald .
_1a, 't yolk, dat E G M O N D'S beeld deed rijzen,
Zal ook . zijn hulde aan u bewijzen,
Door grafgefteente , zuil of naald !
Antwerpen .

A . J . VAN DER AA .

(*) De Heer H U R G R O N J E, in Zeeland, had bet voornemen opgevat, om A L D E G O N D E to West- Souburg , in Walcheren , waar hij begraven ligt, een Gedenkteeken op to rigten, toen een vroegtijdige dood hem daarin verhinderde. (Baron H . C O L L O T D' E S C U R Y, Hollands Roem in Kunflen en
Wetenfchappen , D. 11 . bl. 86 der Aanteek . en Bijdr .)
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aarom ftaat dat oog zoo donkey,
Dat zoo vriendlijk anders fpreekt ,
Blinkende als bet ftargeflonker ?
Waarom
. is die wang verbleekt ? 't Affcheid valt zoo bang en zwaar
Aan een edel vriendenpaar .
Daarom ftaat dat oog zoo donkey ;
Daarom is die wang verbleekt .
Waarom keert de blos der wangen ?
Waarom wordt bet oog wedr licht?
Heeft de vreugd bet Teed vervangen?
Is de reistogt al verrigt?
Neenl maar ramp en fmarten vlidn :
Englen fluistren : „ Wederzien'!"
Daarom keert de blos der wangen ;
Daarom wordc bet oog weer licht.
Waarom toch dat handenwringen,
En die wanhoop op 't gelaat?
Wilt gij bier een troostlied zingen?
Ach ! hier baten troost noch raad .
't Is een brave, ftom van rouw,
Bij bet lijk van kind en vrouw.
Daarom dan dat handenwringen ,
En die wanhoop op 't gelaat .
Maar, de hoop ftraalt wedr op 't aanfchijn ;
Maar, daar zit hij rustig nedr.
Zijn uw dierbren weer in 't aanzijn ?
Neen! zij keeren nimmer wedr .
Zeg dan, wat u troost kon bidn?
Juichend roept hij : „ Wederzien I"
Daarom ftraalt weer moed op 't aanfchijn
Daarom zit hij rustig nedr. .
Wederzien! gij, woord des levetus!
Zalig is uw tooverkracht ;
Gij fchenkt troost en kalmte, tevens
In den zwartften jammernacht .
Vrienden ! wat ons moog' gefchien,
Englen zingen : ,, Wederzien I"
Nook volprezen woord des levees ,
Zalig is uw tooverkracht .
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't Zij dan gij of ik moet zwerven ,
Ver van 't lieve vaderland ;

't Zij dan gij of ik mot ; !terven,
Neen I dac fcheurt geen vriendenband .
Als we eikaAr bet affcheid bien,
Fluistren. Englen : „Wederyien!"
Woord, gezegend duizendwerven!
Gij houdt eeuwig, eeuwig Raid .

13 Dec . 182.%

G . TIM ME .

BERLAG VAN EEN' HOLLANDER OVER DE BI<SSCHGP3MOUWEN (*)
DER DAMES.

W

aar toch, waar moet dat been? Wilt, goden, a erbarmen!
o Mode! mannenplaag, door wet noch band geltuit 1
Smeedt gij nu 'c fcboon gefacht een' hoepelkrans om de armen,
Zoo wijd fchier, als die . 't vat van Heidelberg omfuic ?
Veelvoudig is bet feed, dat gij ons hebt gebrouwen ;
Veelvoudig zij de haac, u daarvoor toegewijd!
Dat zij, wier magere arm zich 't eerst flak in die mouwen,
Bij 't floopen van dien zak, verga van fchaamte en fpijt !
Waarom ons, lieve maagd! den poezlen arm onttogen,
Die immer 't fchoon verhoogt der fijue en teedre hand?
Waarom, natuur ten hnon, uzelve wreed belogen .,
Als ware uw vorm aan dien des olifants verwant?
Waarom, wanneer de man zijn gade wil omarmen,
Omvat hij , words zijn kus niet door balein geweerd ,
Een bawl van doode flof, onvatbaar voor verwarmen ,
Waarin de reinfe vlam al fisfend zich verceert?
Waaroin toch, fchoon geflacht! dat ultra in bedekking ,
Dat ellen ftofs verzwelgt, en heel uw leest ontfrert ?
Hec ultra, waar bet heerfche in ftaacs- of huisbetrekking,
Wordt door geen man of vrouw van waren fmaak gevierd .
Verwerpt een tooifel dan, dat ons bedroeft, o vrouwen 1
Van nieuws bet zedig fchoon, den poezlen arm, ontbloot !
Ligt words, waar welvaarc week, bet plus dier ultra-mouwen
Een minus in de kas van menig echtgenoot !
'k Ben geen petitievriend ; maar, !eent mij gunttige ooren !
'k Heb, per request, de grief voor uwen troon gebragt
Wat zie ik? . . . Ja! - gij kwaamt reeds half mijn bed ce voren ;
Slechts de opperarm alleen duldt nog de vreenrde dragt .
Naar aanleiding van
eenige 13oogdaitfche dichtregels.

(*) Manches 4 l'Eveque.

J. W . IJNTEMA .
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nlangs werd mij een boekje ter hand gefteld, geO
fchreven door den beroemden en godvruchtigen Rabbi

ABRAHAM JAGEL, zoon van Rabbi CHANANIA,,
opgedragen aan den door zijne fchriften onftenfelijken
Rabbi J o S E P H V A N F A N o, Hoogleeraar op de doorluchtige Hoogefchool to Ferrara , vertaald door L . H . J .
BRONVELD,gedrukt bij D . ZIMMERMANN,inhet
jaar der Joodfche jaartelling 5564, volgens de Christelijke
1804 . Met genoegen en ftichting heb ik dit boekje gelezen , maar tevens met bijzondere belangflelling ; vermits
ik daarin vond, waarnaar ik reeds lang had gewenscht,
de geloofsleer namelijk der hedendaagfche Joden omtrent
bet hoofdverfchil , hetwelk er beftaat tusfchen de Joden
en de Christenen , door eenen Israeliet zelven opgefteld,
en met zachtmoedigheid , liefde en hooge en warme godsvrucht voorgedragen . In vele opzigten dezelfde gevoelens aantreffende in een ftukje, geplaatst in bet Mengelwerk der haderl. Letteroef. voor 1829 , b1 . 345 ,
dacht mij Diet onbelangrijk voor de lezers van dit
tijdfchrift, in hetzelve een uittrekfel to vinden uit bovengemeld werkje met de eigene woorden van der edelen
fchrijver en kundigen vertaler ; waarbij ik eenige aanmerkingen heb gevoegd, welke mij onder bet lezen daarvan zijn ingevallen .
In de voorrede zegt de fchrijver, dat fommigen hunner Leeraren de wet, die 613 geboden behelst, gebragt
hebben tot elf grondartikelen , welke alien duidelijk voorkomen Pf. VIII ; anderen tot vijf of zes , volgens Jef.
XXXIII : 15, 16 ; wederom anderen tot drie, naarMicha
VI: 8 ; en eindelijk anderen tot 66n : de regtvaardige
zal door het geloof levee, Hab . II : 4 .
MENGELW . 1830 . NO . 4 .
M
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Ook het voorberigt des vertalers behelst veel, hetwelk alle opmerkzaamheid verdient . „ Door den in„ houd ," zegt hij , „van dit bock zullen ophouden en
„ verdwijnen alle verouderde vooroordeelen en valfche be,, grippen, die fommige onkundigen van de Joodfche
„ Godsdienst koesteren ; namelijk , dat men ons zoekt op
„ to dringen , alsof wij niet liefdadig zouden denken omtrent
trent andere godsdienfl:ige gezindheden , en alsof wij
„ zouden gelooven , dat een yolk , belijdende eene andere
Godsdienst dan de onze, niet zoude kunnen zalig
„ worden ."
,, Immers," zegt de Heer B R o N V E L D , „ het is al,, gemeen bekend , dat de Joden tot eene vaste leerftelling
„ hebben, dat God zijne fchepfelen geenszins tot ver„ doemenis gefchapen heeft : want, zegt de Eeuwige,
,, Ezech . XXXIII : I I , zoo waarachtig als Ik leve , zoo
„Ik lust heb in den dood des goddeloozen! maar daar„ in heb Ik lust , dat de goddelooze zich bekeere van
„ z%jnen weg en leve . En David, Pf. CXLV: De
„ Eeuwige is aan alien goed, en zijne barmhartigheden
„ z#n over alle z jne werken .
Door alle werken
,,Gods nu worden verftaan alle menfchen, wie zij ook
„zijn mogen, waarvan ieder mensch of yolk een gedeelte
„ uitmaakt ."
„De latere Schriftgeleerden en Leeraars ftellen als
„ zeker, gelijk wij lezen in den Talmud en bij M A I„ M 0 N I D E S, dat de deugdzamen uit de andere volken
„ de Eeuwige zaligheid deelachtig worden ; en onder„ ftellen wijders , dat alle redelijke en befchaafde volken ,
,in zoo ver zij zich in de kennisfe Gods en in de
„ betrachting der deugd bevlijtigen , niet alleen zoo wel
„ als de Joden , maar , in eenen zekeren zin , nog ge„ makkelijker dan dezen , kunnen zalig worden , omdat
„de wet vin Mozes alleen aan de Joden, bij wijze van
„verdrag, dat zij vrijwillig aangenomen hebben, ge„ geven is ."
Verblijdend is het, dit gunftig gevoelen to ontdekken,
hetwelk thans de Joden koesteren, over de zaligheid der-
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zulken , die eene andere Godsdienst belijden . Maar of
dit de oude leer der Israeliten geweest zij , daaraan
twijfel ik zeer ; vermits er zelfs geen voorfchrift in de
wet van Mozes gevonden wordt, om alle menfchen lief
to hebben ; althans wordt het woord naasten in de wet
nergens verder uitgeftrekt dan tot het Israelitifche yolk .
Lev. XIX: i8 . lnderdaad, voor de beoefening dier
hoogere zedeleer van eene algemeene menfchenliefde waren de Joden, toen ze nog op zoo lagen trap van
befchaving ftonden, en eerst uit de Egyptifche flavernij
kwamen, niet vatbaar, en fchreef hun daarom de opperfe
Wijsheid toen die wet nog niet voor. Van waar hebben
dan de latere Joden die leer ontleend ? .Van waar an
ders , dan door hunnen omgang met de ChristeneD ?
Verder zegt s R 0 N yE L D : „ War wij en onze nakomelingen zijn gehouden, om deze wet in alle voles
„ gende tijden to eerbiedigen en to onderhouden, .zonder
„ dat eenige wetgevende magt, welke die ook zou mo .
„ gen Wezen, (behalve de Goddelijke) ons hiervan ontflaan flaan kan ; en zulks wel hoofdzakelijk daarom s, omdat
„ het wetten en geboden zijn des opperften W etgevers,
„ gelijk gezegd wordt bij Jef . XXXIII : 22 : De Eeuwige
„ is onze IVetgever ; de Eeuwige is onze Koning . Ja i,
„ wij zijn verpligt en gehouden , deze Mozaifche wet,
„ met de daarin voorkomende geboden en regten, (die
„ de Godheid uit barmhartigheid en liefde, welke zij
„ geftadig het menfchelijk geflacht toedraagt, ons on„ middelbaar , in eene heerlijke en fchitterende verfehij„ ning op den berg Sinai, tot ons tijdelijk en eeuwig
„ behoud, geopenbaard heeft) zoo lang to eerbiedigen
„ en to onderhouden, tot dat het then oppermagtigen
„ Wetgever behagen zal, ons geweten omtrent dit tee,, dere punt gerust to ftellen , en tot dat de vernietiging
„ of verandering derzelve wet onmiddelbaar gefchiede
„ in eene dergelijke fchitterende verfchijning , als bij de
„ inflelling derzelve op Sinai onder donderen en blikfemen en bazuingeklank . Maar, zoo lang zulks niet
femen
„ gefchiedt, is de gemeente van Jacob verbonden en
M2

168

OVER .RET GELOOF EN DE GEVOELENS

gehouden , de wet van Mozes to eerbiedigen , en de
„ daarin voorgefchrevene geboden en regten to onderhouden ."
Wat hier door den Heer E R o N V E L D met oordecl en
alle regt wordt beweerd , dat de Goddelijke wet, welke
de Israeliten op zulk eene ontzagwekkende wijze van
den berg Sinai ontvangen hebben, niet kan veranderd of
vernietigd worden, dan door God, den opperflen Wetgever zelven , zal door geen Christen worden tegengefproken . Integendeel1 Maar wij Christenen gelooven,
dat zulks werkelijk is gefchied . Getuigen de menigte
Goddelijke wonderen , door Jezus en zijne Apostelen verrigt. (Want ha is God alleen , die wonderen doet ;
Pf. LXXII : 18 .) Getuige de duidelijke en meermalen
herhaalde flem van den Hemel : deze is min Zoon, mzjn
geliefde, in welken tk min welbehagen heb, hoort hem .
Matth . III: 17 . XVII: 5 . Getuige bovenal het gebeurde
op het eerae Pinkflerfeest, na onzes Heeren dood, opflanding en hemelvaart, toen, door heilige vuurvlammen,
welke fchitterend nederdaalden op de hoofden zijner gezanten, deze mannen werden bekwaam gemaakt en van
God toegerust, om de leer van een nieuw verbond alom
in de wereld to verbreiden ; welk verbond God nu door
een veel voortreffelijker Middelaar , dan Mozes was ,
had opgeregt, then Hij ook, Pf . II : 7, ztin Zoon heeft
genoemd ; een verbond niet alleen met do kinderen Jacobs, maar met alle volken en geflachten der aarde,
gelijk zulks reeds door de aloude Profeten was voorfpeld, Gen . XII : 3 . XLIX : 10 . Deut . XVIII: 18, 19 .
Jef. XLIX : 6 . Jer . XXXI : 31-33 . Getuige, eindelijk,
de verwoesting van Jeruzalem en van den Tempel ,
hetwelk door Jezus zelven was voorfpeld, Matth . XXIV:
2, waarmede de geheele Tempeldienst voor altijd vernietigd en afgefchaft is . - Zoo is dan nu de tire gekotnen ,
gelijk onze Heer zelf heeft getuigt, Job- IV : 21-24,
wanneer men noch op den berg Gerizim (waar de Samaritanen meenden , dat God moest aangebeden worden)
noch to Jeruzalem den Vader zou aanbidden ; maar wan„
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veer de ware aanbidders den Vader zullen aanbidden
in geest en waarheid, want de Vader zoekt alle dezulken , die Hem alzoo aanbidden .
Tot dusverre bet voorberigt van den Heer B R p NV E L D . En nu overgaande tot bet werk van Rabbi
j A 0 E L zelve, zijnde eene zamenfpraak tusfchen eenen
Joodfchen onderwijzer en zijnen leerling, zal ik, al bet
overige, hetwelk veel fchooons behelst, met ftilzwijgen
voorbijgaande, alleen ftilftaan bij bet hoofdverfchil tuefchen de Joden en de Christenen .
„ De woorden der H . Profeten," zegt JA GEL ,
„ behelzen dertien geloofsartikelen , welke , wegens
• derzelver voortrefFelijkheid van zuivere leer en gezond
• verfland, bij al bet Joodfche yolk all algemeehe en
• wezenlijke geloofsgronden van de Godsdienst zijn
• aangenomen ; ja bij hen in zulk eene hooge achting
• en waarde ftaan, dat een ieder, die de JoodfcheGods• d-ienst omhelst, en zich tot de Joodfche gemeente ver• voegt, voegt, zijn volkomen geloof daaraan openlijk belijden,
• moet ."
Het twaalfde nu van deze artikelen luidt aldus : ,, dat
• de Almagtige God den Mesfias zal zenden, die zijn
„ yolk verlosfen zal ; en offchoon dit wenfchelijk tijd• flip tot heden vertraging ontmoet heeft, zoo verwachten wachten wij Hem toch , en moeten aan die verlosfing
„ in geenen deele twijfelen ."
„ Deze Mesfias , die, door de hulpe Gods , de alge„ meene, verlosfing van Israel en bet tvelzijn van bet
„ ganfche menschdom zal bevorderen , zal zijn een afftam• meling van den Koning David, eene fpruit van den
• edelen flam van Jesfe , van Bethlehem , die, gekomen
„ zijnde , ook zal toonen zulk eene edele geboorte waardig dig to zijn . Zijne eerfte ambtsverrigting zal beflaan,
„ in de zoo lang vertredene en verdtukte regten to her„ flellen , en in geregtigheid op de aarde to doen gel• den, d en, de volken wegens hunne misbruiken en verdrukkingen kingen voor bet regt to roepen , alle hunne willekeurige ribe en gewelddadige regeringen to vernietigen, en
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tefFens to weeg to brengen , dat waarheid , trouw en
„ geregtigheid haar glansrijk licht over de geheele aarde
„ zullen uitbreiden , en eenen gelukkigen regeringsvorm
• op deze vaste zuilen ftichten . Hij zal zich to dien
,, einde , zegt de Schrift , Jef. XI : 5 , als met gereg„ tigheid gorden , en met waarheid en trouwe wage„ nen ; (in welk hoofddeel het ware karakter en de
„ roemruchtige daden van den Mesfias , als ook de ge• lukkige tijden, welke daarop volgen zullen, befchre„ yen zijn) welke gelukkige en wijs ingerigte regeringsi , wijze hij, tot algemeen welzijn en genoegen des yolks,
„ jaren Lang, met eer en heerlijkheid , roemrijk uitoefenen zal ; ''a , hij zal nog daarenboven het zalige gefenen
„ noegen genreten , van zijne deugdzame nakomelingen
„ en het ganfche rijk in eenen beftendigen gelukftaat to
• zien ."
Ook wij Christenen erkennen , dat de Profeet Jefaia ,
in het XI H . zijner voorzeggingen , gelukkige tijden
voorfpelt, welke de komst van den Mesfias ten gevolge
zal hebben . Maar, vooreerst, moet de komst van die
gelukkige tijden , welke daar befchreven worden, niet
terftond en overal in de wereld verwacht worden ; maar
eerst dan , als de fcheute uit de wortelen van jesfee tot
een boom zal opgewas/en zin , en vruchten zal voortbrengen , volgens vs . i , en al de aarde vol kennisfe
des Eeuwigen zal zijn, gel#k de wateren den bodem
der zee bedekken , volgens vs . 9 . Die gelukftaat bevindt zich reeds aanvankelijk in het hart van ieder
mensch , die opregtelijk gelooft ; en , naar gelange dat
geloof meer wordt uitgebreid, zal ook die gelukftaat onder de menfchen meer toenemen . En, ten andere, moeten die uitdrukkingen, welke bij den Profeet gevonden
worden , geenszins in eenen eigenlijken zin verftaan worden , maar in eenen geestelijken en zedelijken zin . Het
is toch niet to verwachten , dat er ooit een tijd zal komen, waarin de wolf vreedzaam met het lam zal verkeeren , volgens vs . 6 ; maar wel , dat wreedaards zachtmoedig zullen worden gelljk lammeren . In dien zin is
„
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bet klaar to begripen , dat God eene baniere zal opregten wider de Heidenen , en dat Haf de verdreyenen Israils zal verzamelen , volgens vs.. a ; to weten , alleen door de kracht des geloofs , en dus op eene wijze,
dat niemand vart bet overblijffel van Israel vann land of
van plaats zal behoeven to veranderen .
Eene tweede aanmerking betreft de verwachting der
Joden , dat de Mesf as , waarop zij hopen , vele jaren
met eer en heerlijkheid roemrijk zal regeren ; dat hij in
bet huwelijk zal treden en kinderen verwekken, en dat
deze en derzelver deugdzame nakomelingen bet ganfche rijk in eenen beflendigen gelukfaat zullen blijven
regeren .
Gansch anders is hieromtrent bet geloof van ons
Christenen , en zeker meer overeenkomftig bet geopenbaarde woord van God . Wij gelooven, dat de beloofde Verlosfer der menfchen gekomen is , en dat zijne vijanden , niet wetende , wat zij deden, Hem aan bet
kruishout hebben ter dood gebragt ; maar dat God ,
naar de voorfpelling bij David, Pf . XVI : io , niet heeft
toegelaten, dat z!yn Heilige in . het graf de verdervinge
zoude zien , waarom Hij Hem ten derden dage na zijnen
dood weder heeft opgewekt , en veertig dagen daarna van
den Olijfberg buiten Jeruzalem uit bet midden zijner
Apostelen of gezanten heeft opgenomen in den Hemel,
waar Hij nu, aan de regterhand Gods verheerlijkt , als
Koning regeert over bet door Hem geftichte Godsrijk
op aarde , en zal blijven regeren tot aan bet einde,
zonder ooit eenigen opvolger to hebben ; van welke opvolgers wij ook noch bij Mozes, noch bij de Profeten
eenige de mingle melding vinden gemaakt ; terwijl wij
in dit alles duidelijk de vervulling ontwaren der Godfpraak door David, Pf. CX: i : De Eeuwige heeft
tot mgnen Heer ge(proken : zit aan m jne regterhand,
tot dat ik uwe v%7anden zal gezet hebben tot cane voetbank uwer voeten .
Opmerkelijk is bet, dat Rabbi j A G E t, nergens gefproken heeft van den vernederden faat en van bet lij-
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den van den Mesfias , daar toch de voorzeggingen der
Profeten dienaangaande zoo zeer duidelijk zijn , Jei: LIII :
2, 3, 4, 5, 99 12 . Pf. XXII : 5, 6, 7, 8, 9, t7,
13 , x9 ; welk alles , tot de minfte bijzonderheid toe,
in onzen Heer is vervuld geworden, job . XIX : 23, 24 .
Verder zegt j A GEL : „ Deze gelukkige ftaat ten tijde
„ van den Mesfias zal in geenen deele verfchillen van
„ den tegenwoordigen Nat der menfchelijke zamenleving, dan alleen daarin , dat Israel uit zijne ballingving,
„ fchap weder in vrijheid zal gefteld worden , en bet
• beloofde land, hun voormalig vaderland, weder als
„ van ouds onafhankelijk zal regeren en bewonen, den
• H . Tempel herbouwen, en daarin de Goddelijke eer„ dienften en offeranden zal oefenen, zoo als bet in
• zijnen alouden Staat deed . De Priesters zullen hunne
„ dienflen weder verrigten, en de Levieten den Heere
„ met lofzangen verheerlijken ."
De Joden leven dus in de flellige verwachting,-dat
zij bij de komst van den Mesfias naar hun vorig vaderland zullen terugkeeren ; dat zij alsdan den Tempel zullen herbouwen , daarin Goddelijke eerdienften uitoefenen,
offeranden brengen op bet brandoffer-altaar ; dat zij aldaar, als van ouds, onafhankelijk zullen regeren , en
alzoo bet beloofde land bewonen . Ook vele Christenen
zijn niet vreemd van to gelooven , dat deze hunne verwachting nog eenmaal vervuld zal worden ; maar zij flellen , gelijk trouwens van zelve fpreekt, dat zulks niet
terftond bij de komst van den Mesfias zal plaats hebben ,
daar deze reeds op aarde verfchenen is, maar v66r geheel Israel zal zalig worden , Rom . XI : 25 , 26 ; naar
de letter opvattende, wat wij lezen Jef. LXVI : 18, i9 .
Maar, flemt ook daarmede overeen, wat wij lezen job .
IV: 23, za : De tire komt en is nu, wanneer de ware
aanbidders den Vader zullen aanbidden in geest en
waarheid ; want de Trader zoekt ook alle dezulken,, die
Hem alzoo aanbidden . God is een Geest, en die Hem
aanbidden, moeten Hem aanbidden in beest en waar-kcid. - Min Koningr'k, zegt onze Ileer, is nict v z
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doze aarde, Joh . XVIII: 36 . De lIllerhoog/le woont
rriet in Tempelen met handen gemaakt , gelijk de Profeet zegt (Jef. LXVI : i , 2 .) De Hemel is mij een
t roon , en de aarde een voetbank m Jner voeten . Hoeddnig huis gull gi+ mij bouwen 2 zegt de Heer, of wet
ks is de plaats mijner rust ? Heeft Wet mine hand
alle deze dingen gemaakt ? (Hand . VII: 48-5o .) Het
gansch Heelal is Gods Tempel ; ieder mensch behoort
een Priester des Allerhoogilen to zijn , (1 Petr . II : 9 .)
en bet altaar, waarop hij voor den Eeuwigen moet offeren, is bet hart ; dat God hem gegeven heeft. Zoo
hooren wij reeds David zeggen , Pf. LI: 19 : De oferanden Gods zo~n een gebroken geest ; een gebroken en
ver/lagen harte zult g!7, o God l niet verachten .
„ Alleenlijk ," zoo gaat j A G E L voort , „ moet ik, er
• nog dit bijvoegen . Daar, ter oorzake der gefteltenis,
• waarin wij ons thans in de ballingfchap bevinden ,
„ verfcheidene geboden niet volbragt kunnen worden
• dan in bet beloofde land zelf, en wel bijzonderlijk
• niet v66r en aleer de H. Tempel weder pp zijnen al• ouden grond geplaatst zal zijn (als , onder anderen ,
„ de offerdienst en andere plegtigheden , die alleen in
„ den Tempel plaats hadden , als ook de heffingen der
„ tienden, en meer dergelijke geboden, welke men als• dan betere gelegenheid zal hebben , om ter verheerlijGods waar to nemen en uit to oefenen, dan wel,
• king
„ helaas ! heden ten dage) ; zoo hopen wij met verlangen
„ dat gelukkig tijdflip nog to beleven, in hetwelk men
„ de gunftige gelegenheid zal hebben, om, door de vol„ brenging van alle geboden des Heeren, des to eer de
• volmaaktheid to bereiken . En ach ! dat bet den Al• magtigen behaagde , dat Hij van zijne heilige woon„ flede op ons nederzag, en zich ontfermde over zijnen
„ voormaals zoo verheerlijkten Tempel , tot het zoo
„ lang verdrukte Sion eenen Verlosfer zende , in wiens
• dagen geheel Israel zal herfteld, worden ! - In deze
„ verlosfing , die op zoo eene wonderbaarlijke wijze zal
~, .gefchieden, dat nieniand zich dezelve ooit op zulkeene
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wijze zoude hebben kunnen voorllellen , zullen alle
„ menfchen, zoo wel de geringften als de aanzienlijk„ ften , duidelijk de geheime leidingen en de Almagt des
„ Heeren zien , en de Goddelijke trouwe beloften , door
„ zijne Profeten voorzegd , met verbazing bewonderen ."
Dit laatfte trof mij .
Inderdaad toch heeft de ondervinding en uitkomst, naar het geloof van ons Christenen, de waarheid dezer verwachting op het allerduidelijkst bevestigd . Hoe wonderbaarlijk immers was niet
onzes Heeren geboorte , en zijne verfchijning in de wereld ! Ja, we1 to Bethlehem, in de ftad Davids, en
uit eerie Maagd , met name Maria , die, alhoewel tot geringheid en armoede vervallen , nogtans eene Telg was ,
voortgefproten uit den wortel van David ; maar in de
allerdiepfle armoede , geboren in een' ftal, omringd van
lastbeesten , en weggelegd op een luttel ftroo ! Hoe
wonderbaarlijk, dat Hij opgevoed werd, en tot aan
zijn dertigfte jaar zijn verblijf hield , to Nazareth , de
Hoe
allerverachtfte ftad van het landfchap Galilea !
wonderbaarlijk, dat Hij uit zijne Discipelen twaalf mannen verkoos tot zijne gezanten of Apostelen , welke
geenszins behoorden tot de aanzienlijken en geleerden
onder de Joden , maar tot de onaanzienTijken en ongeleerden in Israel, zijnde meestal visfchers van beroep !
Hoe wonderbaarlijk , dat de Mesfias , als de grootfte
van alle misdadigers en als de onwaardigfte onder de
menfchen, buiten de muren van Jeruzalem , aan een
kruishout is ter dood gebragt ! Hoe wonderbaarlijk ,
dat het ligchaam van dezen verachten door twee rijke
en aanzienlijkd Raadsheeren van het kruis is afgenomen ,
en in de graffpelonk van eenen dezer is neergelegd ; dat
Hij ten derden dage uit het graf levend en verheerlijkt
weder is verrezen , en veertig dagen daarna van eene
der hoogten van den Olijfberg glorierijk is ten Hemel
gevaren ! Hoe wonderbaarlijk, dat zijne arme, en door
geene Schrift- of Wetgeleerden onderwezene jongeren,
zonder magt en zonder wapenen, ja in weerwil van den
grootften tegenftand , zoo wel van de zijde der Joden ,
„
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als van die der Heidenen , de Godsdienstleer van hunnen Heer overal in de toenmaals bekende wereld verfpreid hebben ; dat vervolgens door die leer de diep
ingewortelde Afgodsdienst der Heidenen , met al derzelver pracht en praal, alomme in ons wereldeel geheel is
vernietigd en afgefchaft ; en dat nu die leer van den Gekruisten reeds hare belijders heeft in alle werelddeelen,
en nog van tijd tot tijd meer words uitgebreid, en door
vele duizenden omhelsd en aangenomen ! -- Wie is er
in Israel, die dat verwonderlijk en zigtbaar verfchijnfel
in de wereld kan ontkennen? Voorwaar, zoo wonderbaarlijk is deze verlosfing van bet menschdom , dat vele
Joden daarom , dewijl dezelve zoo weinig heeft beantwoord aan hunne verwachting , nog tot op den huidigen
dag weigeren dezelve aan to nemen, gelijk zulks vroeger
door hunne Profeten reeds was voorfpeld, Jef. LIII .
Ziedaar, Lezer ! bet hoofdverfchil tusfchen de Joden
en de Christenen, hetwelk wel van den eenen kant zeer
groot is , maar van den anderen, gelijk de E erw . D 0 Ij E R
zegt, (in zijne Invallende Gedachten, No . 05) zoo
gering als bet onderfcheid tusfchen is en zal.
De oorzaak nu, waarom die ballingfchap der Israeliten
blijft voortduren, beftaat, volgens bet gevoelen van
Rabbi J A G E L , alleen in den nijd , niet welken de Joden den Onjoden, maar welken deze den Joden hebben
toegedragen en nog toedragen . Daaromtrent laat hij zich
dus uit : ,. De ondervinding heeft ons geleerd, dat de
„ haat, die uit nijd zijn' oorfprong heeft , langer duurt
„ en met meer verbitterdheid vergezeld gaat ., dan die,
„ welke uit verongelijking , hoon, twist , of nit eenige
„ andere zaak van then aard , ontitaat. Vanhier de ver„ woesting des tweeden Tempels ; vanhier de ondergang
„ des Joodfchen rijks, en de jammerlijke gevangenfchap,
„ die wij , helaas ! nog heden verduren moeten . Ja , de
„ nijd is bet, die ons nog tot op dezen dag in balling„ fchap houdt ; alhoewel de geest des Joodfchen yolks
„ niet zoo zeer bedorven is , en de drie hoofdgruwelen ,
„ Afgoderij , Bloedfchande en Moord, niet zoo iterk,
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• als gedurende den tijd des eerften Tempels, in zwang

„ gaan . Ja, deze affchuwelijke ondeugd, namelijk de
• nijd , is een der verderfelijkfte hartstogten , die de
„ j-immerlijkfte verwoesting in de menfchelijke maat• fchappij fchappij heeft voortgebragt . Aan deze ondeugd, aan
„ haar, ja aan haar alleen, moet men, helaas ! toefchrij• ven de voortduring van onzen tot heden toe nog do• lenden en omzwervenden levensloop in hallingfchap ."
Zeer heeft bet mij verwonderd, bier to lezen, dat
Rabbi J A C E L de voortduring van de ballingfchap der
joden meent to moeten toefchrijven aan den nijd der volken in het algemeen, en aan then der Christenen in bet
bijzouder.
De Joden toch erkennen en gelooven , dat er eene aanbiddelijke Voorzienigheid is , die door hare onzigtbare
hand alle lotgevallen der menfchen regelt en beftuurt . Zij
weten niet alleen, dat de Hcere regeert, Pf. XCVII : t,
maar dat H~ ook regeert over de Heidenen, Pf . XLVII:
9, en dat derhalve elk Israeliet op zich mag toepasfen
de woorden van David : M, ne ti/den z!7n in uwe handen , Pf. XXXI : 1 6, en wederom : Bet verhoogcn komt
niet uit het oosten, noch uit het westen, noch uit de
woestijn ; maar God is Regier ; Hij verhoogt dezen en
yernrdert genen, Pf. LXXV : 7, 8 . Zij weten, dat de
menfchen in Gods handen niets anders zijn dan werktuigen, om to doen hetgeen Hein welbehagelijk is, en
dat diensvolgens nict Nebucadnezar bet Joodfche yolk
in de Babylonifche gevangenis heeft gevoerd, maar God
door dezen . Zij weten , dat de Reuwige uit den Hornet
fchouwt, en ziet alle menfchenkinderen ; dat Hij uitziet
van z%jne vaste woonplrsats op alle inwoners der aarde ;
dat Hij hunner alier harten formeert, en let op alle
hunne werken . Pf. XXXIII : 13, 14, 15 . Ook gelooven
zij , dat Nebucadnezar naar waarheid heeft gezegd : Alle
inwoners der aarde z! n voor Hem als niets geacht .
t1if doet naar zffnen wil met het heer des hemels en
met de inwoners der aarde ; en dear is niemand, die
zi7ne .hand af/laan, of tot Hem z ,,ggen kan : , Pat doct
51 ? Dan. IV: 35.
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Dit nu wetende en geloovende, hoe kunnen dan de
Israeliten aan tweede gorzaken toefchrijven, hetgeen bet
werk der eerf'e Oorzaak is ; of aan den nijd der menfchen,
hetgeen bet welbehagen Gods is? 't Is derhalve God , wiens
beloften onberouwelijk zijn, en die ook nu nog niet
ophoudt op lsrael neder to zien en bet Bade to flaan ;
't is God alleen, aan wien bet nageflacht van Jacob de
voortduring van den toefland zijner vernpdering heeft
toe to fchrijven , en geenszins aan den nijd der volken .
Bovendien is bet er verre van daan, dat wij Christenen
den ellendigen toeftand der Joden zouden benijden . Zulks
zoude geheel onnatuurlijk zijn . De meerdere immers beaijdt niet den minderen , maar deze den tneerderen . Integendeel, elk regtgeaard Christen eerbiedigt den Aartsvader Abraham als den vriend van God , den vader der
geloovigen, en heeft diensvolgens bet innigst medelijdel ;
met bet overblijffel van zijn nageflacht .
Er moet derhalve eene andere oorzaak wezen, waarom
de toefland der Israeliten niet flechts zeventig jaren,
maar zoo vele eeuwen blijft voortduren, niettegenftaande
de drie hoofdgruwelen van Afgoderij , Bloedfchande en
Moord niet zoo clerk meer, als gedurende den tijd des
eerflen Tempels, onder hen in zwang gaan .
Deze oorzaak nu, meenen wij Christenen, is geene
andere, dan dat de toenmalige Joden den verfchenen
Mesfias verworpen hebben , en dat hunne nakomelingen,
tot den huidigen dag toe, daarin blijven volharden . Zoodr~ nu de oorzaak ophoudt, zal ook de uitwerking ophouden . Dan zal Israel, gelijk Apostel Paulus zegt,
(Rom . XI : i9--32) tot zijnen eigenen olijfboom, van
welken hf door ongeloof is afgebroken en in welken wq
door bet geloof zijn ingeent, wederkeeren en zalig worden . Ja, dan zal Israel met ons deelgenoot worden van
bet Nicuwe herbond, en zich ontheven gevoelen van
den zwaren last en van bet drukkende juk van Mozes
plegtige wetten , en daarvoor in de plaats ontvangen
nieuwe en zachte Goddelijke wetten, welker volbrenging
binnen bet bereik ligt ook van de zwakften en van de
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armiten onder de menfchen , en welke alleen ten doel
hebben , om bet hart to reinigen van alle zondige neigingen en begeerten , en om bet alzoo aangenaam to maken in de oogen van dien Heiligen en Alwetenden, die
tot Samuel gezegd heeft : de mensch ziet aan, wat voor
oogen is ; maar de Eeuwige ziet het harte aan .
i Sam . XVI : 70 zalige vereeniging van al bet nakroost van Sem ,
Cham en Japhet , als gene kudde, onder dien a nen Herder, van welken Mozes gezegd heeft : een Profeet uit
het midden van u, uit uwe broederen, ALS mIJ, zal
u de Eeuwige, uw God, verwekken ; naar hem zult g%
hooren . Deut . XVIII: I5 .
O Eenige, Eeuwige, Algenoegzame, Albarmhartige
God, die de God Abrahams , de God Ifaacs en de
God Jacobs zijt , bet behage U , dien dag fpoedig to
doen aanlichten !
Philojudaeus .

DE SIAMASCHE TWEELINGBROEDERS . (*)

D

(Met eene Afbeelding .)

e Commercial Gazette van Boston, in Noord-4lmerika,
gaf verfag van eene merkwaardige fpeling der natuur,
in de perfonen van twee op eene zeldzame wijze aan
elkander verbondene Siamdfche jongelingen, die destijds
aldaar uit dat land aangekomen waren met bet fchip Sachem . Eene befchrijving van dezelve werd daarna medegedeeld in bet Medical and Surgical journal, van gemelde ftad, welke wij hier, overnemen .
(*) De naar bet leven geteekende Afbeelding van dit
hoogstopmerkelijk Broederpaar dacht ons den Lezeren van dit
Tijdfchrift niet ongevallig to zullen zijn . Aan de heuschheid
des Uitgevers van den Nederlandfchen Hermes zijn wij den
letterdruk verfchuldigd , die dezelve vergezelt . - Redact.
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„ De Siamdfche Gebroeders ." Bij de eerfte befchouwing vestigt zich de aandacht in het bijzonder op derzelver gezond ligchaamsgeftel en opgeruimd voorkomen .
Zij hebben ongeveer de gewone lengte ; hunne hoofden
zijn ongemeen groot in evenredigheid, en het voorhoofd
hooger, dock minder breed, dan van andere jonge lieden van denzelfden ouderdom . De kleur van hun gelaat, wezenstrekken en aangezigt zijn geheel van Chinefchen vorm, en komen tamelijk met elkander overeen .
Nadat men hen echter meermalen gezien heeft, zijn de
eigenaardigheden van ieder in het bijzonder meer blijkbaar en gemakkelijk to onderfcheiden , en dan fchijnen zij
naauwelijks meer gelijkend dan andere tweelingen, die
op dezelfde wijze gekleed zijn .
In den eerffen opflag zou men denken, dat zij aan elkander vereenigd of gehecht zijn door middel van zekere zelfftandigheid in de gedaante van eenen zandlooper,
tlitgaande van een deel van het onderlijf des eenen, en
vastgehecht aan dat van den anderen . Dit is echter het
geval niet volkomen . Het vel is onafgefcheiden van den
eenen jongeling aan den anderen, en, met uitzondering
van eene fchram of indrukfel , klaarblijkelijk to weeg ge .
bragt door de afneming der navelftreng , die hun als
vrucht voedfel verfchafte , vertoont het anders geen merkteeken , vlek of ontkleuring hoegenaamd . Deze fchram
heeft ook weinig overeenkomst met die , welke gewoonlijk overblijft na de affcheiding des navels ; iets, hetwelk
op tweederlei wijze to verklaren is . Het kan veroorzaakt wezen door eene andere dan bij ons gebruikelijke
wijze van verlosfing, welligt bij de Siamezen in zwang,;
het kan ook zijn, dat de gedurige trekking aan deze
vasthechtende zelfftandigheid dezelve uitgerekt , en de
zich nu vertoonende lange en gladde oppervlakte der
huid veroorzaakt heeft .
Bij nader onderzoek ontdekt zich de ware aard der vereeniging op eene zigtbare wijze. De zwaardvormige
knarsbeenderen van de fierna zijn buitenwaarts omgebo-
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gen , en aan deuitnzamgehctdorbinvez,
len, vormende eene foort van lid, hetwelk in verfchillende rigtingen kan bewogen worden . Door bet trekken
aan deze bindfels , hetwelk plaats heeft bij iedere beweging, is de huid beneden , als 't ware, uitgerekt ; zoodat bet geheel een band van vereeniging uitmaakt, die
horizontaal, ongeveer twee duim breed , en in de verticale rigting ten naastenbij vier duim dik is . Deszelfs
lengte was ongetwijfeld oorfpronkelijk zeer klein . De
geheele klomp is taai, en kan, zonder bezwaar, aanmerkelijk uitgefpannen worden . Wanneer dezelve los hangt ,
dat is , wanneer de knapen van aangezigt tot aangezigt
digt tegenover elkander ftaan, en men de cene hand boven dit kromme uitwas en de andere daaronder plaatst ,
en deze laatfle met kracht opwaarts geheven wordt , dan
drukt men dit to zamen , en de beide handen naderen
elkander zoo digt , dat men daaruit met genoegzame zekerheid opmaken kan , dat bet uitwas tusfchen beide uit
niets anders dan zwaardvormige knarsbeentjes , door bindvezelen vereenigd, en omgeven met eene huid, zamengefleld is . De kromme oppervlakte dezer knarsbeentjes
kan men duidelijk voelen ; maar er is hoegenaamd geen
polsflag to befpeuren .
Alhoewel wij niet bepalen kunnen, of bet vel, hetwelk dit uitwas omgeeft, al dan niet oorfpronkelijk met
mindere gevoeligheid toegerust was, dan dat, hetwel :
andere deelen des ligchaams bedekt, is bet echter blijkbaar ,
dat dit thans bet, geval is. Wij waren genoodzaakt ,
hetzelve met kracht tusfchen de vingers to drukken, v66r
dat zich eenige pijn bij de jonge lieden openbaarde ; en
de oppasfer verzekerde ons , dat hij hetzelve dikwijls
geknepen had, gedurende hunnen flaap , zonder hen to
floren .
Tot nog toe heeft zich geene gelegenheid aangeboden ,
om den invloed gade re flaan, welken cene ligchaamskwaal van, of bet toedienen van geneesmiddelen aan , den
eenen op den anderen zoude uitoefenen ; maar er zijn
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geene omfiandigheden aan den dag gekomen, die eenigen
grond opleveren, om hunne individualiteit in geestaandoeningen in twijfel to trekken . Bij eene zachte fluistering aan bet oor van den eenen, werd bet zintuig des
gehoors bij den anderen niet aangedaan . Wanneer men
vlugzout bij de neusgaten des eenen aanbragt, zoo very
oorzaakte zulks bij den anderen niets anders , dan eene
foort van nieuwsgierigheid, om ook de proef to nemen .
Werd de een in den arm geknepen , zoo had de ander
daarvan geen gevoel .
Daar wij ons wenschten to overtuigen, of er niet
eenig punt was, waar zij beiden gevoel hadden, zoo
prikten wij met eerie fpeld jui9t in bet middelpunt van
hun verbandfnoer ; beiden zeiden , dat dit hun pijn
verwekte . Een weinigje verder afwijlcende van dit punt,
herhaalden wij deze proeve op andere plaatfen ; en bet
gevoig was, dat, tot op den afftand van drie vierden
eens duims van bet middelpunt, naar den eenen of den
anderen ons wendende, beiden to gelijk gevoel hadden
van iedere afzonderlijke inprikking ; verderop ter eene
of ter andere zijde had flechts een hunner, en de ander
niet bet minfle gevoel daarvan . Deze proeve was ten
uiterfte voldoende ; en wij leiden uit dezelve af, dat de
beide jongelingen moeten aangemerkt worden als vrije,
van elkander onafhankelijke, wezens, en dat de verrigtingen van alle ligchaamswerktuigen even weinig gemeenfchap met elkander hebben, als die hunner herfenen .
Tweelingen, offchoon dan in meerdere of mindere
mate, gelijken gemeenlijk op elkander, zoo wel in verflandelijke vermogens en neigingen , als in perfoon ;
en dit is wel bijzonder het geval met deze jongelingen .
Wanneer wij deze natuurlijke overeenkomst, gevoegd bij
de door hen aangenomene gewoonte, van gelijktijdig en
eenf}emmig to handelen, in aanmerking nemen, dan zuller wij ons niet zoo zeer, als wel aanvankelijkr, verwonr
deren over bet gemak, waarmede zij hunne verfchillendo
bewegingen verrigten, en de fnelle vaardigheid, waarmede
de een aan de neiging des anderen beantwoordt .
N
MENGELW . 1830 . N0. 4.
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Op hunne reis plagten zif (gelijk men ons verhaald
heeft) niet alleen met groote vlugheid to loopen en to
fpringen, zonder elkander to hinderen, maar zelfs in den
top der masten to klimmen, even rad als de beste matroos op bet fchip . Zelden bemerkt men hen in gefprek
met elkander ; en de overeenflemming, waarmede zij
handelen, fchijnt bijna de werking van een inflirct to zijn .
Wanneer zij op het dambord fpelen, hetwelk zij zonder moeite geleerd hebben, als zijnde oorfpronkelijk van
een yolk, hetwelk eene natuurlijke . geneigdheid tot ally
foorten van fpel heeft , bemerkt men, dat zij, omtrent
bet verplaatfen der fchijven , fchier . in een en hetzelfde
oogenhlik beflisfen, en zulks met eene fnelheid en eentlemm .ig beraad, die in nagenoeg alle hunne verrigtin.
gen doorilraalt . In den loop van bet fpel verplaatfie
foms de een, foms de ander de fchijven . Zij fchenen
dezelfde inzigten van bet fpel to hebben, en altijd keurden zij elkanders zetten goed . Nogtans fpelen zij fom .
tijds ook tegen elkander ; maar dan is de gewoonte of
neiging, om eenparig to handelen, bij hen zoo flerk,
dat zulke partijen op verre na zoo ongedwongen niet afgefpeeld worden, als tegen een' derden perfoon .
Hunne buikontlastingen gefchieden gemeenlijk to gelijker
tijd ; bun eetlust en fmaak zijn tamelijk gelijk .
Zij fchijnen niet alleen tevreden met hunnen toeftand,
rnaar ook vrolijk en opgeruimd to zijn, en cene uitilekende genegenheid jegens elkander to koesteren . Kapitein
C O FF IN , die hen overgevoerd heeft, vernam van hunne
moeder, dat zij zeventien levende kinderen ter wereld gebragt had . Eenmaal was zij van drie, en nooit minder
dan van twee to gelijk verlost geworden ; hoewel . Been
van hare kinderen met eenige wanflaltigheid geboren was . .
De vraag, die natuurlijkerwijze iederen opmerkzamen
befchouwer in de gedachte komt, is : zoude niet dat
verbandfnoer afgefcheiden kunnen worden , zonder dat
de jonge lieden daarvan eenig letfel hadden'1 Wij vermeten ons niet, dit raadfel op to losfen, hetwelk ook
eigenlijk eerst volledig beflist zou kunnen worden, nadat
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de operatie verrigt was . De zamenflelling van het bindfnoer is, oogenfchijnlijk, zeer eenvoudig ; en wij befchouwen de daadzaak, dat kinderen, aldus aan elkander
vastgehecht, welgefleld ter wereld gebragt zijn, met levensbehoud van henzelven en hunne moeder ; dat zij de
ongemakken, die dergelijke natuurwonderen •gewoonlijk
vergezellen, ontkomen zijn ; dat zij den ouderdom van
achttien jaren bereikt hebben , in de eenparige uitoefening van onderlinge welwillendheid, en in eenen geest
van wederzijdfche infchikkelijkheid ; en dat zij zoo volmaakt tevreden zijn in hun lot, zoo opgeruimd en welgemoed, onder alle de verfchillende onaangename omftandigheden, in welke zij zich geplaatst vinden, als
niet minder merkwaardig,r dan deze zeldzame fpeling
der natuur zelve .
WIj vernamen onlangs, dat de tweelingbroeders in
een der Londenfche fchouwburgen zijn gebragt, waar
zij zeer levendig fchenen deel to nemen in de ganfche
vertooning+, en alle aanfchouwers verbaasden doer hunne
volmaakt eenparige gebaren en ligehaamsbewegingen ten
zelfden oogenblikke .
REDEVOERING, OVER MET EEDZWERSN.

Door
Mr. J .

VAN LEEUWEN,

Prefident van de Regtbank in het 4rrondisfement drnhem . (*)
wr anneer ik in I8og, alzoo ruim i9 jaren geleden, in dit
Genootfchap eene voorlezing deed over het zoo nuttige als
zedelijke van de uitoefening der jagt, en ik dezelve begun
met gefchiedkundig aan to toonen, hoe, van bet begin der
fchepping, die oefening door God zelven was ingefteld ,
opende ik daartoe voor u de heilige bladen , en deelde u
mede, hoe, reeds in then vroegen tujd ., N I m R o D een ge.
(*) Uitgefproken fit het Genootfchap Prodet/e cenasnur
binnen 4rnhem.
N z
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weldig jager was, gelijk er gefchreven flaat, voor het aan,
gezigte des Heeren ; dat is, hoe hij dezelve uitoefende in de
vreeze des Heeren . Voorts , hoe E Z A U, zoon van I z A a x ,
dezen zijnen vader in die oefening zoodanig behaagde, dat
de oude man, reeds op zijn fterfbed liggende, uitriep :
„ Miju zoon ! mijn E z n u t ik ben oud geworden ; ik gevoel mijn flerfuur naderen, offchoon niet wetende, wanneer
bet juiste oogenblik daar zal zijn : daarom , mijn zoon ! neem
toch uw gereedfchap, uwen pijlkoker, en uwen boog ; ga
uit in bet veld ; jaag mij een wildbraad ; maak mij hetzelve
voor bet Iaatst tot eene fmakelijke fpijze : ge weet, hoe
ik wildbraad boven alle andere fpijzen verkieze : breng bet
mij fpoedig , opdat ik in mijnen zwakkelijken toefland ver .
kwikt, en mijne ziele gefterkt worde, om u to zegetien, en
ik gerust kan flerven ."
Deze herinnering dient alleen om to vermelden, hoe bet
gezegd onderzoek naar den oorfprong van de uitoefening der
Jagt mij toen reeds toevallig aanleiding gegeven heeft tot
een ander onderzoek in de heilige bladen ; namelijk, van
waar bet plegtig Eedzweren zijnen oorfprong heeft, tot
welk onderzoek ik mij nader opgewekt en aangemoedigd
vond, toen ik, geruimen tijd geleden, hoorde beweren, dat
bet Eedzwerep , even als de Jagt , meer als eene menfche .
lijke dan als eene Goddelijke inftelling behoorde befchouwd
to worden . Ik zal dan , in de eerfle plaats, trachten aan
to toonen , van waar bet eedzweren zijnen oorfprong heeft ;
en tevens, dat hetaelve wel degelijk als eene Goddelijke in .
(felling moet warden befchouwd. In de tweede plaats, hoe_
danig het eedzweren brf eenige valken in gebruik is geweest .
Waarna ik , ten derde, met eenige aanmerkingen , zoo over
de noodzakelijkheid des eeds, als over de w~ze van eedzweren
in onze dagen, en hetgeen deswege to wenfchen over% ft,
mijne rede zal befluiten . - Verwacht evenwel, M . H .,
geene volledige befchonwing van - maar befchouwt her en_
kel als eene bijdrage tot dit allergewigtigst onderwerp .
I . Het zal wel weinig betoog behoeven , dat bet eedzweren , van de vroegfte tijden , bij alle volken , voor een zeer
gewigtig en godsdienftig werk gehouden werd . Trouwens ,
hoe konde bet ook anders, of de vreeze Gods , in wiens
imam en met aanroeping van welken men reeds in de eerile tijden zwoer, moest alle volken z,oodanig denkbeeld
daarvan doen vormen ; naardemaal zelfs de Heihienen, fchoon-
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deze

den waren God niet aanriepen , maar bij hunne Afgoden zwoeren, of bij lets anders, dat hun heilig of zeer
waardig was, en hetwelk zij ook als eene Godheid eerden,
hierdoor evenwel coonden , eene ingefchapene kennis eener
Godheid to bezitten, welke voor ben genoegzaam was, om

voor dezelve ontzag en eerbied re coonen , dewijl zij daar .
bij geloofden, dat, wanneer zij daarin valfchelijk handelden,
zij hunne Goden bedrogen, zich verzekerd houdende . dac
bet ongelijk , den Goden aangedaan , op hen zoude gewro.

ken worden .
Na deze opmerking zal nu meer bepaaldelijk blijken , van
waar het eedzweren zynen oorfprong heeft ; en tevens, dat
hetzelve door God is ingefleld .
Hoe dikwijls heeft niet de . Allerhoogie zijn ;verbond , zij.
n e beloften en gezegden met eenen eed bevestigdl Zoo
deed Hij aan A B IL A H A M , volgens Gen. XXII : 16-18 : Ik
zwere bij mijzelven, fpreekt de Heere : daarom , dac gij deze zake gedaan hebt, enz . Dergelijk. eedzweren vinden wij

JESAIA, XLV: 23 ;AMOs,VI : 8 ; Exodus, XXXII:
13 ; J E R E M I A, XI : 5, XXII: 5, XLIX: 13 ; bij welken laatstgenoemden wij den Allerhoogften zelven hooren
fpreken : opdat ik den eed bevestige, lien ik uwe vaderen
gezworen heb . Deze weinige voorbeelden zijn genoegzaam
om aan to toonen, hoe God bij zichzelven zwoer , waar.
door dan bet oneindig Opperwezen , als met den vinger op
zichzelven wijzende , to kennen wilde geven , dat geen an-

mede bij

dere eed Hem behaagde, dan die, welke in Hem alleen
gedaan werd ; gelijk Hij ook aan Israel bevolen heeft , in
zijnen naam to zweren, en tevens verboden , de namen van
andere
Goden
to gebruiken, Deuteron .. VI: 13 :
Gij
zult den Heer uwen God vreezen, en Hem dienen : gij
zult b j zynen naam zweren ; wordende gelijk bevel gevon-

den bij Deuteron . X: 20, JESAIA, LXV : 16, en J E R,FM I A, IV: 2 ; terwijl bet verbod, om de namen van andere Goden to gebruiken, to vinden is Exodus, XXIII : 13 ;
In alles , dat ik tot ulieden gezegd heb , zuic gij op uwe hoede
zijn, en den naam van andere Goden zult gij Wet gedenken ;
nit uwen mond zal hij niet gehoord worden .
Dat de Allerhoogfte ook zwoer bij zijne deugden, vol .
maaktheden en eigenfchappen , als bij zijne heiligheid, bij
zijne trouwe , bij zijne regterhand , bij den arm zijner I}erk,
te, bij zijnen groocen naam, bij zijue ziele, bij zijale beer-
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lijkheid en dergelijke, vinden wij aangeteekend op veleplaat .
fen, als Pfalm LXXXIXI 36, 50. XCV: II . LXII: S . jEREMIA XLIV: 26 . LI : 14, en AMOS IV : 2 .
Even zoo vinden wij ook Deuteron . XXXII : 40. jEREMIA XXII: 24, en EZECHIeL XVII : 16, dat de Allerhooglte nog op eene andere wijze zwoer, zeggende : ik leve
in eeuwigheid, ik kve, of zoo waarachtig als ik leve.

Laat mij nu nog met eene enkele plaats aantoonen, hoe
door M O Z E S, op bevel van God, bet eedzweren aan den
Israeliet geboden werd, hetgeen wij Exodus XXII: to en s i
vinden aangeteekend : Wanneer iemand aan zijnen naasten
een ezel of os, of klein vee, of eenig ander beest to bewaren geeft : en bet fterft, en bet wordt verzeerd, of weggedreven, dat bet niemand ziet : zoo zal des Heeren eed tusfchen hen beiden zyn, of hij niet zijne hand aan zijns naasten have geflagen heeft . En de beer derzelver zal dien eed
aannemen, en hij zal bet niet wedergeven .
Dat men, in die dagen , geen bepaald fornnulier van eedzweren bezat, maar dat men op verfchillende wijzen en
met onderfcheidene uitdrukkingen de eeden a°flegde, hetzij
dan dat die willekeurig Waren, betzij dat bet genoegzaam
was bij den waren God to zweren , is mij niet onduidelijk
voorgekomen. Ik zoude dit in bet breede met eene menigte van voorbeelden kunnen aantoonen, zoo als met dat van
S A M U E L, hoe deze zijn volk liet zweren, dat hii niemand

had verongelijkt, noch onderdrukt, noch van iemands hand
een gefehenk genomen had, enz, ; met dat van B 0 AZ, hoe

deze tot

zwoer ; voorts s A U L tot bet yolk , tot j 0tbt N• A T H A N, tot de Thekortifche vrouwe ; ein .
delijk ook nog door andere voorbeelden, ten blijke dat men
den Allerhoogften als eenen wreker der ongeregtigheid aanriep door de uitdrukking, alzoo doe mij de Heer, en alzoo
doe Hij daartoe ; of dat men bet Hoogfte Wezen tot htllp
of getuige inriep, gelijk in lateren tijd P A U L U S deed,
naar zijnen Brief aan de Romeinen , 1 : 9 , en dien an de
RUTH

NATHAN,

Corinthiers, I :

23 .

Dat almede zeer vroeg bet eedzweren met zekere plegtig .
heden vergezeld ging ; dat hetzelve gefchiedde met ophef_
fing der handen en van bet aangezigt hemelwaarts, gevolgelijk dat hetzelve door de aanroeping van Hem , die de hemelen bewoont, als van eenen biddenden moet worden ontleend, kan ons blijken nit hetgeen wij in Genefrs XIV: 22 en
23 , en bij Daniel, XII : 7 , lezen,
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Dat zoodanig eedzweren, met bet opheffen der band of
handen hemelwaarts , door God zelven was ingefteld., al .
thans dat de Allerhoogite zelf daartoe bet voorbeeld gegeven had , zullen wij nit de volgende plaatfen kunnen afleiden. Immers vinden wij Exodus VI : 7 : Ik zal u brengen
in dat land, daarover ik mfjne hand heb- opgeheven ; hoedanige voorbeelden mede Numeri XIV: 30, N E H E M I A IX:
1S, Pfalm CVI : 26, EZECHI6L XX : 6, XXXVI : 7 en
Deuteron. XXXII : 4o gevonden worden .
Dat bet eedzweren , in die digen , nog op -andere wijzen
gefebiedde, maar toch altijd met zekere plegtigheid gepaard
ging, kunnen wij in de twee volgende voorbeelden opmer.
ken , Genefrs XXIV : a, 3 en 9 : A B R A H A M fprak tot zijnen knecht, den oud(ten zijnes huizes, regerende over alles,
wat hij bad : Leg toch uwe hand onder mime heupe, opdat ik u doe zweren bij den Here den God des Hemels en
der Aarde , dat enz. - Toen leide de knecht zijne hand
onder A B R A H A M S zijnes heeren heupe , en hij zwoer hem
over deze zake . En Genefrs XLVII : 29, 3o en 31, in welke plaats I A R o B zijnen zoon met gelijke plegtigheid liet
zweren , om hem niet in Egypte to begraven .
II . Ik ga over tot bet tweede gedeelte mijner rede, hoedanig in lateren tfjd het eedzweren by eenige volken plaats
had, zonder daarbij , evenmin als bij bet vorige deel , eene
tijdrekenkundige orde to houden .
Dat men altijd, ten aanzien dezer plegtigheid, xe werk
ging naar de vooroordeelen en bet licht van elken tijd,
zullen wij nit de volgende voorbeelden kunnen opmerken .
Zoo verhaalt P L I N I U s, dat de Egyptenaren zwoeren bij
I s I s en o s I R I s, beide Goden , aan welke zij eene men-,
fcheiijke gedaante toekenden . Zij zwoeren ook bij den Hond
A N U B I s , bij den Os A P I S , bij den Krokodil, bij den Asp,
zelfs bij Knoflook en Ajuin, ook bij de Standbeelden, die
zich in de tuinen bevonden . - Wie uwer, M . IL, die viRG I L I U S gelezen heeft, herinnert zich niet den merkwaar .
digen eed van LATINUS aan AENAAS?
Suspiciens coelum , tenditque ad fidera dextram :
Haec eadem, Aenea, terram, mare, fldera juro :
Latonceque genus duplex, Janumque bifrontem
Vimque Deum infernam, et diri facraria Ditis :
4udiat hoc Genitor, qui foedera fulmine fancit, etc .
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Naar den hemel ziende, en mijne regterhand naar

bet gefternte verheffende , zoo z weer ik , O A E N n A S I bij
de aarde , bij de zee , bij de fterren , bij bet dubbel goflacht van L A To N A, bij J A N U s met zijne twee aangezigten, bij de magt van den God der benedenwereld , en de
binnenfte heiligdommen van den fchrikkelijken PLUTO : De
Vader van alle geflachten, die zijne verbonden door den
blikfem bevestigc, hoore dic!
Andere dergelijke befchrijvingen voorbijgaande, zal ik mij,

kortheidsbalve, bepalen tot vermelding van heigeen , daartoe betrekkelijk, door mij nit gene lectuur van vroegeren

tijd bijeengezameld , en in korte bewoordingen opgeteekeud
is . Ik vinde dan in die aanteekeningen, dat de nude Phoeniciers, z'verende , in hunne linkerhand hielden een dier
(een lam of varken) en in hunne regterhand eenen (teen ,

met welken zij bet hoofd van dat dier infloegen, daarbij uitroepende- : Zoo ik valfchelft zweer, doe en verbrijzele mij
J U P I T E R en de overige Coden , zoo als ik dit dier doe !
Deze wijze van eedzweren had veel overeenkomst met

die, welke bij de Romeinen genoemd werd de eed in J O v E M
L A P I D E M , en voor de plegtigite werd gehouden . Hij , namelijk, die zwoer, had eenen iteen in zijne hand, en wierp
then weg, zeggende daarbij : Zoo ik val/chel~k zweer, werpe JUPITER m#, behoudens de flad en bet f of , alzoo weg,

of alzoo uit mine goederen , gelijk ik dezen fleen doe!
Zij zwoeren ook bij de Goden ; ook wel bij hergeen hun
zeer waardig en dierbaar was : bij J U P I T E R, bij rI E R C UL E S , bij CASTOR en P O L L U Y ; ook wel in awnes Deos ;
maar de vrouwen altijd bij JUN o, en de verliefden bij
VENUS .

De krijgslieden zwoeren bij bunne fpiefen, houdende at
zwerendee hunne zwaarden op den nek ; welke wijze bij de

oude Germanen, zelfs nadat zij de Christelijke Godsdienst
reeds hadden aangenomen , nog langen tijd in gebruik gebleven is .
Hoe gewigtig de eed bij de Longobarden geoordeeld werd ,
blijkc hieruit, dat zij , wanneer aan iemand hunner een eed
werd opgelegd, niet wilden, dat de eed terfiond wierd afge-

legd, maar dat den zwerenden, wt hoofde van bet gevaar
zijner ziele , met denzelven gepaard gaande, een tijd wierd
geiteld , om zich deswege vooraf to bedenken ; wordende
den zoodanigen hier;oe de tijd van twaalf dagen vergund ,
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under verpligting van voor-af borg to ilellen , om , ingeval hij
niec zwoer, boven bet verlies zijner zaak, eene boete aan

den Regter , en tevens aan zijne parcij , to kunnen voldoen .
De
syracufers trokken , bevorens zij zwoeren, een purperen gewaad aan, en hielden eene brandende fakkel in de
hand .

De Sumatranen, ook de Chinezen, namen eenen haan , vielen op de beide knieen, en wrongen dan dat dier den kop

af, waarna zij overluid, de handen hemelwaarts beffende,
uitriepen : Indien ik anders doe , dan ik beloofd heb, doe
dan met my, o Hemell gelgk ik met dezen haan gedean heb!
De Franken hielden,
zwerende, een fluk gelds in de
hand, welks beeldtenis den Koning, ook wel een kruis
voorilelde . Deze wijze werd genoemd in pecuniam to zwe .
ren . Zij legden ook hunne linkerhand op den aardkloot, en
hieven to gelijk hunne regterhand hemelwaarts, wanneer zij
onderlinge eendragt zwoeren .
De Sakfers zwoeren fechts met aanraking van bull zwaard,
of zij zwaaiden met hetzelve.

De Alemannen trokken ijzeren handfchoenen aan, hetgeen men noemde gewapenderhand zweren.
De oude Duitfcl:ers zwoeren met aanraking van bet kleed

van kunnen Heer of Graaf.
De oude Yriezen ligtten , zwerende , met hunne linkerhand bun hoofdhaar op, zettende daarop twee vingers van
hunne regterhand , welke wijze zeer plegtig en heilig werdgehouden ; vanwaar bet zeggen afkomftig is, dat men dan
eerst eenen Yries gelooven moest o wanneer hij zijne Karen
met zijne handen vasthield .
Deze weinige voorbeelden en gewoonten, zonder nog zoo

vele,alsbij CICERO, VIRGILLUS, PLUTARCHUS, PROPERTIUS, LIVIUS, HORATIUS , PLATO en andere oude
fchrijvers gevonden worden , aan to balen, zullen, zoo ik

vertrouwe, genoegzaam zijn, om onze overtuiging to vesti.
gen, dat alle de opgegevene wijzen en zoogenaamde plegtigheden op vooroordeelen gegrond, en nit bet Heidendom

waren overgebleven .
De gefchiedfchrijver F L O R U S verhaalt ons, hoe de tweede Koning van Rome, N U M A P 0 M P I L I U S, die omftreeks
700 jaren v66r CH R IS T U S geboorte laefde, de wijze van

eedzweren verbeterd, en den lof verworvcn heeft , van ve .
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is goede wetten gemaakt, en daarbij Godsdienstplegtigheden
vastgefleld to hebben, om daardoor de wilde gemoederen
van een destijds nog ruw en barbaarsch yolk to beteugelen .
Welke heilzame gevolgen die goede wetten voor dat yolk
hebben opgeleverd, vinden wij bij D E M O N T E S U I E U
aangeteekend : ,, Er is nimmer, volgens T IT U S L I V I U S,
een yolk geweest, bij hetwelk de oorzaken van ontbinding
en verval zich zoo laat ontdekt hebben, als bij de Romeinen , en bij hetwelk de macigheid en armoede langer in
eer zijn gehouden . De eed had zoo veel invloeds op dit
yolk, dat niets hen fterker aan de wetten verbond , dan deze . Zij deden menigmalen, om toch hunnen eed niet to
breken, zoodanige dingen, tot welke hen de zucht tot roem
en de liefde tot bet vaderland nimmer zouden hebben doen
kolnen . Toen dit zelfde yolk de wijk wilde nemen naar den
heiligen berg , voelde bet zich teruggehouden door den eed ,
welken bet aan de Burgemeesteren had gedaan, van met hen
ten oorlog to zullen trekken . Zij maakten een ontwerp , om
de Burgemeesteren om hals to brengen ; doch men deed hun
verflaan , dat zij daardoor evenwel niet van hunnen eed
ontflagen waren . Al±oo kan men nit de misdaad, welke zij
wilden begaan, om den meineed to vermijden, opmaken,
welk een denkbeeld zij hadden van bet verbreken van den
ced. Na den flag bij Cannae wilde bet yolk , geheel verflagen,
de wijk nemen naar Sicilie . S c I P I o deed hun zweren ,
dat zij to Rome zouden blijven . De vrees voor bet verbre_
ken van then eed deed alle andere vrees verdwijnen . Rome
was gelijk een fchip , hetwelk in dorm voor twee ankers
ligt , -- de Godsdienst en de Zeden ."
Na dezen tijd , waartoe ontwijfelbaar de goede wetten van
N U M A P O M P I L I U S hebben medegewerk4, werden bij de
Romeinen allengs alle heidenfche gewobnten van eedzweren
door andere vervangen . Men begun meer algemeen in de
tenlpels to zweren ; men legde de handen op bet altaar .
Tango aras, medios igres et vos numina testor. Somwijlen
waren de altaren met horens voorzien ; men greep dezelve
zwerende aan, hetgeen to kennen gaf, dat men tot de Godheid zijne toevlugt nam . Men raakte ook de beelden aan .
Falfus erit testis , vendit perjuria fumma exigua , Cereris
tangens aram pedemque etc . Men zwoer daarna bij bet graf
van CHRIST U s ; bij bet hout des krnifes ; bij bet lijnwaad,
waarop de beeldtenis van den Zaligmaker gefchilderd was ;
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bij de overbiijffelen der Heiligen, of bij bet graf der marte .
laren ; bij de heilige glorieuze Moeder Gods ; bij de heilige
Engelen , dezelve met name noemende, en dergelijke . Men
zwoer ook bij de heilige Evangeiien ; welke wijze voor de
plegtigile werd gehouden, en langen tijd in gebruik fchijnt ce
zijn gebleven . Men legde de regterhand', welke de Ouden

als eene Godheid eerden, op de Evangeiien . Zij vooronder .
ftelden, dat in de regterhand de zitplaats der trouwe gehei41-gd was ; vanhier-, zoo men meent, de woorden en dextra

fidesque.

De vrouwen, gewoon zijnde, aanlbaren hals, op
de borst nederhangende , een fieraad to dragen, beflaande in
een kruis, waarin bet Evangelie, of een gedeelte van bec-

zelve, of ook wel bet afbeeldfel van een Heilige gelloten
was, legden hare regterhand op dat kruis, hetwelk men in
die dagen borstzweren noemde ; vanhier mede, dat nog in
laceren tijd bet zweren met de regterhand op de linkerborst
door de vrouwen in gebruik gebleven is .
Intusfcthen fchijnt bet mij toe , dat Keizer JUST I N I AN u s, die ruins $-oo jare'n na de geboorce van C H R I S T U s

leefde, de eerile geweest is , die een bepaald formulier van

eed heeft voorgefchreven ; althans in vroegeren tijd ireb ik
desaangaande niets kunnen opfporen . Dit formulier van j us.
T I N I A N U S is van to veer beteekenis , om van hetzelve albier geen meer bijzonder gewag to maken ; hetzelve luidde,
woordelijk vercaald , aldus : „ Ik zweer bij den Almagtigen
God, en deszelfs eeniggeboren Zoon, den Heere J E'z u s
en den Heiligen Geest, en bij de heilige glorieuze Moeder Gods en altijd Maagd, MARIA, en bij de

C H R I S T U S ,

vier Evangeiien , welke ik in mijne hand houde , en bij de
heilige Aartsengelen M I C H A C L en G A a R I e L, dat, enz. indien ik alle deze dingen niet alzoo zal houden, ik en bier

en in de toekomende eeuw in bet verfchrikkelijk oordeel van
den grooten Heer God en onzen Zaligmaker J E z u s CHRIS .
T u s zal flaan, en deelhebben met JUDAS,, en de melaatSch .
held van G E H A Z I, en den fchrik van K A I N, en daaren.
boven zal onderworpen zijn aan de flraffen, die in de God-

delijke wet vervat zijn ."
Dat J U s T I N I A N U S, hoezeer bekend als een man van door .
zigt en diepe wijsheid, blijkens de op zijnen naam en last
uitgevaardigde belangrijke wetten, nogtans met den waren
aard van bet Christendom zeer weinig bekend was, zal ons
uit dit formulier niet onduidelijk zijn gebleken ; maar lute-
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gendeel, dat het bijgeloof nog in die dagen de ware kennis
van het Evangelie benevelde , ja in eene dikke duisternis
hield ; tevens, dat vele ingekankerde gewoonten der Heidenen nog eenen geruimen tijd bleven voortduren , zoodaF men
eerst in volgende tijden zoodanige wijze van eedzweren met
regt wraakte, en in de achtfte eeuw zeer geijverd werd, dac
men alle dergelijke wijzen en plegtigheden , als zoo vele
onreinheden van het Heidendom, verwerpen zoude, hetgeen
dan ook daarna door It A R E L DEN G R O G TEN is bevolen
geworden , die beval, dat men bij het eedzweren niets meer
van die afgekeurde Godsdienst zoude bezigen .
De daarop volgende dagen hebben dit dan ook doen opmerken .
Allengs , naar gelang der toeneming van meerdere befchaving en verlichting, bezigde men andere formulieren . Men
boeide den aflegger des eeds meer aan de zaak zelve . Men
trachtte hem meer ontzag en wezenlijken eerbied voor de
Godheid in to boezemen ; ja men legde den Regter den
pligt op , om den aflegger des eeds de ftraf, welke zoo
door Goddelijke als door menfchelijke wetten op bet valsch
zweren was bepaald, vooraf nadrukkelijk voor to houden .
Evenwel dat ook hierin geene volmaaktheid plaats had,
maar dat men nog to veel aan het oude bleef hangen, hiervan leveren de laatlte Land- en Stadregten van fommige
plaatfen, ook in ons Celdersch gewest, en van onzen vroegeren leeftijd, de duidelijklte bewijzen op . Onder anderell
vinden wij in bet Landregt van Tielre en Boemelrewaarden,
het Stadregc van Boemel, het Landregt van Zutphen en andere wetten een formulier van eed voorgefchreven, hetweik
ik, tot bewijs van mijne (telling, mede woordelijk moet mededeelep en aldus luidt : , Dat, zoo gij valfchelijk zweert,
gij daardoor den Almagtigen God lastert, en uzelven berooft
van alle genade Gods, op u ladende alle de ftraffen en vloeken, die God den verdoemden en vervloekten heeft opgelegd . Dat God u nimmermeer in uwe nooden zal ce hulp
komen , maar dat gij met lijf en ziel eeuwiglijk veryjjoekc
zult zijn , en nook deel hebb'en aan de genaderijke beloften, die God aan de Chriscenen gedaan heeft . Dat gij daarom u wel zult hebben to bedenken, alle bedriegelijkheid aan
eene zijde fellen, en de lcutere waarheid, zoo als dezelve
u bewust is, Gode ter eere en der geregtigheid tot fluur,
zult zeggen, zonder u tc laten bewegen door giften of ga .
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ven, vriendfchap , vijandfchap of maagfchap, waardoor gij
u in gevaar van eeuwige verdoemenis zoudt flellen ."
Velen uwer, M . H ., zullen bet naauwelijks kunnen gelooven , dat men op bet einde van de i8de en ook nog in
bet begin der tegenwoordige 19de eeuw bet zoo evengemeld
formulier bezigde, en met mij bet daarvoor houden , dat het-

zelve, offchoon dan eenigzins nader gewijzigd, alleen zijnen
oorfprong heeft van die donkere tijden, in welke men Gods
oordeel en wraak zoo gretig inriep , bij voorbeeld door to
zweren : dat ik omkome ; dat de Coden mij verdelgen ; dat

z~ m~ verdelgen! en dergelijke .
Ik oordeel , tot betoog van bet tweede gedeelte mijner
rode , genoeg gezegd to hebben ; terwiji ik voorts verwijze
tot de zeer uitgebreide, belangrijke Disfertatie van Gelderlands tegenwoordigen Directeur der Registratie, Mr. G. J. J.
N.A i R A C de jure jurando, in bet jaar i8o8 aan de Leidfche

Hoogefchool in bet openbaar verdedigd.

(Het vervolg et Plot in het andere No .)
OVERGANG VAN HENDRIK IV,

VAN FRANKRIJK, VAN DE HER-

VORMDE TOT DR KATHOLIJKE KERK .

(Uit S U L L Y's Gedenkfchriften.)
(Vervolg van bl . 155.)

O

Blik op den hand der taken in Frankrjjk .

nder K A R E L IX was Frankriyk wel bet meest verfcheur .
d e en ongelukkigfte land in Europa. Twee magtige partijen,
die der GUISE N en der B O U R B O •N S - eene, deze tegen
gene gebruikende en opzettende, allerkwaadaardigite drijffter,

die ooic beftond, CATHARINA DE MEDICIS - een,
naar den geest, zijn ganfche korte (flechts tot 24 jaren ge-

bragxe) leven lang , onmondig gebleven Toning
tweederlei geloofsbelijdenisfen, welker aanhangers elkander mistrouwden en haatten, vervolgden en moordden - deze waren

de beftanddeelen , nit welke bet ftaatswezen beftond . Onder
dezen Schaduwkoning hadden van 1562 tot 1573 vier oorlogen plaats gevonden, noodwendig to verwoestender, daar
zij tegelijk religie . en burger-oorlogen wared . Gedurende de
korte jaren van vrede leden de zwakkere Hugenoten zoodanige mishandelingen van de Katholijken, dat de menfchelijke
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natuur er voor beefs . Bij bet voorbijcrekken des gezegenden
ligchaams niet geknield to hebben, was fomtijds genoeg ,
om den dood op den brandflapel to weeg ce brengen . Niet
over honderden, maar over duizenden fpraken de regtban .
ken , in weinige maanden , de doodifraf nit, en voltrokken
dezelve in de grootfle haast . Tusfchen den derden en vierden deter oorlogen (24 Augustus 1572) viel de Par~fche
bloedbruiloft voor, die ijfelijkfle aller gebeurtenisfen, de
grootfle en ouuitwischbaarfle fchandvlek op Frankrijks bloedige gefchiedenis . - Nogtans was de flaatkundige verbittering, met name tegen de regering, dikwijls nog heviger dan de godsdiensthaat. Deze verbittering kon bezwaarlijk verzachting vinden onder de regering van H E N D R I K III,
die uit Poler., op welks Croon hij zat, ontvlugt was, om
denzelven met den meer verkieslijken van Frankr%jk to ver.
wisfelen ; want hij was zelf een hoofdbewerker van den Bartholomeus-nacht , en geheel overgegeven aan zijne moeder,
C A T tI A R I N A D E M E D I C I S . Zijn dood 0584), door den
dolls des Dominikaner monniks j A C Q U E S C L E MEN T, kon
niet dan de verwarring doen flijgen, daar met hem her Huis
van V A L 01 s uitflierf, en de naaste erfgenaam , H E N D R I K
VAN 14A V A g R E, de eerfle B O U R B O N, Hervormd was ,
en als zoodanig door de meerderheid der Franfchen als onbevoegd tot den Franfchen Croon werd aangezien . Ook buitendien was hem alles tegen - de Paufelijke ban , waaronder hij lag , en waardoor hij van de troonopvolging was uitgefloten ; Spanjes genegenheid , om de Katholijke partij to
hulp to komen, welker leden daarin overeenflemden , dat zij
geenen Protestantfcheu Koning wilden. Op ziju zwaard en
de getrouwbeid zijner krijgsbenden berustte alzoo zijne eenige hoop, om tot den croon to geraken . Reeds was een oude
Kardinaal van Bourbon , onder den naam van K A R E L X ,
tot Koning uitgeroepen ; de Hertog V A N M A Y E N N E oogde
op hetzelfde doel ; PHIL I P S II van Spanje liec her zich
onnoemelijke fommen kosten, om den Franfchen fehepter in
zijne handen to krijgen . Alles woelde onfluimig door elkander . Veldflagen werden geleverd, vestingen beflormd, fieden ingenomen, .door beide partijen vreemde troepen in bet
land gevoerd , alle fchatten en vermogens to werk gefteld .
En nogtans bragt dit alles den goeden H E N D R I K niet tot
z1jn doel . Nooit zou hij her zwaard mogen nit de hand leg .
gen, nooit kon hij aan herllelling zijns geteisterden lands den-
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ken , zoo hij dat Calvinistisch geloof niet verliet , 't welk
bij de meerderheid des Franfchen yolks in zoo hooge mate
gehaat was . Dit erkenden en gevoelden niet weinigen onder
de Hervormden zelve . ' )ok de redelijke s u L L Y tied zijnen Koning daartoe ; en bet is bepaaldelijk mijn voornemen ,
zijn gefprek daarover met den Koning, of veelmeer zijne
rede daarover aan den Koning, mede to deelen . Zij maakt den
inhoud nit des 37flen Hoofddeels van bet eertle Deel der
Memoires.

„Daar de ranken ,-kwade geruchten omtrent , en waarfchu .
wingen voor hem dagelijks toenamen, en bet gemoed des Ko .
nings hevig verontrustten , daar hij oak diegener,, welke de
hoogfte ambten en waardigheden rondom hem bekleedden , niet
meer vertrouwen durfde, zoo liet hij u op zekeren dag zeer vroeg
halen, daar hij nog to bed lag. Nadat hij u aan het hoofdeneinde des beds bad doen nedetzitten , zeide hij tot u : Wel
nu, mijn vrieud, wat zegt gij van de lagen, die zij tegen
mijn geweten, mijn leven en mijn rijk fmeden? Want, z( o
als ik de gemoederen geftemd zie (en wel van lieden , die
ik op alle mogelijke wijze aan mij verpligt heb) , en naar
de toenemende boosheid van velen to oordeelen , die ik u
wel eens noemen zal, geloof ik to moeten aanneemen, dat
noch deugd noch weldaden zulke vastberadene booswichten
zullen kunnen overhalen , mij in rust,, welligt ook niet bij vrijheid en leven to lacen . Daarom verzoek ik u, mij uwe meening ronduit to zeggen, door welke middelen (geweld en
wreedheid uitgezonderd) ik de onophoudelijke beftokingen en
aanmatigingen ontgaan kan , welke men zich tegen mijne,
mij door God, de natuur en de wetten des Koningrijks gefchonkene , regten veroorlooft. -- Daarop antwoorddet gij
Majesteit ! bij zoo moeijelijke aangelegenheden, die zoo vele
goede of kwade gevolgen naar zich flepen , hadt gij een begaafder man noodig , dan ik ben . Doch , daar gij mij beveelt to fpreken, zoo zeg ik, dat mij in de tegenwoordige
omitandigheden, zoo verre ik ze door eigene ervaring en
uwe mededeelingen heb leeren kennen, uicRel, aarzeling en
lange redeneringen gansch ongepast fchijnen to zijn. Ik laat
derhalve alle woorden en bewijzen daar, om u to zeggen ,
dat er, mijns bedunkens, maar twee wegen zifn, om u uit
bet gevaar to redden - nit de zorg kunnen Koningen en
Vorfien, die goed regeren willen, nook geraken - name_
lijk, of u naar de wenfchen en vorderingen dergenen to fchik-
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ken, welken gij mistrouwt , of u van de magtigllen en voornaam1ten to verzekeren, en dezelve op eene plaats to brengen, wear zij u niet meer fchaden kunnen . Daar zij zeer
rijk zijn , kunt gij op hunne kosten nog lang krijg voeren .
De raad, om ter misfe to gaan (Roomsch to worden), kunt
gij, mijns achtens , van mij niet verwachten, daar ik Hervormd ben (dtant de la religion) ; doch wel durf ik u zeggen, dat dit bet ligtfle en fnelst werkende middel was, om
alle aanmatigingen of to wiizen, en alle kwaadaardige aanflagen to verijdelen . - Daarop antwoordde u de Koning
Maar ik bid u , mij vrijuit to zeggen, wat gij aan mijne plaats
doen zoudt? - Uwe Majesteit weet wel, antwoorddet gij,
dat ik u flooit in eene gewigtige zaak raad geeF, zonder
eerst rijpelijk daarover nagedacht to hebben . Daar ik nu
hetzelfde in mijne eigene zaken gewoon ben, zoo kan ik u
verzekeren, dat ik er nog nook aan gedacht heb, wat ik
doen zou, zoo ik Koning was ; want thijn hoofd is noch gefcllikt noch beflemd om eene kroon to dragen . Geheel anders is hec met u, mijn Koning! Het ziet er niet naar uit,
dat bet rijk immer tot zijne vorige hoogheid, welvaarc en
glans zou kunnen geraken , zoo niet uwe uitftekende deugden en uw waarachtig koninklijke moed bet bewerken . Geen
ander (lid) van uw huis kan iemand, wie hij ook zij, zulk
eene hoop verfchaffen . Maar, hoe veel regt gij ook op de
regering moogt hebben, hoezeer dezelve uwen moed en uwe
deugden behoeft, zoo is bet mij toch altijd voorgekomisn,
dat gij noon tot bet geheel en vreedzaam bezit derzelve zult
geraken , dan door die heide middelen . Bij bet eerfle der ..
zelve, geweld en wapenen , zullen zeker floute befluiten,
geflrengheid, gewelddadigheden (die met uwen gemoedsaard
flrijden) worden gevorderd . Gij zult met tallooze zwarighe_
den, moeiten, worflelingen ., verdrietelijkheden, gevaren en
infpanningen to kampen hebben, den zadel !feeds onder bet
lijf, bet pantfer Reeds daarop , pistolen en degen gedurig in
de vuist moeteni hebben, en , hetgeen nog meer zegc, aan
rust, genoegen, tijdverdrijf, liefdehandel, matresfen, fpelen, honden, valken en lusthuizen vaarwel moeten zeggen .
Nook zult gij met deze zaken `aan een eind komen, ten zij
door eene menigte ingenomene fteden, gevechten, veroveringen en bloedbaden . Bij bet andere middel daarentegen ,
door u namelijk, ten a%nzien van de Godsdienst, naar den
wil der meerderheid van uwe onderdanen to fchikken , zult
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niec zoo veel verdriet, bekommering en zwarigheden in

deze wereld vinden ; maar war de andere wereld betreft,

voegdet gij er lagchend bij , zoo fla ik u voor niets in .
Hieromtrent moet uwe Majesteit een eigen , geheel vrijwillig
befluit nemen , zonder door demand daartoe opgewekt to
zijn, her allerminsc door mij, die Hervormd ben, en bij u

niet als Godgeleerde of kerkeraad , maar als ambrenaar en
Staatsraad ben aangefleld . - Hier begon de Koning to lag .
chen , rigtte zich in zijn bed op , krabde zich verfcheidene

malen her hoofd , en zeide toen : Yk zie zeer wet in, boe
waar alles is , war gij Inij zegt ; maar ik zie aan alle zijden
zoo vele doornen, dot ik mij onvermijdelijk diep aan een'
en anderen fteken moet . Want gij weet wet , dot van de eene
zijde mijne Neven, de Prinfen van den bloede, en de Hee .
ren VAN NEVERS, VAN LONQUEVILLE, VAN BIRON,

VAN 0. V. RIEUX, VAN MANON, CHATEAUVIEUX,

VITRY, ANTRAGUES, sOURDIS en vele anderen, blzonder E p E R NON , die de onbefchaamdheid had, openlijk
to verklaren, dot hij en zijne vrienden nook eenen anderen
Koning erkennen zouden, dan eenen van hun geloof, on-

ophoudelijk bij mij aandringen , Katholijk to worden , of zij
willen eene derde parcij vormen en zich met de Ligue vereenigen . Van de andere zijde drijven , zoo als ik zeker weet,
de Heeren VAN TURENNE, VAN TRIMOUILLE en hun

aanhang dagelijks en van alle zijden, dot, zoo ik Katholijk
word, eene vergadering van Hervormden bijeengeroepen zal
worden, om eenen Protector to kiezen en Provinciaalraden
op to rigten - alle zaken , die ik niet zou kunnen dulden ;
en zoo ik hun den oorlog verklaren moest , om her hun to

belecten , zou bet mij her grootfte harteleed zijn ; mijne ziel
zou her niec verdragen, dot ik diegenen kwaad zou toevoe .

gen, die zoo tang mijn lot gedeeld, hun goed eh leven gewaagd hebben, om her mijne to verdedigen . Er zijn onder

hen zoo vele burgers en adellijken , die ik nooit zal kunnen
nalaten lief to hebben . - Bij deze woorden wierpt gij u den
Koning to voet, kustet hem de handen, en zeidet met vreugdetranen : Majesteit t ik verheug Inij onuitfprekelijk, u zoo
welgezind jegens de Hervormden to zien ; door ik immer ge-

vreesd heb , dot , wanneer gij eenmaal van Godsdienst veranderdet,- hetgeen ik mij als onvermijdelijlt heb voorgefteldmen u overhalen zou oin ons to haten en to mishandelen .
Altijd zullen wij u bartelijk liefh'ebhen en getrouw dienen i
0
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es wij z#n too talrljk, slat , zoo een geld- of eergierige of
booaaardige anders handelen wilde, hij dadelijk door de oVeTige i tot zijn' pligt triruggebragt zou worden . Vd6r alle andate
~dingell behoorden , inijns achtens , de ijverige Katholijketl fiat geloof of to leggen , dat de Hervormden allen verdoemd zijir ; fchoon ook under dezen eenige Geestelijken 'en

anddere unbezonnene lieden zijh , welke ons wel zouden wilten +dveri'edurr , dat MR :€aet de Katholijken even zoo geftfeld
is . Wat mij betreft , ik geloof daaraau volftrekt niet ; maar
bond bet voor onbedriegelijke waarheid , dat , zoo een mensch,
van welke Godsdienst hij uitwendig ook belijdenis moge hebben gedaan, flechts in de betrachting der Lien Geboden, in

hec geloof aan fret Symbolum (de 12 Artikelen) , in de liefde
tot God en den naasten , in het vertrouwen op den verdienstvdllen en verzoenenden dood van j E z u s fterfc , hij onfeilbaar
zalig words , ,doordien hij dan toch zeker geene valfche Gods.
dienst, meat eene Godewelbehagelijke had .
Vier of vijf
uwer Leeraren , welken ik dit eenmaal zeide, gaven mij hierin
gelijk. Wanneer gij alzoo , Sire , deze meening aannaamt en
al uw leven daarnaar handeldet, zoo tw1jfel ik niet aan uwe
zaliglreid , al waart gij ook uitwendig Katholijk . Dan zult gij

ook , zoo als ik zeker geloof , ons (Hugenoten) niet als verworpenen en verdoemden aanzien , en ons , uwe tegenwoor .
dige geloofsgenooten, noch verdrultken noch uitroeijen, daar
wij u opregt beminnen en alcijd getrouw dienen zullen ; gelijk God den onderdanen zelfs omtrent flecht regerende Koifingen gebiedt to doen .
Ik eindig alle deze redenen met de

hetbaulde verzekering, dat gij nooit rustig regeren zult, zoo
lung gij uitwendig belijdenis van eene Godsdienst doet, welke
bij de meerderheld der aanzienlijken en gemeenen in uw Ko .
ningrijk zdo seer gehaat is .

Doch zonder eene algemeene

rust kunt gij noch hopen , den voormaligen welftand en glans,
den rijkdom en hec geluk uws yolks re herftellen , noch daaraan

zoo arbelden, als gij bet u dikwijls voorgefteld hebt . Nog
minder knot gij ooit tot de volvoering des hoogen, voortrefielijken ontwerps overgaan , om alle Koningen en Vorften van

Europa tot eene eenige Christelijke Republiek to verbinden .
Wanc daartoe moet gij eerst zelf een groot, rijk en bevolkt
Koningrijk in rust bezitten, om naar buiten groote en gecrouwe verbindtenisfen tot ftand to brengen . - De Konitig ver.

zekerde u, dat uwe woorden hem zeer aangenaam geweest
waxen, en zeide : Ik zal er over nadenken ; maar on dertus-
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&hen m-oet gij Uwen vertroawdtien virienden de gewenschte tiltzrugteii geven ; en ik , van mijnen kant , zal vijf of zes mijner voornaamfte en oudfle dienaats bijeehroepen , om ook
himne meening hierovet re vernemen .

(Bet vervolg en flat hierna.)

DE GELE KOORTS AAN K00RD VAN EEN SCRIP .
.)
(Ilit bet Dagboek van Kapitein A N D Rt W SMITH

lk •zeilde van Liverpool naar fawraika. Na eerie genoegeiijke reis, kwam irk te'r plaatfe niijner befte<thihing, en ioste .
Mijh fchip , the lively Charlotte genoemd, was eerie ftaa1
brik,, gefchikt voor de koopvaardij en bemand met dertit,°ti
perfonen. 1k nam eerie lading fuiker en ruin naar Halifax
terug in , met oogmerk , om van die pliat's , tog V6Or tied

wither , vracht near Engeland over to brengen . Dit kon ik
flechts door verdubbelde vlijt uitvoereh, daar ik eenigen tijd
voor toevxltige beletfelen moest rekenen . Mijhe brik w'a er
op gebouwd-, bm fuel to zeilen , en ik dtrrfde gerust zotider
konvooi (het was in den oorlog) varen, daar 1k voor een'
gewonen kaper pier behoefde to vreezen . Wij vertrouwdftt
op onze vies- Mare ftukken ; en op bet affchrlkkend aanzi'en van gefchilderde fehietgaten en ltarWhheh, meenende,
dat geen vijand ons zou aahdoen, of hij moest tooddtiige
overmagt hebben, dat hij ons onbefclftbomd op zijde kon

houden, en aizoo antdekken , welke once wezenlijke tiirddelen van verdediging wateh . In haast nam 1k alle 4fetrobdigdhed'en den boord , en zeilde weg . Een koelt3e, naauwetijks fterk genoeg, om de zeilen to viullen, dreef oils suit de
Het was ondragelijk heet. flf
liven van Port Royal.
lire"ht fcheen vol vuur to zijn, en de roadheid Vatic dent
dantpltrihg vertoonde zich, ten weknig vddr zblisondergang, zoo fchitteretid , alsof bet de vlatn eener btandeb&

ware . Op Jamaika was bet zeer ongezond ; de gefe
koorts bad er eerie metiigte inwoners weggerukt, en drie

clad

vierden der aankomende vreemdelingen werden er fpoedig
de flhgtofFers van . 1k was zoo gelukkig geweest, dat ik,
gederende een verblijf van drie of vier weken, flechts twee
roan (JACK w i L S o N en 'r o M W A R I N G) verloor ; dock zij
0 .
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waren de twee kloekfte en gezondfte perfbnen van mijn
fchip : de eerfle flierf negenendertig uren nadat hij door de
ziekte werd aangetast , en de andere op den vierden dag .
Twee matrozen daarenboven waren krank , toen wij afvoeren ; zoodat er flechts negen overbleven, in flaac, om bun
werk to doen . Ik verbeeldde mij , dat her in zee fteken her
beste was, dat ik doen kon , om aan de zieken kans op
herftelling to geven , en her verfpreiden der kwaal onder de
gezonden to voorkomen . Maar ik had mij vergist . Ik had
de befmetting met mij genomen. In den avond van den
dag, toen wij bet land uit her gezigt verloren, flierf er
weder een perfoon, en drie anderen werden ziek . Nag
mogc ik van geluk fpreken , in vergelijking van anderen ,
die to Port Royal de helft van hun yolk verloren hadden,
en fommigen in veel korter tijd, dan wij daar vertoefden .
Wij zeilden voorfpoedig, met een' gunfligen pasfaatwind,
zoo digt bij Cuba langs , day wij boomen en heescers, die
daar groeiden , duidelijk konden onderfcheiden . Vervolgens
zetteden wij den koers noordoost , naar de Bahama - eilanden , ten einde in den grooten oceaan to komen .
Toen wij Crooked - eiland drie dagen nit her gezigt verloren hadden , werd her eensklaps doodftil . Zelfs die golvende beweging der zee , welke men gewoonfijk deining
noemt, hield op . De zeilen hingen flap aan de raas . Her
fchip kroop langzaam, als een fchildpad, voort op den oceaan, die zoo effen was, als des zomers her water in een'
vijver . De kalme lucht zou geen veertje hebben kunnen
dragen. Wolkenloos en helder, was bet zuivere blaauw boven en bet water beneden ons zonder eenig vlekje en geheel in ftilffand . Teleurflelling en ongeduldig verlangen waxen bij ons alien ce bemerken, terwijl de zon fcjlitcerde aan
den brandenden hemel en her pek van bet couwwerk deed
fmelten, zoodat her op her dek nederdroop, en men een
bieffluk op her blad van her anker zou hebben kunnen braden. Wij konden niet over bet hour gaan, zonder onze voeten to branden . Ik liet toen een zeil over her dek fpannen ,
to onzer befchutting tegen de ftralen der zon ; maar desniettegenftaande veroorzaakte ons de hitte eene matheid, die ons
alien zwaar drukte.
Doodflilte wordy door den zeeman aitijd met eene onaangename gewaarwording befchouwd ; maar in her tegenwoordig geval was die meer dan ooit onbehagelijk . Aan de zie-
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ken ontnam dezelve de verfrisfchende koelte van den wind,
die hunne benaauwdheid verminderd zou hebben, en bevorderde bij de gezonden vatbaarheid voor de befmetting . Vermoeidheid en lusteloosheid waren hare magtige helpers. Bij
zoo groote hitte fcheen de koorts de beftanddeelen van bet
bloed to ontbinden . De ziekte nam meestal zoo fpoedig toe ,
dat geen geneesmiddel eenige uinverking kon doen, eer de
dood een einde aan bet lijden maaitte. Ik had geenen heelmeester aan boord ; doch nit de fcheepsapotheek diende ik
vruchteloos de gewone middelen toe . Trouwers , welke baat
kon men van dezelve verwachten , daar de ziekte bet leven
bijkans zoo fpoedig vernietigde, als de omloop der vochten
in bet ligchaam plaats kon hebben ? Thans had ik flechts
vijf man meer, die bun werk doen konden ; en nooit zal
ik vergeten, wat ik gevoelde , toen drie derzelven ziek werden, op den vierden dag van ons ongelukkig fill liggen . $dn
der zieken fierf, terwijl ik bij zijne kooi fond, onder verfchrikkelijke fuiptrekkingen . Zijn vel was geel, als faffraan ;
waferig bloed drong door alle porii n en kwam uit de hoeken der oogen ; hij fcheen als to vergaan in bloed, welks
verdunning in den dood eindigde . Een ander man liep op
bet dek in eene viaag van krankzinnigh .eid, en fprong over
boord in de kaken van een' der roofzuchtige haaijen, die
in grooten gecale om bet fchip zwommen, en de verwoestingen fchenen to bemerken, welke de dood onder ons aan .
regtte .
Ik had nu bet akelig vooruitzigt, dat ook al de overigen
zouden omkomen, en ik bad God, dat ik niet de laatfe zijn
mogt ; want bet fcheen mij toe, dat, bij een eenzaam leven op de wijde wereldzee, elke fekonde mij zoo lang als
een uur moest vallen, terwiji een dag, in dezen toefand
doorgebragc, 21s eene eeuw van ellende ware . Nog zag ik
nergens eenig teeken, dac er eene kleine koelte zou opfeken ; bet was, alsof de verfchrikkelijke flute altijd moest
duren. Een form ware welkom geweest . Die doffe lusteloosheid -die vreefelijke eenzaambeid en fluke overal in het
rond, gepaard met bet gedurig wegfterven der manfchap,
wfelke reeds tot zoo gering aantal was gefmolten, moest
den ferkfen en moedigfen wel tot wanhoop brengen . De
flaap vlood verre van tpij . 1k wandeide des nachts op bet
dek, zwijgend op de overblijvenden van mijn yolk flarende,
en zij op mij - hopeloos en fprakeloos . De fterren fchitter=
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den met eenen glans, aan de keerkringen eigen ; ik zag
naar dezelve op met een koortsachtig en ongeduldig gevoel , wenfchende , dat ilt op eeqe derzelven , of beroofd
van bewustheid, of iets anders , dan mensch , ware . Een
drukkend voorgevoel van, toonemend onheil floeg mijnen •
geest seder. De fchouwp lasts , zoo fchoon op andere tij . .
den, was boven a?le verbeelding akelig in mijne omltandigheden . Ik werd overmand door werkelijke en vooruitgeziene
en alzoo vervroeg4e ellende . Dertig jaren was ik aan her
zeeleven gewoon ; maar nooit had ik gedacht , dac er een
toefland , zoo verfchrikkelijk , als de mijne , mogelijk ware .
Ik had mij niet verbeeld , dat er half zoo veel ellende kon
plaa.ts hebben , offchoon ftorm diltwerf mijn leven in gevear
bragt, eu ik tweemaal fchipbreuk leed . Doch bij de laatstgenoemde ramp wares ligchaam en geest beide ingefpannen
ep werkzaam ; ik had geen tijd, om over her toekomende
to mijmeren ; Gcheel lijdelijk to zijn , zoo als ik nu was,
bij een verderf, dat ik langzamerhand zag naderen - her
verfchrikkelijkile lot to bemerken , dat op mij kwam aanflui_
pen , en dan genoodzaakt to zijn , deszelfs tragen voortgang
of to wachten,, als gebonden , op de- plaats zelve beperkt ,
krachteloos , zot}der eenige hoop , om op eenigerlei tvijze
levend van. daar to geraken - zoodanige toeftand was her
uiterfte van alle menfchelijk lijden , eene zielefmart, welke
door, geene pen befchreven kan worden, en ik torschte met
een ftom ftilzwijgen de geheele zwaarte van dic Teed .
Mijn ftuurman en kajuitjongen werden nu ook door de
ziekte aaugetast . Op den avond van den vijfden dag gaf
WILL S T O K t; S , de oudfte zeeman aan boord, den gees t ,
joist bij bet ondergaan der zon . Te middernacht ftierf een
anden. Bij hec fchijnfel der fterren lieten wij hen over
boord. Offchoon wij de hangmat om her ligchaam des laatflea floegen, waren de uitvloeifels van een fpoedig toene .
mend bederf zoo bedwelmend en walgelijk, dat men her, be_
zwaarlijk op dek kon brengen en in her onpeilbare graf
werpen . Her doffe nederploffen der lijken in zee, ik zal her
nooit vergeten, deed lichtende kringen op de effene oppervlakte des waters ontftaan , en verbrak voor een oogenblik
de akelige flute - eene koude rifling ging door mijn hart een onbefchrijfelijk gevoel overviel mij
Ook nu nog klinkt
fomtjjds, gedurende den flaap, dit geluid van her over boord
laten der dooden in mijn oor, en ik verbeeld mij , weder
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op bet fchip to zijn, en al bet ver&hr4kkelijke dies cop .
z*aulheid to ondervinden. Wij aanfchouwden eindelIjt dle
iaeprige wijze van begraven met eene onverl'¢hilllgbeick, wslr
ke het- ge-volg was van vertwijfeling . Wij hadden dagelijks
uiekm ea ontblnding voor oogen ; de vreeze des doods ver,
nogt niets seer op ons a integendeel, wij beefdeu op y e
gedachte van overblijvert,-zoo kan men ook aan bet akeligfhe
gewoon worden .
De laatfte voorzorg, die ik gebruikte, was, de zieken ep
sea dek se brengen, on onder een uitge1panaea net sail to
plaatfev, om hun ees ige koeke ke verfchaffen, Ntt ftlerf job
WATSON, uit dezelfde pleats als ik afkomitig, hen ooge s .
blik nadat ik hem den adem had zien uitblazev, ten tieq use
des avonds , terwijl bet rondom to alles zoo ftil was als in
eene uitgeftorvene wergild, leunde ilt tegen bet want , en
t'aarde op de vlakte des oceaans , die, van wege kalmte en
bekoorlijkbeid voor bet oog, mij enn de nijnera eenen No!
getooideo verderfeugel geleek, wanneer ik eensltlapa mV
zonder angst , zorgeloos en geheel onverfchillig gevoelde . ties
was mij , alsof ik voor altijd alle hoop had laten varen, en:
eenee ongeveeligheid overviel mij , die weinig van volflagene
wanhoop verfchilde . Ik was voorbereid veer rnijn lot , bet
mogt komen, wanneer hat wilde Ik geraakte alzoo bevaijd
van eene benaauwdheid , die v ij zwaar , als loud . op bee
hart had gedrukr, en niet langer to dragen ware geweest .
Rij bet fchijnfel der opkomende mean zag ik bet lijk van
den fbuurman, dat wij in zee geworpen hadden ; bet dreef op
den rug, flechts half in de hangma •r gewikkeld - ik onder
feheidde duldelijk zij.n laodkleurig gelaaa , dat een weinig... be,
neden de oppervlaltce van bet fielder doorfchijnend water was ,
en een zeer groote haai fperde zijne hongerige kaken op,, om
daze prooi to grijpen : ik deinsde niet terug, maar hield . hoel+
bloedig mijn oog daarop gevestigd, als ware bet de onver .
fchilligfte zaak van de wereld - ik was zoo onaandoenlijk
als een ftandbeeld . Daze ongevoeligheid ftelde mij in ftiat,
om de zieken eene dienst to doen ; namelijk, de ligohamen
de.r gettorvenen naar den kant van bet fchip to flepen en
over boord to werpen ; want ten laatfte bleef ik sheen over,
om dit to verrigten . Allen, behalve mij, werden door de
kwaal aangetast, en fcierven de een na den ander, eer de
negende dag ten einde was, uitgezonderd JAMES ROBSON,
den minst gefpierden man, welken ik had, en die, naar zija
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teeder geflel to oordeelen, weinig kans fcheen to hebben ,
om zijne makkers to overleven . Zwak, als een kind, was
hij van de ziekte ; ik gaf hem de voedzaamfle fpijze, dle ik
vinden kon -- hij was een geraamte ; ik brags hem in mijne
kajuit, en plaatfte hem op een frisch bed, bet zijne en dat
der anderen over boord werpende. 1k befchouwde hem als
bet eenige levend wezen op bet fchip ; alhoewel, zoo hij
geflorven ware, ik op dat tijdilip er weinig meer verdriet om
gehad zou hebben .
Hoe bet fchip door den man befluurd zou worden, en was
middeten ik had, om de zeilen to bezorgen , in geval de
wind mogt opfteken - dit veroorzaakte mij geene bekommering ; ik was to zeer gehard tegen de vrees voor bet toekomende, dan dat ik eenig mogelijk gevaar zou duchten . R o Bso n kon mij geen bij(tand bieden ; ik had mij gevolgelijk in
allen opzigte op mijne eigene pogingen to veriaten . Zoo her.
vaartuig ooit weder in beweging geraakte, ik alleen moest
bet behandelen en fturer. . Doch wegens de voortdurende flute
was er geene waarfchijnlijkheid, dat fpoedig mijne tegenwoordigheid op bet dek vereischt zou worden . Ik kon dus, offchoon flechts voor korte oogenblikken , flapen , hetzij bij dag,
hetzij bij nacht ; ik had mij , zoo lang ik was , uitgeftrekt
naast den helmftok van bet roer . Den tienden nacht, terwiji
de zee nog geheel kalm was, viel ik in gene flnimering, en
werd gekweld door akelige droomen , die mij beletteden ,
verkwikking van de rust to erlangen . Ik florid op, en de
zwijgende ftilte rondom mij fcheen verfchrikkelijker dan ooit
to ztjn . Wolken begonnen in de verte zich to vertoonen, en
de fterren fchenen flaauwer ; de oceaan kreeg cen donker
aanzien . Millioenen levende wezens, die uit- de diepte opgekomen of door de hitte in bet ftilftaand water voortgebragt
waren , fpeelden in allerlei zonderlinge bewegingen op de
oppervlakte . Geen matroos was er meer, om de wacht op
bet dek to houden . Nog bemerkte ik niet de mjnlte beweging in bet fchip ; de zeilen hingen flap neder, terwijl bet
licht der flerren Reeds verminderde . In weerwil van mijne onverfchilligheid , ontwaarde ik nu toch een onaangenaam gevoel ,
nit hoofde van mijne benaauwende eenzaamheid . Ik befchouwde mijzelven als voor altijd van de menfchelijke zamenleving
afgefneden , en dacht , dat mijn fchip , zoo de winden bet
niet ergens been dreven , zou verrotten op de verderf aanbrengende zee . Ik vergat bet treurig lot van mijn yolk op
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dit pas , en ftelde mij met zekere gelatenheid voor , dat bet
oogenblik weldra zou komen , waarin ik de laatfte teug waters drank, en ook ik moest fterven ! Dan begon ik weder to
fluimeren , en duizend zonderlinge beelden kwamen mij voor
oogen ; daaronder was dikwerf her gelaat van mijnen overle.
den ftnurman en van eenigen van bet fcheepsvolk , mismaakt
en verbonden met zeldzame ligchamen . Bij bet ontwaken gevoelde ik eene koortsachtige ongefteldheid . Soms verbeeldde
ik mij , een vaartuig met voile zeilen en eene ftijve koelte
voorbij her fchip to zien varen ; dan weder voetftappen op
her dek en gefluister van ftemmnen to hooren, alsof er menfchen tot mij naderden , tot welke ik vergeefs riep ; daarop
volgde dan eene akelige ftilte . Ik gevoelde geene vrees : want
er kon niets ontzettender zijn , dan ik reeds had ondervonden ; en dit denkbeeld maakte mij , gelijk ik reeds heb aan.
gemerkt, voor alles onverfchillig : war toch konden in zoodanig oogenblik de gewone begrippen van goed en kwaad bij
mij vermogen 2
Den elfden dog van mijn lijden ging ik des morgens naar
beneden in de kajuit , om aan R o a S O N iets tot verkwikking
to geven . Bij tusfchenpoozen was hij in bet voile bezit zijner zinnen ; maar de kortfte verftandige woordenwisfeling puttede zijne krachten nit , terwiji datgene, war hij in de verwarring der ijlhoofdigheid fprak, geenszins hem zoo zeer verzwakte. „Waar is de ftuurman?"vroeg hij verwilderd :„ Hoe
ben ik in uwe kajuit gekomen, Kapitein ? Hebben zij w AR I N G ook over boord geworpen ?"
Ik gaf hem flechts een
onbepaald antwoord, waarmede hij echter zich fcheen to vergenoegen . Ik durfde hem niet vertellen , dal wij to zamen
de eenige overgeblevenen waren ; want, had hij onzen toeftand in deszelfs geheele akeligheid vernomen, dit zou doodelijk voor hem hebben kunnen worden . - Op her dek terugkomende , bemerkte ik , dat er zich allerigs meer wolken
vormden, terwijl de lucht nog zwoeler en drukkender werd .
De zon flak hevig , en hare zamengedrongene ftralen veroorzaakten eene ftikkende hitte , die verandering in den dampkring aanduidde . Eensklaps ontitond er weder hoop bij mij ,
dat er zich eene koelte zou verheffen, en .ik nit mijne verfcbrikkelijke gevangenis verlost worden . Ik deed eene waarneming, en beyond , dat ik ver genoeg verwijderd was van de
rotfen en banken van de Bahama - eilanden, werwaarts ik
vreesde ongemerkt door den ftroom gedreven to zijn . Alles ,
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was ik doen kon, indien er wind kwam, was, een noodfein
nit to hangen, en mijne krachten to beproeven, om zee to
bouwen, tot dat ik eenig reddend vaartuig mogt ontmoeten .
Ik nam terfond maatregelen , am alleen her fcheepswerk to
verrigten . Ik greep een touw , om bet roer vast to zetten in
zoodanige rigting, als ik noodig vond, zoodat ik in weinige oogenblikken kon wenden, wanneer omfandigheden dit
vorderden . Ik klom naar boven en haalde de topzeilen in ,
welke ik niet reven kon . Voorts maakte ik over her geheele
fchip her zeil zoo klein als mogelijk was , latende flechts
twee kleine lapjes ftaan ; want ,zodewin sfrkbe
gon op to blazen , zoude ik niet kunnen frijken , en de brik
moest vergaan . Zoo handelende, had ik nog eenige kans,
om her leven er of to brengen .
Nu faarde ik onrustig naar de wolken, die in beweging
fchenen ; dit gezigt was be-moedigend voor mij . Eindelijk begon de zee zich to verhefen met langzame golvingen - daarop volgde eene zachte kabbeling, die nieuw leven aanbragt .
Ik weende van vreugde en lachte , toen ik de zeilen zag bewegen en allengs vol worden ; en wanneer ten laatfe bet
fchip zelve in beweging geraakte, joist op den middag van
den elfden dag , nadat de doodfche en doodelijke flute begon, was ik buiten mijzelven van blijdfchap . Ik fond als uit
de dooden op - ik ving op nieuw aan to leven. Hoe vreefelijk mijn toeftand toen ook nog ware , dezelve fcheen een
hemel to zijn, in vergelijking van de naastvoorgaande dagen .
De hoop op verlosfing kwam weder met vernieuwde kracht
boven . Ik gevoelde honger en at gulzig ; want tot nu toe
had ik naauwelijks genoeg gebruikt , om her leven to houden . Her uitzigt , dat ik eenmaal mij weder in gezelfchap
van menfchen zoo bevinden, wond mijne verbeelding op, en
brags mij in eenen ftaat van geweldige overfpanning . De beweging van her fchip nam merkbaar toe -- men kon de gotven , die tegen den boeg kabbelden , reeds hooren ; de vaart
werd fneller en fneller , tot dat de brik eindelijk vier' of vijf
knoopen in een uur liep . Dit was fpoed genoeg voor de veiligheid des vaartuigs , maar niet voor mijn ongeduldig verlan .
gen . Ik hield eenigen tijd voor den wind af, en zette toen ,
zoo veel mogelijk, koers in de freek der fchepen, die naar
Europa beftemd zijn . Ik berekende, dat ik , zoo klein zeit
voerende, fpoedig ingehaald moest worden door eenig fchip,
dat mij hulp kon verleenen . Ook werd ik niet teleurgefteld
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in mijne verwachting. Na twee dagen met eene nmtige koelte
alzoo gevaren to hebben , gedurende welke ik bet reer niec
verliet , naderde mij een groote Westindischvaarder, en vexfehafte mij den noodigen bijfland . Alzoo was ik in ftaat, hU-

lifax , en eindelljk de rivier Merfey to bereiken, omtrent v-ij€

weken to laat ; maar ak had den tijd vddr de refs berekend.

DE BEWONERS VAN EENE OESTER .

y Y ie zou, zoo mikroskopifehe waarnemingen zulks niet
ftaafden, ge looven , dat de fchelp van eene oester , als't ware, eene wereld is, ver uld met eene ontelbare me-nigre
kleine dieren, in vergelijking van welke de oester zelve een
kolosfaal fchepfel is?

Het vocht, eusfchen de fchelpen be-

floten, bevat een aantal onontwikkelde fchepfelen (embrymns),
bedekt met doorfbhijnende fchelpen , en zwemmende met ongemeetie vlugheid .
Honderdtwincig derzelven, op done liin
gefchaard, zouden geen duim uitgebreidheids beflaan . Het
gezegde vocht behelst , daarenboven , eene zeer groote verfcheidenheid van dierfoorten, vijfhonderd maal kleiner, die een
phosphoriek lichc verfpreiden .
Dic zijn- nog niet al de bewoners van dit h.uis . Men tell er zeer duidelijk dr-ie foorten
van wormen , oesterwormen genaamd , die in bet donkey als

glimwormen lichten .
De oester heeft tot verklaarde vijanden de zeefler, de alikruik en de mosfel ; de eerfte fluipt
tusfchen derzelver fchelpen, wanneer zij geopend zijn, en
zuigt bet dier met zijne flurf nit . Men heeft opgemerke,

dat de oesters van ligging verwisfelen met ebbe ep vloed
der zee ; zij liggen eerst op bet bolronde gedeelce van,
hare fchelpen, en keeren zich vervolgens op de andere
zijde .

BERENTBNISSEN VAN IEMAND, DIE GEWOON WAS, IN ALBUMS

I

TE SCHRIJVEN .

k heb , vddr en na,, in tweehonderd _ zesenveertig 4lbums
gefchreven . In honderd- vijfennegentig daarvan verklaarde
ik, onbewimpeld, eene opregte genegenheia voor de lieve
bezitfters , offchoon bet twee derde gedeelte barer niet de
minfte aandoening in mijne van natuur koele en onaandoenlijke
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borst verwekte . Ik heb, in de vurigfle en fterkfte bewoordingen , zegen over de hoofden van drieendertig gewenscht ,
waarvan ik eenigen, een uur v66r dat ik die zegenbeden
deed , nog niet kende ; en ik heb achttien grootelijks geprezen om hunne onvergelijkelijke bekwaamheid en om bun
verheven vernuft, alhoewel ik, om de waarheid to bekennen, hen bijkans even min kende, als den man in de
maan . Vijftigmaal zwoer ik , dat er niets in de wereld is,
hetwelk met een lichtblaauw oog vergeleken kan worden ;
en vijftigmaal zwoer ik, dat niets in de natuur een donkerbruin oog evenaart ; ik prees heldere oogen om den
zonneglans der vreugde, then ze over alles verfpreiden,
en ik prees kwijnende oogen wegens de weemoedige gevoe .
ligheid, welke, aan bet zachte fchijnfel der maan gelijk,
daarin zich vertoont . Soms heb ik plegtige verzekering gedaan, dat de wangen, van welker rijke blos de roos nieuwe bekoorlijkheid kon ontleenen, door mij eerbiediglijk aan .
gebeden werden ; op een' anderen tijd betuigde ik mijnen
afkeer van roode wangen, en vergoodde der fneeuwwitte
bleekheid, als teeken van gevoeligheid, die zoo dikwijls
tranen deed florten omr de rampen des levens , dat de koudd
blos van het gelaat verdween . Ik roemde hooge voorhoof .
den om de kalme rust, en ]age voorhoofden om de aandoenlijkheid . Ik heb zwart haar, donkerbruin haar, lichtbruin haar, ja rood haar geprezen ; doch eens ontdekte ik,
tot mijne onuitfprekelijke verbazing, dat ik een lofgedicht
had gemaakt op de ambrozijnen lokken van eene jufvrouw,s
die eene pruik droeg. Beurtelings fprak ik in mijne 'Ilbumverzen met veel ophef van Griekfche neuzen , van Romeinfche neuzen, van wipneuzen, van witte en roode neuzen van kinnen met kuiltjes , van dubbele kinnen en van fpitfe
kinnen - van regte en van gewelfde wenkbraauwen .
Het gevolg van dit alles was, dat ik, niet alleen in de
meening van anderen, maar ook in mijne eigene, alle vast .
heid van karakter verloor . Honderd-viifennegentigmaal heb
ik den naam' gehad, dot ik beminde ; offchoon ik op mijn
geweten kan verzekeren, dat ik in waarheid met niet
meer dan zevenenzestig perfonen liefdebetrekkingen heb aangeknoopt, en nooit met meer dan, een half dozijn to gelijk .
Al mijn voorraad van verbeeldingskracht heb ik uitgeput in
bet doen van ernflige liefdeverklaringen . Ter naauwer nood
ben ik tien geregtelijke vervolgingen om bet breken van
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trouwbelofte ontkomen , waarbij de eenige getuigen tegen
mij zouden geweest zijn - de Albums, en dus eene niet
dichterlijke regtbank mij onfeilbaar veroordeeld 'zou hebben .
Men heeft mij een' meineedigen knaap genoemd , een' woordbreker ,
een' pogchenden huichelaar, een dngevoelig ellendeling, en
(nog ijze ik op de gedachte) een' lichtmis van de ergj'le foort!
WIE ZOU DEN FRANSCHEN HUNNE KONINGEN NIET BENIJDEN !

e beroemde en zoo zeer geprezene
IV van
D
Frankrijk had, v66r en na, twee- en - zestig Matresfen,
H E N D R I K D E

zonder voorbijgaande liefdesgevalletjes mede to rekenen . Zij
waren uit alle klasfen en van allerlei foort ; van de tuinmansdochter tot de fchoone GAB R I e L L E, van de oude opzigtfter
van een h . . . huis tot de geestelijke dochter van Montmartre.
L o D E W IJ K D I, XIV begon insgelijks met boerinnen en tuin .
meisjes, en eindigde met eene oude fijne . De Matresfen van
LODE W IJ K DEN XV , die het Koninklijk purper bezoedelde
door de beestachtigfte losbandigheid, zijn ontelbaar, ja on .
berekenbaar. Als Matresfen Van L O D E W IJ K PEN XVIII
worden genoemd en befchreven : Mevrouw D E B A L B I, Mevrouw D U C A Y L A, Mej ufvrou W L I S E R . - Dit alles vermeldt ons de Heer S A I N T E D M E, in zijn thans to Parijs
uitgekomen werk, in twee Deelen, getiteld : Amours et Galanteries des Rois de France !

I

GEZIEN OP ZEE .

k za her fcheepje fnellen ,
Van 't lieve vaderland ,
Naar 't heete morgenftrand .
Ik zag de zeilen zwellen
Op de uitgeftrekte baan
Van zee en oceaan .
Ik zag , hoe fbhoon verheven
Her fchip die zeilen draagt .
Het fcheen een fiere maagd ,
Die 'k over 't ruim zag zweven ;
Haar boezem fcheen albast,
En zwoegend van den last .
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Ik zag de hooge kusten
Van 't vrije Bricfche land,
En aan den overkant
Het land op 't water rusten ;
En voorts , aan loef en lij ,
Een ganfche vloot nabij .
1k zag de kust verdwijnen ,
En niets dan water meer.
Toen deed mij ' t harte zeer
Oni Ic tnisfen van de inijneh ,
'Fen , wattt' mijn' wetisch Voldaan ,
'k Had wek hati land geftaan!
Ik zag, hoe, op de baren,
Sextant en peilkompas
En kaart en kijkerglas
Voor ohs onmisbaar waren ,
En hoe ook log en loud,
Elk , nutte dienften bood .
'k Zag voorts de zonneftralen ,
Op 't midden van den dag t
Daar, waar de linie lag,
Regt op ons nederdalen .
'li Zag naden in het dek,
Doorknaagd van 't kokend pek .
Zoo ver het oog kon dragen,
Zag ik fomtijds een ftip ,
Dat eindlijk, in een fchip
Veranderd, op kwam dagen ,
En, praaijend langs ons heeh ,
Wedr als een ftip verdween .
'k Zag onze kiel door hoozen,
Waar 't nat door wolkwaarts flijgt,
Met ras verderf bedreigd ;
Maar 'k zag haar 't water lozen ,
V66r 't ons verfinoren kon ,
Door fchoten van 't kanon .

GEtIEN UP $E9
.

1k zag het 'ook I baj willen ,
Hbe dlgt de waterplat
Bedekc met zeewier Was,

En dan weir ganfche mijlen i
In 't liefj4jk .avonduur,
De wijde zee vol vuur.

'k Zag haar , de kalnxe nloede ,
Zich heffen naar omhoog,

Schoon zich geen wind bewoog ;
Maar florin , die zulds*, arts '' oedde ,
Joeg ons het driftig fop
Tot ftdmpe Bergen op .
'k Zag 's nachts de donderwolken
Haar' elektrieken last
Vasthechten op den mast
Met vlammen, die, als tolkeh
Van 't weer, in barensnood,
Ons dreigden met den doom .

Ras ook , door !form verbolgen,
Stoof 't fchuimend nat naar 'c zwerk
Uit afgrond zonder perk,
En 't vaartuig, half verzwolgen,
Werd door den •b arendrom
Geflingerd op en oni,
Ik Zag de golven krullen,

En heel het woedend ruim ,
In 't hagelwitte fchuim,

Zijn donkre kleuren huIlen ;
Manx, neen! mijn flaauw penfeel

Schetst geen zoo grootsch tooneel !

'k Zag toen uw rampvol leven,
Te zeer veracht matroos,

Die son den form, hoe boos,
Uzelven prijs moet geven,

Die, waar de weelde onthaalt,
Den disch duur hebt betaald!
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'k Zag toen met leed uw lijden ,
Daar 'k wist , dat, in ons land,
Geen ftichten voor uw' ftand
Uw' ouden dag verbeiden ,
Wanneer een bedelitaf,
Tot loon, u leidt naar 't graf.
Ik zag de zee bedaren,
En 't kortling bruifend nat
Zag ik nu fpiegelglad,
En, met op 't vlak to faren,
Zag ik, dat heel die plas
Een rijk vol leven was .
'k Zag haaijen en dolfijnen
En visch van vreemde foort,
Die fpeelden langs her boord ;
Ik zag, hoe haak en lijnen
En elger en harpoen
Hun 't leven derven doen .
'k Zag, waar, in honderd mijlen,
Geen land wordc opgefpoord,
Ook vogels , klein van foort ,
Op 't hobblig nat verwijlen ;
En waar die nestlen gaan ,
Wees niemand ons nog aan .
'k Zag ook den heldren hemel
Veel klaarder dan voorheen ,
En, als de dag verdween,
Her fchoonfte ftargewemel,
Dat tot de kimmen blonk
En daarin zee verzonk.
'k Zag u her ruim ook meten,
o Lieve maan ! die 'k vaak
Aanfchouwde met vermaak ,
Op Netrlands grond'gezeten,
En die me op zee, bij nacht,
Mijn jeugd to binnen bragt .
Na honderd dertig dagen
Zag ook mijn oog de kust,
Waar 't noodlot vreugde en rust
Met onrust mengde en plagen,
En , in dat lief en Teed,
Mij rijklijk deelen deed .
G.
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Eene Vooriezing .

(*)

G ij ziet mij thans voor U opgetreden, Diet, uit eigene verkiezing, maar op vereerende uitnoodiging van
,het Beftuur dezer verdienflelijke Maatfchappij . Zonder
dat toch ware het eene onverfchoDnlijke'vermetelheidvoor
eenen plat- prozaifchen redenaar, een fpreekgeftoeite to
Rbeklimmen , op hetwelk zoo vele uitmuntende mannen
verfchijnen, die door hurrne welluidende toonen en betooverende zangen uwe zinnen goo meesterlijk weten to
begoochelen , en dikwerf tot zulk eene hoogre op to voeren , dat Gij werkelijk wanen zoudt , U hp den top van
den Pindus , in het gezelfchap van Apollo en zijne beminnelijke Zusters, to bevinden .
Genoegelijk mge' deze verblinding, deze aangename
(*) Het volgemde fukje, door mij in de Hollandfcbe Maatfchappi/ van Fraa{je Kunflen en Wetenfchappen, op den ao
Pebruarij 1830, voorgelezen , is genoegzaam geheel nit w AG E N A AR's Befchr#vlng van Amperdam getrokken ; bet bevat

alzoo niets nieuws ; en echcer heb lk bet veelvuidig en herhaald aanzoek , tot bet in 't lichc geven van hetzelve , diet
langer kunnen wederflaan . Ik fchrijf dit aanzoek alleen sin
de inkleeding toe, die zoowel aan vronwelijke als -manneiljke
hoorders fcheen to bevallen ; is dit nu ook betF- geval bij den
lezer, dan houdt alle verantwodrding op ten aanziea van
hen, die mij tot de publiekmaking van dit gelegenheidstlukje
hebben overgehaald .
MENGELW .

1830 .

NO .
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droom voor velen kijn ; bet is echter niets meer of nets
anders, dan een droom, uit welken ik bet mij ten pligt
reken, U to doen ontwaken ; en daartoe ben ik thans
voor U opgetreden .
Neen , Toehoorders ! met welke Godentaal men U bier
moge begroeten, Gij bevindt U bier noch op den Helikon, noch op den Pindus, maar in den Doelen in de
Doelenflraat to llmflerdam .
Voorwaar - ik beken bet - in geenen deele eene
poetifche vlugt, maar eene verfchrikkelijke prozaifche daling ; eene daling , echter , op waarheid gegrond , die ik
op onwederlegbare gronden kan volhouden en ffaven , en
met welker betoog, ik mij eenige oogenblikken zal bezig
houden ; mij evenzeer van uwe belangtfelling in bet onderwerp , als van uwe toegevendheid met betrekking tot
bewerkitlg en voordragt overtuigd houdeilde .
Wij bevinden ons, zeide ik , in den Doelen . Vat dit
gebouw thans is ~ weet Gij - een Logement ; misfchien
minder, wat bet voorheen was , en wagrtoe bet weleer
gebezigd werd . En dit wil ik U kortelijk vermelden .
Het droeg oorfpronkelijk den naam van Kloveniers Doelen , en ontving denzelven van de Klpveniers of Schratees,, welke alhier hunne bijeenkornffen hielden , en zkh
in den wapenhandel oefenden .
Die Sc-butters waren alhler reeds in de- veertiende ceuw
aanwezig . Zij waren echter in geenen deele met de tegenivoordige Schutters overeenkomffig . In getal, kleeding, wapens en dienflen beflaat tusfchen deze beiden een
nog grooter onderfcheid, dan tusfchen onze bedendaagfthe Landmilitie en onze voormalige Stouppies of Stads
SQldaten . - Over elk dezer bijzonderheden een enkel
"aid .

Getal . - De oude. Amfferdamfche Schutterss beffonden
in bet jaar 1394 uit niet meer dan vg
fenzeventig mannen .
Dat getal werd vin tijd tot tijd vermeerderd . Naderhand
werden er drie Schutterijen opgerigt ; en zelfs lang v66r
onzen tijd beffond de gewapende Burgerij reeds uit zestig
Compagnien, ieder van honderd man . [let tegenwoordig
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getal kan ik niet bepalen ; doch het zoude niet moeijelijk
zijn, daaromtrent de noodige inlichtingen te bekomen.
Kleeding. - - Zij droeg van ouds den naam vanPalloir,
Pallore of Pallure, en werd alle jaren vernieuwd ; met
dien verl}ande echter, dat ieder Sehutter her eene jaar
een' rok, tabbaard of vBegcr, en het'andere jaar eene
kaproen maken m o e s t . - Voor eigene rekening ? . . . . dit
fpreekt van zelve: die loffelijke gewoonte verliest zich
in de grijze oudheid, m Het opperkleed was niet van
66he ver~e, zoo als uit de overgeblevene fehilderftukken
blijkt. N u eens ziet men hen op dezelve eenparig in het
mvart, dan weder in het bruin afgebeetd. Doch op eene
fchilderij van den jare I533 komen zij voor in een t~veever~vig kleed, groen aan de regter- en rood aan de link e r z i j d e . - Welligt i s de Schutte{'s-montering, even
als die in onze dagen, ook toen reeds aan veelvuldige
veranderingen onderworPen geweest.
Wapens. ~ Ook daarin had veel verandering plaats.
V66r de uitvinding van her buskruid waren de Schutters
zeker met zreaard en pijl en boog gewapend. Ztj namen
daarom tot hunnen patroon ,St. Sebastiacm, die, zoo
als men weet~ aan een' boom gebonden en met pijlen
doorfchoten werd. Men had vervolgens hand. en voetbogen, ook clovers (vanwaar de Ctoveniers), zi]nde eerie
foort van handbusfen of musketten. Voorts droegen zij~
o m , zoo veel mogetijk, fchoot- en fteekvrij te zijr~, een
harnas om of voor bet lijf~ van ouds eenpantfler of
creeft en h~Ive creeft genaamd, en hadden een letng ~z~s
of degen op zijde ; in welke laatstgemelde rusting zij, irt
zorgelijke tijden, dagelijks langs ttraat moesten gaan, Bij
fommige gelegenheden voerden zlj ook fpietfen, hellebaarden , flagz~aarden , fpontont en ander geweer; a!,
les naar gelange men meet en meet ervaren werd in he~
uitvinden van werktuigen, gefchikt om zijn' evenmense1~
zeker te treffen en fpoedig te dooden,
Dienften. ~ Ja ~ die waren toen menigvuldig. In de
oude Burger- of Poorter- cedullen fpreekt men reed~ in
her atgemeen van ~vake~ en b~.'/te~. Meet bepaald waren
P:
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de Schutters in vroegeren tijd verpligt tot bet uittrekken
in 's Graven- of , zoo als men bet noemde , in ons Liefs
Heeren Heervaart ; ook wel elders , ten oorbaar der
flede in 't bijzonder. Wanneer zij uittrokken , gewoonlijk
een der Wethouders of Raden aan bet hoofd hebbende,
werden zij , op hunnen togt , door eenige knechten gevolgd , die de toortfen droegen . Voorts bewaakten zij de
ffad, zoo bij dag als bij nacht , vooral in zorgelijke tijden .
Bij onraad werd de wapenklok getrokken . De Schutters
vergaderden alsdan op den Dam , om bet Stadhuis to befchermen ; ook aan de poorten of op andere plaatfen ,
waar men eenen aanval duchtte . Op den Sakramentsdag
woonden de drie Schutterijen den plegtigen omgang bij,
onder haere kairfe of toorts . leder hunner had eene toorts
of dikke waskaars in de hand . Bij plegtigen optogt, of
bij de inhaling van 's Lands Vorften of andere Doorluchtige Perfonaadjen , waarop zij zeer gefteld waren , verfchenen zij in groot kostuum , deftig in hunnen wapenrok of pellure gehuld , ieder met eene toorts in de hand ,
op de Plaatfe, of den Dam . Eindelijk - want ik kan
van alles niet gewagen - het fluiten en openen der poorten behoorde ook tot hunne moeijelijke taak . Velen mijner Hoorders zullen dit met mij nog hebben gezien en
bijgewoond . Men zag alsdan den dapperen Adelborst,
aan bet hoofd van een fragment van een Korporaalfchap ,
met ftatigen of onftatigen tred , naar de hoofdpoorten marcheren , voorafgegaan door eenen manhaften Tamboer ,
onder bet flaan van Wilhelmus van Nasfouwen of P'r#~heid bl#heid, al naar bet de tijdsom(tandigheden of de
mode medebragten .
Behalve dit, hadden de Schutters hunne bepaalde bijeenkomften, waar zij zich in den wapenhandel oefenden,
en nu en dan aten en dronken ; op dit laatfte zullen wij
nader terugkomen .
De plaats ,waar zij to then einde bijeenkwamen , noemde men Doelen.
De oudfte ftond buiten de St . Anthoniespoort, en
een andere regt voor de Pijlfteeg (*) . Doch de eerstgemelde
(*) Van waar nog de oude Doetnfraat .
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in 1509 geflecht zijnde, bekwam men omftreeks 1517
een' beteren, op den Singel bij den Heiligenweg, thans
grootendeels afgebroken, doch ter eeuwiger memorie bewaard, niet flechts in bet Logement den Doelen aldaar,
maar ook in de Hand- en Voetboogftraten, aan de gedachtenis der Hand- en Voetboogfchutters toegewijd . De
grond van dit gebouw was vroeger een twin , in welken ,
in de vijftiende eeuw , warmoes werd geteeld , die door
de groenvrouwen van daar gehaald , en aan de ingezetenen
uitgevent werd .
De Kloveniers-fchutters, die van de Hand- en Voetboog -fchutters wel moeten onderfcheiden worden, bleven
cen afzonderlijk ligchaam uitmaken . Zij werden , ter onderfcheiding,de oude Schutter~ genaamd . Men had hun,
tot tegemoetkoming in de kosten , in den jare 1394 , van
ftadswege afgeftaan de visfcherij in de ftads grachten en
in bet guldenwater (eene vergunning, waarop de tegenwoordige Schutterij waarfchijnlijk geen' zeer hoogen prijs
zoude flellen) ; mitsgaders de vergunning, om op drie
bepaalde dagen in bet jaar wijn to mogen tappen , zonder
betaling van excijns , op welke dagen dan ook (men had
toen nog geene patenten) niemand anders in de ftad wijn
mogt verkoopen ; - ook ontvingen zij van de flad eene
jaarlijkfche bijdrage van elf gouden Hollandfche fchilden .
Ondanks dit alles , had de oude Kloveniers - fchutterij
zich zoo diep in fchulden geftoken, dat zij tot bet veraljeneren barer Domeinen moest befluiten . Zij pond zelfs
in bet jaar 1505 haren wijntap aan de flad weder af ; en,
toen dit niet genoegzaam ter redding bevonden werd ,
moest zij , eenige jaren daarna , tot eene nog grootere
opoffering befluiten, tot bet verkoopen, namelijk, van
haren Doelen .
Dan ook daarmede was zij niet to bebouden ; haar val
was onvermijdelijk . Zij werd dan ook in bet jaar 1516
vernietigd, doch dadelijk eene nieuwe opgerigt . Deze
werd in bet jaar I52_ bevestigd, en beftond toen uit
tweehonderd Kloveniers , gekozen uit de andere Schutterijen en uitten buyck van der Stede (zoo ftaat er) . Zij ont-
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ving toen eene Ordonnantic , waarbij bun de nieuwe
Doelen , met den toren Swycht Utrecht, bij denzelven
Itaande , en een Altaar in de St . Nicolaas- of Oude
Kerk wend afgeflaan . - En zoo geraakten de Kloveniers in bet bezit van bet gebouw, waar wij ons thans
btvinden .
V46r wij tot de bedrijven, die alhier plaats vonden ,
overgaan, willen wij met een enkel woord van de gel,e&nheid van di-t gef}ieht in vroeger' tijd gewagen : wt
hehoeven daartoe de buurt niet to verlaten .
De Amitel , die Pangs de Doelenflraat en alt :oo langs
prize zijde vloeit, bleef tot aan de uitlegging der Stad ,
in 1613, fl-ads vest. Ter plaatfe, waar thans de Muntstoren is , was toen de Regulierspoort . De brug , nu
de Doelenfluis genaamd, droeg toen den naam van
Roodebrug . Aan bet begin derzelve Bond een' wachttoren, Leeaiwenburg geheeten, en aan bet einde een
groot halfrond, thans nog als bet Rondeel bekend .
Tusfchen dit Rondeel en den toren Swycht Utrecht lagen in den ftadsmuur eenige tukken gefchut . Thans
volgde de eigenlijke Doelen, die waarfchijnlijk in den
beginne niet zulk een fraai aanzien zal hebben gehad ,
als dezelve tegenwoordig bezit . Men had en heeft nu
nog twee onderfcheldene gebouwen, waarvan bet kleinfl;e , aan de noordzljde gelegen , tot bet eigenlijk fchietperk was ingerigt, waarom bet gewoonlijk Schietdoelen
word genaamd , tot dat bet , nu v66r weinige jaren ,
in een Badhuis is .veranderd .
Maar Gij hebt nilj reeds een paar malen van den toren Swycht Utrecht hooven gewagen , en verlangt ook
welligt omtrent denzelven eenige inlichtingen . ik zal
U opgeven, wat ik er van aangeteekend heb gevonden .
.Er onttlonden oudtijds alhier, even als elders, nu en
dan bt4rgerlijke oneenigheden , die fomtijds eenen open.
lijken krijg ten gevolge hadden . Bekend, bovenal, zijn
de Hoekfche en Kabeljaauwfche twisten, die zoo vele
jaren dit laid beroerd en de fchromnelijkfle verwoestingen
aangeregt hebben . Omftreeks den jare 1480 ontfiahen
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zij op nieuw, en veroorzaakten eene vijandfchap tusfchen Amflerdam en Utrecht, die tot dadelijkheden over
floeg . Er waren vroeger meerdere kampv=hterajen tusfchen de beide tteden ., die nu gelukkig voor altoOs geweerd zijn . In then tijd bemoeiden zich de Geestelijhen
nog met flaatzaken ; en onder hen waren de Bisfehoppen vAn Utrecht doorgaans geen van de minflen ; dach
ook dit behoort nu tot de antiquiteiten, want 4e Geestelijken onzer dagen onthouden zich van alle bemoeijingen met wereldfche zaken . - Zoo werd dan Amilerdam in den jare i4S i door die van Utrecht bedreigd .
Zeshonderd der hunnen hadden zich bij verrasfing van
Naarden meester gemaakt, en aldaar veel moedWil bedreven. Doch de Amflerdammers , fpoedig op de been
.en in 't geweer geraakt , verdreven de Stichtenaren , ontnamen hun een goed gedeelte van den geroofden buix,
en lieten, waarfchijnlijk ter gedachtenis aan dit bekotnen
voordeel , eenen (teen in den Doelen-toren plaatfen, op
welken, onder twee kruiswijs .geplaatfle haakbusfen, to
lezen ilond : Swycht Utrecht, of liever : Zwicht, Utrecht ! Een proefje , Toehoorders ! dat men ook toenmaals in de kunst van bluffen niet geheel en al onbedreven was .
Wat nu bet bedrijf der Kloveniers op deze plaats aanbelangt : eenmaal ten minlle in elke week kiy4men zij
alhier to zamen, om zich in ;den wapenhandel to oefenen , voornamelijk in bet fchieten naar zeker doel of
wit , hetwelk op -eenen behoorlijken affland was geplaatst . De grond, waarop thans bet Badhuis bier tegenover is gebouwd, werd daartoe gebezigd . De Schutters flonden onder eene overdekte galerij , en fchoten
door twee ;poorten naar bet voorgeftelde doe] .
faarlijks , of uiterlijk om de twee of drie jaren , op
Meidag, fchoten zij naar den Papegaai, oudtijds buiten
de Bindwijker- of Binnewijker-poort, op bet z©ogenaamde Schapenveld, de nude grond der Hand en Voetboogdoelens ; -- later in bet dorp Sloten ., en nog v6.,6r dertig
jaren bij bet Tolhuis over bet 1J . Hij 9 die den Pape-
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gaai affchoot , werd tot Koning verklaard , en was de
eerfte in rang bij het gezelfchap .
Dit feest werd met eenen maaltijd befloten, waarbij
het aan niets ontbrak , en de beker lustig rondging .
Gij weet het, Toehoorders ! onze voorvaders dronken dikwerf niet alleen wel iets meer, dan voor den
dorst of ter verfterking, maar flelden er hunnen roem
in , als fterke drinkers bekend to ftaan . Gij begrijpt dus ,
dat onze Schutters, die rijkelijk in dezen roem deelden ,
wanneer zij aan hunnen jaarlijkfchen of anderen feestelijken maaltijd zaten, zeer zuinig zouden gekeken hebben, wanneer wij hen met onze tegenwoordige kelkjes
of glaasjes hadden willen affchepen . Zij bezigden kolosfaler drinkglazen , alsnog bekend onder den naam van
drinkhorens en bokalen . Gij behoeft flechts de nog aanwezige fchilderijen der oude Schuttersmaaltijden to befchouwen, om U eenig denkbeeld to kunnen maken,
hoe veel vochts de oude drinkkroezen konden bevatten .
Het zij echter ter eere onzer Stadgenooten gezegd , dat
de grootte en omtrek van den beker of bokaal, dien men
gehouden was , bij zoodanige maaltijden , in hens binnen
to flaan , van tijd tot tijd verminderde . Ik ondervond
dit in perfoon in den jare 1802 . Ik had toen de eer,
Lid to zijn van het Schietcollegie, hetwelk van de oude Kloveniers afkomftig was , en op deze zelfde plaats
tot op then tijd onafgebroken had beftaan . Op den halfjarigen maaltijd , then ik (op den i 8 Januarij van dat
jaar) voor de eerfte en laatfte maal bijwoonde , overhandigde men mij eene bokaal, die zeker niet meer dan
fs8ne flesch wijn bevatte, doch die ik in Uns moest ledigen , of, overeenkomftig de beftaande wetten , een'
geranden halven rijder pcenitet betalen . Ik verkoos hetlaatfte .
Intusfchen, terwijl de Kloveniers en later de Leden
van het Schietcollegie aihier fchoten , aten en dronken ,
had men dit lokaal tot een publiek Logement en tot het
zetten van gelagen ingerigt .
Daarvan werd in de jaren 1672 en 1748 gebruik ge-
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maakt . Een aantal ingezetenen , niet tot den aanzienlijken en meest befchaafden hand behoorende, hield hier
zijne vergaderingen, waarin de ,gewigtigite belangen van
ftad en land met hooge wijsheid werden behandeld ; waarvan bet gevolg was, dat een aantal bezwaren (thans
grieven genaamd) werden opgefchommeld, in een Request (Pet itie) ter nedergefteld, en dit aan de Regering
met eene ferme houding aangeboden , in welke Requesten de woorden : w
eifchen ! van bet begin tot bet,
einde uitblonken .
Zeker ging bet in die bijeenkomften
niet altijd even ordelijk toe . Nu, wij hebben ook wel
eens zulke vergaderingen bijgewoond, immers er van
hooren fpreken ; en tivij achten ons gelukkig , dat wij die
tijden heelshuids zijn doorgeworfteld .
Eindelijk - want ik heb reeds lang den mij geftelden
tijd overfchreden - werd dit lokaal , finds bet begin
der vorige eeuw, en mogelijk reeds vroeger, gebezigd tot bet verkoopen van huisraad en andere meubilaire goederen . Dat bet er bij die gelegenheid ook al
eens roesterig moet zijn toegegaan , fchijnt mij daaruit to
blijken, dat men de fraaije fchilderij van Govert Flink,
verbeeldende vier Overlieden , uit voorzigtigheid , van
hier liet halen , en naar Burgemeesters vertrek , op bet
oude S'tadhuis, overbrengen .
Die entreprife fchijnt ondertusfchen niet to hebben op .
genomen . Mogelijk waren de ingezetenen dezer ftad to
lien tijde niet zoo in de noodzakelijkheid, om zich ,
ter bekoming van kontanten, van hunne meubeltjes to
ontdoen, als in onze dagen, waarin bet getal der maandelijkfche en wekelijkfche verkoophuizen van tijd tot
tijd toeneemt .
En nu , M . T . , ftrekt dit gebouwV, waarin wij ons
thans bevinden ., tot eene geregelde bijeenkomst voor de
Leden van de Amfierdamfche Afdeeling der Hollandfche
Maatfchapp%y van Frame Kunfien en Wetenfchappen ,
die - wars van de offers , alhier ter plaatfe , door de
Kloveniers aan Bellona, Mars en Bacchus , door de
Doelisten aan Eris , en door de entrepreneurs der ver-
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koopingen aan Merktirius toegebragt - hare nederige
hulde aan Minerva, 4pollo en de negen Zanggodinnen
toewijdt , - die mij , oningewijde , in haar midden
duldt,--die mij heeft aangefpoord, tot U bet woord to
voeren , --- en die mij dit fpreekgefloelte ziet verlaten
met de zoo ernftige als welmeenende waarfchuwing
Toehoorders , van welk eenen (land of rang, van welk
eene kunne ! vat men U poge diets to maken, tot welk
eene hoogte men U ook trachte op to voeren , vergeet
nimmer, dat men U geenszins op den Helikon kan verplaatfen, maar dat Go~ alhier zit en bls)ft in het Logement de Kloveniers Doelen, in de nieuwe Doelenflraat, to 4mflerdam .
OPMERKINGEN NOPENS DE VRAAG :

LEVERT HET UIT

DE ADER , TER GENEZING VAN ZEKERE ZIEKTEN,
ONTLASTE BLOED EENE JUISTE AANWIJZING OP
OMTRENT DE DOELMATIGHEID VAN DE HERHALING DER

Door

BLOEDONTLASTING .
JOHN DAVY.

II .

en zoo gewigtig kunstmiddel, als debloedontlasting,
E
vereischt allezins, dat de onderhavige vraag door juiste

daadzaken of bevestigd of ontkend , en geenszins zoodanig opgehelderd worde, dat daarover uiteenloopende
gevoelens kunnen plaats grijpen .
Befchouwen wij vooreerst de kenmerken en de gefteldheid des bloeds , waarop meal gewoonlijk de teekenen
van eene aanwezige ontfteking vestigt , en aanleiding
geeft tot herhaling van aderlatingen . Zij beftaan inzonderheid in de volgende : Een buitengewone graad van
vloeibaarheid des bloeds in het oogenblik der ontlasting ; het coaguleert zeer langzaam ; en , eens gecoaguleerd zijnde, is het met eene ontflekingskorst bedekt,
welke zich bekervormig voordoet .
Deze kenmerken en gefteldheid des bloeds nemen wij,
volgens de ondervinding , ineestal bij plaatfclijke ontfle-
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kingen waar ; nogtans ontmoeten wij bier vele duisterheden, wijzigingen en uitzonderingen , welke tot verfcheidene zwarigheden en verwarring aanleiding geven .
I .) Daar , waar de ontfteking hevig is, fpoedig in
ettering overgaat, en zeer uitgeftrekt is , of op denzelfden tijd meer dan ersn weeffel, of flechts hetzelfde weef
fel, maar in verfcheidene organen, aantast, hob 1k
waargenomen , dat het ontlaste blood vaak noch beker
vormig, noch met eerie ontftekingskorst bedekt is .
Zulks heb ik zeer duidelijk bij ontftekingen van bet
peritoneum opgemerkt, en zoo wel bij de zoodanige,
die zuiver ontftekingachtig, als in die gevallen, waar
dezelve met eene ontfleking van bet flijmvlies der darmen of met eene ver uitgef'rekte ontfleking van bet
celwijsachtig weeffel vermengd waren .
s.) BU eene ver verfpreide ontfteking van bet celwijsachtig weeffel heb ik gezien, dat het blood fpoedig coaaguleerde, even zoo fpoedig als in den gezonden ftaat ,
en desniettemiu buitengewoon vloeibaar was en eene
dunne ontftekingshuid bad , wanneer bet vat, waarin
men bet blood had opgevangen , binnen weinige feconden gevuld, terftond nedergezet werd en ftil bleef ftaan .
,.) In gewone gevallen van ont(teking, zoo als in
ontftekingen van de pleura en de longen, heeft fomwijlen bet in den aanvang der ziekte ontlaste bloed geene
ontftekingshuid en is niet bekcrvormig ; maar bij herlaaling der kunstbewerking kenmerkt zich het blood door
beide bovengemelde gefteldheden .
4 .) In gevallen der ontfleking van het flijmvlies der
luchtwegen of van het voedingskanaal bezit fomwijlen
het ontlaste blood de bovengemelde kenteekenen en fomwijlen net .
5.) In bet algemeen ichijnt de ondervinding Met eons
eene zekere verhouding tusfchen deae karakters in de
gefteldheid des bloeds en de hevigheid der ontfleking gevonden to hebben . Somtvijlen is de ontftekingskorst op
bet bloed zeer dik, de cruor zeer zamengettokkeu, en
nogtans zijn de verfchijnfelen der ontfleking niet hevig
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en de genezing volgt fpoedig . Somwijlen nemen wij
het tegendeel waar .
6 .) Bij vele doodelijke gevailen vindt men vezelfiofachtige zamenvoegingen of poiypi , zoo als zij voormaals
genoemd werden , en met de ontftekingshuid op het
bloed overeenkomende, in het hart en de groote vaten ;
en , zoo veel als ik uit mijne ondervinding weet, vinden wij deze verfchijnfelen even zoo dikwerf in gevallen, waarin veel bloed ontlast is , als in die, waarin
flechts geringe of geene aderlatingen zijn bewerkftelligd
geworden .
Ik moet bekennen , dat de befchouwing van zoodanige daadzaken mij weerhoudt, om de gemelde kenteeke~
nen als aanwijzingen ter bewerkftelligiing en herhaling
van de aderlating to laten gelden ; en dat ik daaruit befluit , dat dezelve op die wijze geenszins als een gewigtig of beflisfend criterium kunnen aangezien worden .
Laat ons thans de kenmerken en gefteldheid des bloeds,
zoo als zij zich in then ftaat des ligchaams vertoonen ,
waarin als 't ware het tegengeftelde van de ontfteking
plaats grijpt , en geene verdere bloedontlasting gedoogt ,
gadeflaan . Zij beftaan, zoo als men gewoonlijk aanneemt , in een' zeer weeken, zeer weinig of fchier niet
zamengetrokken cruor ; het bloed blijft vloeibaar , of de
evenredigheid van den cruor tot het ferum is buitengewoon gering .
De ondervinding fchijnt, mijns achtens, niet aan to
toonen, dat deze karakters en gefteldheid des bloeds met
den hefchreven toeftand des ligchaams overeenkomen .
i .) In de remitterende koortfen van heete luchtftreken en in de choleric morbus, zoowel in de gewone
als in de epidemifche , is de cruor van het afgetapte
bloed doorgaans weeker, dan in den natuurlijken ftaat,
en weinig of in het geheel niet zamengetrokken . En
toch is de aderlating in deze ziekten niet altijd nadeelig ;
zij is, wat meer is, dikwerf heilzaam zelfs , wanneer
zij herhaald wordt .
e) .) Zeer zeldzaam vinden wij bloed zonder vezelftof
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in eene ziel te . Ik heb zuiks flechts in gevallen van
apoplexia pulmonum waargenomen, en, wet is waar,
na den dood in de holten van bet hart en de vaten ,
nogtans zoo kort na den dood, dat men zuiks niet als
eene na den dood plaatsgrijpende verandering kon aanzien , maar dat deze verandering to voren reeds aanwezig was, en waarfchijnlijk met de oorzaak van de doodelijke uitftorting zamenhing en gedeeltelijk als de oorzaak daarvan kon gehouden worden . In zoodanig ten
geval zoude immers , geloof ik , niemand geaarzeld hebben bloed to ontlasten , vooral bijaldien hij den volbloedigen flaat der voorwerpen in zulke gevallen en hutlne
voorafgegane fchijnbaar goede gezondheid in aanmerking
genomen had .
3 .) Dat de verhouding van den cruor tot bet ferum
gering is, wordt dikwerf in acute ziekten, in hare
acme , of in acute ongefteldheden waargenomen , welke
langdurige flepende ziekten vergezellen, of bij zoodanige voorwerpen, die zwak van ligchaamsgeftel en Reeds
ziekelijk zijn . Immers in zulke gevallen zal geen Practicus tot bet lancet zijne toevlugt nemen, zonder dringende noodzakelijkheid ; en, mogt de aderlating wel aangewezen zijn , dan zal hij zich zekerlijk door de verhouding van den cruor niet laten affchrikken .
Eindelijk beftaat er nog eene zeer groote en buitengewoon gewigtige klasfe van ziekten (wanneer men volgens
de kenmerken en gefteldheden des bloeds eene klasfificatie wilde maken ; , waarin bet blood , zoo als wij door
ondervinding weten, niet zigtbaar veranderd is, als in
de febris continua aestiva, welke zich flechts weinig
van de ephemera onderfcheidt , in bet eerfte tijdperk
van den Jynochus , in de apoplexia, den tetanus , en
in verfcheidene ziekten , welke tot de neurofen behooren , en in welker behandeling de aderlating dikwerf
nuttig en fomwijlen volftrekt noodzakelijk wordt .
Deze befchouwingen onderfteunen de voorafgegane gevolgtrekking . Het komt mij voor, dat de beoefenende
Geneesheeren hunne gevoelens , nopens de geaardheid
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van eene ziekte en hare wtjze van genezing , des to minder op de kenmerken , die bet bloed oplevert, vestfgen,
naar mate hunne ondervinding toetleemt . De geleerde en
ervaren H E B E R D E N zegt : ,, Hoe meer wij bet menfchelijk ligchaam leeren kennen , des to eerder kunnen
wij , met grand, aannemen, dat de zetel der ziekten niet
in hat bloed moat gezocht worden, naardien dezelve
flechts weinig met de waarneembare gefteldheid van her
zelve fehijnen zamen to hangen ; en hoewel men vooronderflelt, dat bet alle ziekten in bedwang houdt, zoo
levert bet nogtans voor den Practicus in zeer weinige
ziekten een wezenlijk nut op ." Dr. S c u D A nz o R E,
uit wiens werk ,, over bet bloed" ik daze plaats ontleen , noemt dit eene merkwaardige plaats . Bij den toer.maligen heat der kennis van bet bloed , kan men aan de
juistheid van daze practifche gevolgtrekking geenszins
twijfelen ; ja , ik vrees , wat meer is , (tat dezelve , in
weerwil dat onze ziektekennis federt then tijd toegenomen is, heeds juist blijft, of wel zelfs in alle ziekten, zonder de uitzondering „ zeer weinig," de kenmerken van waarheid draagt . Beftaat er, men veroorlove mij
deze vraag, eene ziekte , waarin de ervaren en oplettende
Geneesheer bet noodzakelijk acht, bet bloed to onderzoeken, ten einde dezelve to leeren kennen en wel to behandelen ? Mil is zoodanig eene ziekte niet bekend . In gevallen
van pneumonia en pleuritis be{laat de gewoonte, om
hat bloed to onderzoeken . Vooronderheld, dat bet bloed
geene onthekingshuid heeft, en dat na verloop van weinige
wren de aanwijzing ontflaat , om op nieuw blood to crntlasten•, zal nu hier de Practictua aarzelen bloedoutlastin
gen to bewerkftelligen ,

omdat op bet eerat afgetapte

wanner bet
bloed in eene longontiteking, die met eene phthil s tuberculofa vermengd is , met ewe flerke ontftekingshuid bedekt is , en de verfchijnfi:len voortduren of weinig of
niet afnemen , zal de Practicus- in zulk een geval de
bloedontlasting herhalen ? Ik geloof van neen ! Hij zal
veeleer den bijzonderen heat van den lijder gadeflaan, en
de ontfteking door andere middelen trachten to keeren .
bloed eene ontftekingskaret ontbrak ? Of,
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Offchoon wij voor het tegenwoordige nog Wet zoo
ver gevorderd ziju , om uit de kenmerken, welke bet
bloed oplevert , in de practijk eenig nut to kunnen trek
ken, zoo kunnen wij evenwel de hoop koesteren, dat
ex zulk een tijd zal komen, mits dat de zaak ftreng we •
tenfchappelijk , door onbevooroordeelde en deskundige
mannen , bearbeid worde . Dr. H E B E R D E N deelde in
de aangehaalde plaats zonder twijfel het refultaat van zijne ondervinding, welke weinig van bet onderzoek des
bloeds verwachtte , mede ; evenwel is de zaak niet zoodanig, als hij zich uitgedrukt heeft . Zijne flotfom is op
eenen hypothetifchen grond gevestigd , wiens hechtheid
in twijfel kan getrokken worden .
Intusfchen blijft bet onderzoek, in hoe verre bet bloed
al of niet als de zitplaats van onderfcheidene ziekten kan
worden aangezien, of ongezond bloed in alle opzigten
geene nadeelige gevolgen naar zich fleept . en, zoo ja,,
welke veranderingen hetzelve ondergaat , en welke wer .
kingen uit deze veranderingen kunnen voortkomen, een
punt van groot aanbelang, hetwelk wel degelijk door
proefnemingen client opgefpoord to warden . Dr. a c uD A M a R E beveelt, in zijn bovengenoemd Werk, den
Practicus aan, zijne oplettendheid op de kenmerken des
bloeds to vestigen , en is overtuigd, dat dezelve niet weinig opheldering kunnen geven nopens den waren Beat
der kracht en werkzaamheid van bet hart en de flagaderen , en nopens de gefteldheid van het ligchaam zelve .
Hij geeft een aantal omftandigheden op, waarop men bij
latingen dient to letten ; als i .) de card van bet laatgat ;
2.) de firoom , waarmede het bloedvloeit ; a.)de gefieldheid van den pols onder bet laten ; 4.) de fchijnbaredigtheid, de kleur en de avenge kenmerken van bet bloed
in den aanvang , als bet in bet bekken opgevangen wordt ;
g.) de tijd , waarin het coaguleert ; 6.) bet inwendige voorkomen van het gecoaguleerde bloed ; 7 .) bet weeffel van
het coagulum ; 8.) de vergelijkende gefteldheden van de
verfchillende gedeelten des bloeds in de onderfcheidene
vaten ; 9 .) de ftaat en kleur van bet ferum .
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Ik beken, dat al deze omftandigheden allezins de oplettendheid van den wetenfchappelijken onderzoeker verdienen . Nogtans hoop ik, dat de Practicus zijne oplettendheid nicer op den toeftand van den lijder , dan wel
op bet blood rigten zal , en dat hij , na een groot laatgat gemaakt to hebben, als bet bloed behoorlijk vloeit,
eerder de werking zal in bet oog houden, welke daardoor in bet ligchaam ontilaat . In meer dringende gevallen wordt bet wel degelijk zaak, toe to zien, of de
pijn of bet gevoel van beklemming vermindert, of de
pols zich verheft of zinkt , naar gelang dat bet bloed
vloeit, en dat hij uit de vooronderftelde geaardheid der
ziekte en uit de onmiddellijk daaruit voortfpruitende werking bepalen zal, hoe ver men met de bloedontlasting
kan voortgaan, Ik, wat inijzelven aangaat , beken openhartig , dat ik nooit in ftaat geweest ben , de twee karakters van den Practicus en den Natuuronderzoeker in
mij to vereenigen , en dat ik nooit in flaat was , oni op
den pots, her aangezigt, de gewaarwordingen van den
lijder to letten , en tevens daarbij de voorbijgaande verfchijnfelen van bet bloed, op cone voldoende wijze, op to
merken . Beproefde ik bet eene , al was bet , dat ik flechts
gene hoedanigheid des bloeds onderzocht, dan was ik
fleeds een flil aanfchouwer, en verzocht derhalve den
practiferenden Arts , de hoeveelheid van bet to ontlasten
bloed to willen bepalen . Hetzelfde mag ik anderen aanbevelen , opdat , bij den ijver of de belangftelling in
wetenfchappelijke nafporingen van then aard, aan den lijder die oplettendheid , welke men hem verfchuldigd is ,
to beurt valle ; dat de mensch niet bet nadeel drage van
cene zaak, welke bet behoud van den mensch tot haar
hoofddoel heeft ; en dat niet de roem der wetenfchap
to kort gedaan worde, en bij hen in vertrouwen verlieze , die bet ware van bet valfche kunnen onderfcheiden .
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I

(Pervolg en /lot van bl . 193 .)

3Q .
n bet derde en belangrijkfle gedeelte mijner rede heb
ik nog iets., zoo over de noodzakel~kheid des eeds, als over
de wijze van odzweren in onze dagen, en hetgeen deswege to
wenfchen overbl~ft, mede to deelen . - Wanneer alle menfchen waren , zoo als zij behoorden to zijn ; wanneer alle
menfchen zedelijk goed waren ; wanneer men zich gerustelijk
op hunne beloften, gezegden en verklaringen verlaten konde ;
wanneer zij altijd de zedelijke Ies van hunnen grooten Mees .
ter en Leeraar , die eenmaal met zoo veel nudruk zeide
laat uw woord ja JA en uw woord neen NEEN z~n, ter harte
namen en opvolgden , dan ware voorzeker bet eedzweren in
de burgermaatfchappij geheel onnoodig . Maar, helaas1 wanneer
men den mensch befchouwt, zoo als hij waarachtig is, dat
is, niet alleen als een redelijk, maar ook als een zinnelijk
wezen, onderworpen aan zoo vele zwakheden en gebreken,
dan valt bet al aanitonds in bet oog , dat hij niet dat wezen
is , op hetwelk men in alle opzigten zijn vertrouweu vestigen, en van hetwelk men deeds verwachten kan, dat hij
der waarheid in alien deele hulde doen zal . Al verder volgt
uit dezen waarlijk ongelukkigen toeftand, dat her dikwijls gevaarlijk is op menfchelijke verklaringen of to gaan, en daarop volkomenlijk to vertrouwen ; ja, dat de invoering van den
eed in de burgermaatfchappij volftrekt noodzakelijk is .
Vat Loch zoude er , om flechts een enkel voorbeeld op
to noemen, van de lijmrafelijke regtspleging in de burgermaatfchappij worden ; hoe zoude de Regter zich van bet
al of niet beftaan eener misdaad , waarover hij beflisfen
moet, kunnen overtuigen , zoo bet middel des eeds niet ware ingevoerd, en hij niet op de eedelijke verklaringen der
burgers zich mogt verlaten ? C I C E R o befchouwde, reeds
in zijnen tijd, den eed als een' fterken band, om iemand
tot trouw to verpligten . Quam multos Divini firpplicil metus a fcelere revocavit ! ,, Hoe velen heefr de vrees voor
de Goddelijke ftraf van de misdaad teruggehouden!" CAJus
hield den eed als bet beste en grootfte middel, om twisten
MENGELW . 1430, NO . 5 .
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ten einde to brengen . Ook P A U L U S befchouwde den eed
als een einde van tegenfpreken . (*)
Intusfchen, hoe beLreurenswaardig is het, dat de eed
veelal met zoo weinig ernst, met zoo weinig eerbied, met
zoo weinig gevoel van hex gewigt der zaak wordt afgelegd !
Hoe vele droevige voorbeelden zoude ik, tot slaving van
dit gezegde, nit de regtspleging kunnen opzamelen en opgeven! Immers, ook zonder dat ik bet behoef to herinneren , zullen velen uwer, die in de gelegenheid geweest zijn ,
van tijd tot tijd de regtszaal to bezoeken , reeds daarvan volkomen overtuigd zijn geworden .
Vanhier, dat de loffelijke Maatfchappij tot Nut van 't 41gerneen, ten einde den zoo noodigen eerbied voor den eed
to helpen herslellen, in bet jaar 1825 een becoog van de
hooge waarde en bet gewigt des eeds vorderde, om daardoor aan to toonen bet vreefelijk gevaar, waaraan niet alteen de valfche zweerder en meineedige, maar ook hij zich
blootflelt, die zich door uitvlugten en kwalijk toegepaste
fpreekwoorden van zijne verpligting tot bet fpreken van de
waarheid tracht to ontflaan i welk betoog, door den Hoogeerw . it E D D I N G I U s geleverd , daarna bekroond , en door
den druk gemeen gemaakt , niet genoeg ter lezing kan worden aanbevolen .
Zeker ongenoemd fchrijver eener verhandeling over den
eed, in 1816 to Croningen bij J . o o I K E N s gedrukt, befchouwt mede, mijns inziens, bet gewigt des eeds Uit bet
ware oogpunt, en wil, dat bij eene nieuwe wetgeving daaromtrent meer bepaalde formulieren en voorfchrifcen zullen
gegeven worden . „ Betreurenswaardig en hoogst nadeelig
is ," zoo fpreekt hij , „ bet afleggen des eeds , zonder hem ,
die denzelven aflegt , eenigzins met bet gewigt van den eed
bekend ce maken ; zonder hem zijne verpligting tot bet zeggen van de waarheid voor to houden . Maar veelal bepaalt
men in de afneming van den eed zich daartoe , dat men hem,
die denzelven aflegc, to then einde eenige woorden, die hij
dikwijls geheel niet of flechts ten halve begrijpt, doet na .
zeggen, en dat vaak op eene wijze , op eene plaats en onder omitandigheden , die aan die handeling zely a alle krachc ,
(*) Wij, die ten aanzien der geoorloofdheid van den Eed
van den geeerden Schrijver verfchillen, laten deze en andere beweringen voor deszelfs rekening . Redact.
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alien indruk benemen . Hij Loch, die den eed afneemt, behoort met eenen diepen ernst, en op eene wijze, zoo plegtig mogelijk, hem, die den eed doen zal, bet gewigt daarvan op het hart to drukken, denzelven zijne verpligcing tot
bet huldigen der waarheid met gepaste en betamende bewoordingen voor to fellen ," enz .
Het gevoelen van dezen fchrijver als bet mijne aannemen-

de, zal bet, tot regtvaardiging van hetzelve, niet ongepasc
zijn , hier een voorval to verhalen , hecgeen , in mijne jongelingsjaren, in mijne vaderflad, als een gevoig van bet
zeer ernftig voorhouden van den eed en van de itraffen des
meineeds , heeft plaacs gehad ; zonder daarom hetzelve, zoo
als bet daar ligt , als navolgenswaardig to willen aanbevelen .

Een eenvoudig landman door zijne partij tot bet doen

van den eed opgevorderd zijnde, om de beflisfing der zaak
in gefchil daarvan to doen afhangen, zoo verfcheen deze

daartoe iloutmoedig voor den Regter . De Heer Burgemeester, teveus voorzittend Schepen , herinnerde den landman

vooraf tan de wereldlijke en Goddelijke fraffen op den meineed ; welke fraffen hij verkiaarde wel to kennen . Even .
wel de Burgemeester, hetzij door eene meer dan gewone,
toevallige .kennis der zaak toegelicht, hetzij in bet gelaat

van hem, die gereed fond den eed of to Ieggen, lets nadeeligs meenende to ontdekken, en zich overtuigd houden .
de, dat de boer valfchelijk zwererl zoude, voegde nog bij

bet reeds voorgedragene, of hij wel wist, dat, in geval van
meineed, zijne to veld faande vruchten 6f door de zon
verbrand , 6f door den bagel zouden worden verwoest . Deze voorfelling almede hare uitwerking misfende, boval eindelijk de B .urgemeester zijnen Deurwaarder, alle de glas-

ramen der geregtszaal zoo hoog mogelijk open to fchuiven ;
zeggende voorts, nadat zulks gefchied was, met meer dan
gewonen ernst tot den landman : „ Zweer nu f Ik heb deze glasramen vooraf doen openfchuiven, omdat, wanneer de

Duivel u mogt komen halen, ik geene fladsglazen wil ge .

broken hebben ." Welke laatstgenoemde voorfelling zoodanige uitwerking op bet gemoed van den boer ce weeg bragt,
dat hij , zonder aflegging van den eed , in flute wegfloop .

Andere belangrijke aanmerkingen van den onbekenden
fchrijver, kortheidshalve, voorbijgaande, daar dezelve mij

ook toefchijnen, alleen gewigtige wenken voor den wetgever to bevatten , zoo wil ik nu , overeen'komfig mijn doe! ,
Q 2
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nog eenige oogenbllkken fiilfinan bij, en uwe aandacht bepnlen op de nog heden ten dage gebezigd wordende gewoonten bij bet doen van den eed, als ook bij bet formulier zelve .
Het is bekend, dat in ons land , tijdens hetzelve in Frankrijk was ingelijfd , bet formulier van eed flecbts beflond in
de woorden : dat zweer of beloof ik , en dat men onder deze
betuiging zijne regterhand voorwaarts flak, terwijl de vrouwen die op de linkerborst plaatflen . Niet minder is bet bekend , hoe ligtvaardig en roekeloos men in die dagen met
deze vreomde wijze van eedzweren to werk ging, en hoe
weinig beteekenis door velen daaraan werd gehecht . Voor
zoo verre de ondervinding mij in die dagen en in lateren leefcijd to dezen heeft geleerd, geloof ik, dat noch die wijze,
noch ook de tegenwoordige, voldoende zijn , om in bet algemeen then indruk to verwelkken, welke den eed aan bet
oogmerk dienstbaar doet zijn . Immers , wat de tegenwoordige wijze, namelijk her opfieken der twee voorfie vingeren
van de regterhand, betreft, zoo is bet buiten kijf, gelijk
wij ftraks zagen , dat deze wijze ontleend is uit de oudfe
tijden ; maar of zij beteekene eene aanwijzing op den Almagtigen , wien men tot getuige aanroept van hetgeen men zeggen zal, dan wel eene aanwijzfng van Gods ongenade en
ftraf, beflaande, gelijk door oude fchrijvers words medegedeeld, in de afhouwing dier vingeren in geval van ontrouw
of meineed, dit mag ik niet beflisfen ; vooral niet, omdat
er nog andere fchrijvers gevonden worden, die gewag maken
van bet oudtijds opfleken van drie vingeren, wi!lende, dat
zulks eene voorftelling beteekenen moest van lies bij vele
Christenen aangenomen leerflelfel der Drieeenheid . Een of
ander dezer gevoelens moge gegrond of ongegrond , wijsheid
of dwaasheid geheeten kunnen warden, dit evenwel komt
mij als zeker voor, dat alle de genoemde wijzen, de eene
meer, de andere minder, uit vooroordeel of bijgeloof ontleend zijn . En dit gevoelen bij mij vastftaande, zoo moot
ik mij verwonderen , dat men in onze meet verlichte dagen
nog met eene gewoonte voortgaat , waaraan men geene goede en gezonde beteekenis weet to geven, enmtbalij
ken ernst vragen naar de redenen, waarom men Diet, tot
wering van alle oude en verkeerde begrippen , deze wijze
algemeen doet vervangen door eene meet ei-enaardige en
meet doeimatige handeling , beflaande in bet leggen van de
regterhand op de linkerborst , als daarop zinfpeiende , dat
de verklaring uit het hart zal voortkoinen .
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Even zoodanig is bet gefleld ten aanzien van bet formulier
zelve, beflaande in de woorden : zoo waarlijk helpe m~V God
4lanagtigl Want ik durf met gelijken ernst vragen, of dit
eedsformulier zoo geheel duidelijk, verflaanbaar en doelmatig is, als de gewoonte hetzelve wettigr, en of hetzelve
Diet voor velen zoo duister en onverflaanbaar moet geacht
worden, dat flechcs weinigen de juiste beteekenis daarvan
kennen .
Verre zij bet van mij , dat ik zoude oordeelen of willen ,
dat de woorden God Almagtig uit hetzelve zouden behooren
to worden weggenomen : integendeel, ik geloof, dat de groote menigte to veel kracht hecht aan de woorden God t4lmagtig ; maar ik oordeel tevens , dat bet tegenwoordig formulier, met behoud dier woorden, zoodanig in to rigten en re
verbeteren ware, dat hetzelve voor een ieder meer verflaanbaar wierd, niets onbetamends bevattede, ook geene bijzondere leerflelfels verraadde , vooral geene veroude le gewoonten of vooroordeelen voedde .
Hoe duister en onverflaanbaar bet tegenwoordig gebruikt
wordend formulier zij , kan dagelijks in de regtszalen biijken,
daar eenvoudige lieden alles nazeggen, wat men bun voorzegc, zonder de zaak to begrijpen, veel min op bet gewigt
des eeds to hechteu . Wilt gij, M . I3 ., hiervan eerie proeve , hoort dan bet volgende , hetgeen mijn gezegde volkomen zal bevestigen . Nadat de Heer Voorzitter van bet Hof
van Asfifes aan zekeren gecuige de redenen , waarom hij was
gedagvaard , en tevens bet gewigt der zaak , vooral van den
eed , welke van hem onder aanroeping van God Almagtig
werd gevorderd , had voorgehouden ; daarbij , (gelijk bet wetboek van lijfflraffelijke regtspleging zuiks bepaalt) dat hij
zweren moest, zonder haat en zonder vrees de waarheid, en
niets dan de waarheid , to zullen zeggen ; zoo antwoordde
de eenvoudige ziel al aanflonds, met bet opfleken der twee
voorfle vingeren van zijne regterhand : zonder haat en zonder vrees ; terwijl de Voorzitter moeite had, om hem op bet
regte fpoor ce brengen .
Ik zoude nog meerdere voorbeelden van dergelijken card,
welke zeer vele zijn, en dagelijks in de regtspleging voorvallen, in mijn geheugen kunnen terugroepen en verhalen ;
maar waartoe zoude dit dienenI daar toch nit di .t enkele voorbeeld genoegzaam zal zijn gebleken , dat bet formulier niet
ce eenvoudig noch to duidelijk kan worden voorgefchreven ;
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waarom ik dan ook wenfchen zoude, dat die woorden haat
en vreds wierden weggelaten, en dat bij de woorden God Almagtig wierden gevoegd Alwetend God, vooral noodzakelijk,
wanneer de eed een antwoord is op de korte aanfpraak of
voorflelling der zaak door hem , die den eed afneemt . Deze
bijvoeging van Alwetend God oordeel ik zeer nuttig, doelma .
ti- en gepast, naardien eene langdurige ervaring mij heeft ge .
leerd, dat, wanneer ik in mijne betrekking noodzakelijk oor .
deelde, aan eenvoudige lieden het gewigt der zaak, vooral
dat des eeds, vooraf voor to houden, alsdan de herinnering
aan de Alwetendheid van God, als dat Hooge Wezen, dat
alles hoort en ziet, grooter invloed op de zoodanigen to weeg
bragt, dan de enkele herinnering aan de Almagc van God.
Ik ga verder, en geloof, dat zoodanig verbeterd en algemeen formulier, namelijk : Ik zweer voor den Almagtigen en
Alwetenden God, dat ik de waarheid fpreken zal, met het
leggen van de regterhand op de linkerborst, zoo wet voor
Inanren als voor vrouwen , op alle gezindheden zoude kunnen toepasfelijk gemaakt worden , zonder eenigermate aan bijzondere leerftejfels to kort to doen ; met vrijlating echter aan
Doopsgezinden, om to kunnen bezigen het woord beloven, in
pleats van het woord zweren . Ik wensch alleen eenvoudigheid en verftaanbaarheid in het formulier des eeds, en daarbij
meerdere gelijkvormigheid bij de onderhavige belangrijke plegtigheid : want wanneer ik, bij voorbeeld, eenen Israeliet voor
mij zie verfchijnen, die zijnen fehedel met eene veelal onreine muss bedekt, en dan de aan hem voorgezegde woorden
narabbelt , wat plegtigs is daarin gelegen ? In deze door mij
gewenschte algemeene bepaling zie ik even min zwarigheid
als in die, waarbij reeds den ,rood eene zijner godsdienftige
gewoonten is ontnomen , welke hierin beflond , dat hij , on .
der bet zweren , zijne regterhand legde op de boeken van
m O z E 5 ; zijnde deze zijne voorvaderlijke gewoonte bij Koninklijk befluit van den 26 October 1818 hem ontnomen, en
alleen die, om met gedekten hoofde to zweren, voor hem
bewaard gebleven .
De beweegreden, welke tot het nemen van dit befluit aanleiding heeft gegeven , fchijnt mij toe hierin to beflaan, dat
men in fommige plaatfen van ons Rijk bleef voortgaan , het
zeer oud formulier to bezigen , hetwelk luidde als volgt
,, Gij zweert bij den Almagtigen en Levenden God , die Hemet en Aarde gefchapen, en door 7110 Z E S zijne wetten ge-
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geven heefc, opregt en waarachtig to wezen , hetgeen u a , bier gevraagd en voorgehouden wordt ; en zoo gij , in bet
geheel of ten deele, lets valfchelijk en to onregt verklaarc,
gij u aan alle tijdelijke en eeuwige vermaledijdingen, plagen

en flraffen onderwerpt, welke de God Israels over die van
CORAH, D A T H A N en AI3IRAM
heeft gezonden, en alien den zoodanigen gedreigd,die zijnen
naam valfchelijk en ligtvaardiglijk aanroepen en gebruiken .

Sodoma en Gomorra, ook

Zoo waarlijk helpe of flraTe u de Almagtige en Alwetende
God, Schepper des Hemels en der Aatde 1" - Bij de mode .
deeling van dit formulier behoort nog opgemerkt to worden,
dat vooraf den aflegger werd voorgelezen bet 7de vers nit
bet sofle kap . van Exodus : ,, Gij zult den naam des Heeren

uwes Gods niet , jdelijk gebruiken ; want de Heer zal niet onfcbuldig houden, die zijnen naajn ijdelijk gebruikt ." Op welke woorden, gelijk ik flraks zeide, de aflegger zijne regterband legde , en met gedekten hoofde en flaande op zijne voeten (gelijk als een vereischte flaac aangeteekend) bet gemelde
formulier van woord tot woord napraatte .
Ik vertrouw, M. H . , dat het door mij verzamelde en thans
aan u medegedeelde overvloedig zal wezen, om u bet

hoogstbelangrijke dezer zaak to doen gevoelen .
Wie uwer zal niet met mij hartelijk wenfchen , dat in de
batten der flervelingen, van welken Hand of godsdienflige
belijdenis ook , nopens deze zoo voor de maatfchappij , als

voor eigene zielerust boogstgewigtige aangelegenheid freer
gemoedelijke gedachten mogten plaats vinden ; alsmede, dat ,
ter bevordering hiervan, bij eene rationale wetgeving meet
doelmatige bepalingen wierden gemaakt , dan waarop wij tot

heden kunnen roemen ? Onder deze door mij gewenschte bepalingen behoort ook die , dat bet toelaten tot den heiligen
eed meer aan bet oordeel, aan de voorzigtigheid en aan de
wijsheid van den Regter behoorde to worden toevertrouwd .

Deze is bet toch, die, door de kennis van zoo vele dage .
lijks voorvallende en verfchillende zaken, moet gerekend
worden , alles beter in verband to kunnen befchouwen , en
bij fommige gelegenheden de zedelijkheid der zaken en perfonen beter to kunnen beoordeelen, dan de wetgever, die,
door zijne, hoezeer ook wijze bepalingen , to dezen 6f to
veel 6f to weinig voorfchrijft ; wijl de ervaring mij heefc
geleerd , dat menigmalen de billijkfle eifchen aan allezins brave, eerlijke en gemoedelijke perfonen door bet verbod des
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Beds hebben moeten worden afgewezen, en hierdoor alleen
de onregtvaardigfte zalten hebben moeten zegevieren .
Evenzeer als, gelijk ik vertrouwe, deze opmerking niet
onbelangrijk is ten aanzien van bet burgerlijk regt, niet minder gelds zij ten aanzien van bet boet- en lijfflraffelijk regt .
Ook hierin heeft de ondervinding doen zien, dat aangeklaagden wegens medepligtigheid aan misdaad of wanbedrijf, die
daarna, door gebrek aan genoegzaam bewijs van fchuld, buiten vervoig gefleld, en daardoor in vorigen flaat van vrijheid
waren teruggebragt, over diezelfde daden onder eede werden,
ja moesten worden gehoord ; terwiji bet naderhand, naar zedelijke overtuiging, bleek, dat zij fchuldiger waren, dan de
daders zelve. Een duidelijk bewijs derhalve, dat, ook in de
uitoefening van bet boet- en lijfflraffelijk regt, meer aan de
ervaring en voorzigtigheid van den Regter behoort to worden
overgelaten , dewijl de wetgever in alle mogelijke gevallen
niet voorzien kan , en door to veelvuldige bepalingen nopens
den eed to veel aanleiding geeft tot die onaangename twisten ,
welke bier en elders daarover gevoerd worden .
11j , die voorzigtig is gel k de Jhng , doet wtl ; maar hif ,
die opregt is gelijk de duif, doet beter : want de eerfle zorgt
voor zichzelven ; de tweede voor eenen ander Gelukkig h~,
die beide hoedanigheden in zich vereenigtl - Ik heb getracht,
door de openlijke mededeeling mijner vrijmoedige aanmerkingen, die les van den grootften Leeraar der menfchen op to
volgen, en veil hier nog bijvoegen, dat, mede naar mijn gevoelen, gelijk oak naar dat van den ftraks aangehaalden ougenoemden fchrijver, bet een onbegrijpelijk nut zoude to
weeg brengen, wanneer onze eerwaardige Zedemeesters en
Leeraars der onderfcheidene gezindten , geene uitgezonderd ,
zoo wel die der Joden als die der Christenen , van tijd tot
tijd meer opzettelijk, gebeel afgefcheiden van de gewone
prediking over bet negende gebod , eene kanfelrede geliefden
to houden , bepaaldelijk ingerigt, om hunne gemeenten aan
de heiligheid van den Eed en de hooge verantwoordelijkheid
nopens dit allezins gewigtig werk to herinneren . Deze zijn
bet voorzeker, die, door hunnen achtbaren fland, door hunne
welfprekendheid en meerdere kracht van zeggen, op hunne
leeken zeer veel vermogen ; terwijl eene gedurige voorflelling en herinnering van deze zoo zeer belangrijke zaak,
gepaard met ernflige waarfchuwingen en vermaningen ,
niet misfen kunnen, dienstbaar to zijn aan de bevordering
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van tneerdere zedelijkheid en meer geluk in de burgermaatfchappij .
Mijne oppervlakkige befchouwing mope al of niet baten,

en de door mij gewensehte verbetering aI of niet volgen ;
dit toch blijft zeker, en zal door niemand kunnen gelogenitraft worden, dat er flechts den weg is , die tot bet waar geluk leidt : deze is de getrouwe vervulling onzer pligten, van
welke er in de oogen van den denkenden mensch geen enkele
gering is, daar die alien medewerken tot ddn doel ; dewijl

bet eenige en gewigtige middelpunt, waarop de vervulling
onzer zedelijke pligten uitloopt, alleen to vinden is in de rust
van bet geweten , en zonder deze rust geen wezenlijk geluk

bellaat.

Aan den Heer Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen .

A

Mijnheer l

angemoedigd door de fpoedige opneming van mine verraling der Briefwisfeling tusfchen den Heer J . F . W I L L E M S
en den Baron D E S T ASS ART, waag ik bet, U twee Artikelen to doen toekomen , door mij onlangs uit de Gazette
des Pays-Bas overgenomen, welke ik niet ongefchikc oor .
deelde, met eenige aanmerkingen vermeerderd, mede in uw

geacht Tijdfchrift geplaatst to worden, als blijkbaar ten doel
hebbende, om, op eene overtuigende wijze, aan to toonen,
dat de Nederlandfche taal , ten alien tide , de taal van Brus.
fels ingezetenen was .
Ik heb de cer mij to noemen

Uw Eds. dienstwilligen Dienaar
Antwerpen ,
Jan . 1830 .

A. J. VAN D E R AA.

LANDS TA AL.
(Eerie Artikel .)
D e moeder- of landstaal is de taal van bet land, waar men
geboren is , en die bet meerendeel der inwoners fpreekt . Bet
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is niet de taal van her Gouvernement , dat bet land beltuurt ,
noch de taal van eenige Corporation , Genootfchappen en
perfonen . Indien de bevolking Vlaamsch is, zal hare taal
geen Spaaissch, Duitsch noch Fransch worden , naar bet
Spaanfche, Duitfche of Franfche Gouvernemenc, waaraan zij
onderworpen is .
De moeder- of landstaal der noordelijke provincien, van
Limburg, der beide Vlaanderen, en van Antwerpen, even
a13 die van bet arrondisfement Leuven , is , buiten alle te_
genfpraak , her Hollandsch of Vlaamsch ; terwijl her fFaalsch
of her Fransch die der provincien Luik, Henegouwen en Na.
men, even als van her arrondisfethent Nyvelt , is . De Franfche en Duitfche zijn die van bet Luxemburgfche.
Maar , hoewel her Hollandsch of Vlaamsch de taal van bet
rneerendeel der natie, en alzoo die van her Koningrijk der
Nederlanden is, moest dezelve Diet als de landstaal van alle
de provincien des rijks befchouwd worden . Her zoude misfchien juister zijn, haar de Nederlandfche taal to noemen,
en men zoude daardoor tevens tot her vermengen der Vlaamfche en Hollandfche tongvallen geraken . (*)

(") De fchrijver van her oorfpronkelijke bezigt hier her
woord langue Neerlandaife, hoewel ik haar, in bet Fransch,
liever langue Belgique zoude noemen, zoo als zulks reeds
door den Heer j . j . M o x E aangenomen is op den titel van
zijne in 1822 to Gent uitgegevene Principes de la langue
.Belgique . Ook de Heer L A U T S , Hoogleeraar in de Nederduitfche Taal- en Letterkunde aan her Koninklijk Atheneum
to Brusfel, zegt in de voorrede van deszelfs voortreffelijke,
in de noordelijke provincien misfchien to weinig bekende,
Elemens de la langue Hollandaife, waarvan reeds in i8_ .5 to
Brusfel eene tweede veel verbeterde uitgave in her licht
verfchenen is , dat de door mij voorgeftelde benaming ten
minfte zoo naauwkeurig zoude zijn als die van langue Hollandaife, terwijl hij geenszins van langue Neerlandaife rept .
En welk gedeelte van ons vaderland zoude toch met eeni .
gen fchijn van grond daartegen kunnen opkomen i' De Zuidnederlanders, of eigenlijk gezegde Belgen, zeker niet . Maar
de Noordnederlanders? Deze noemen immers de Nederlandfche taal, zoodra zij over dezelve in her Latgn fpreken of
fchrijven, lingua Belgica ; en hebben niet velen hunner Dichters reeds voorlang de woorden Belg en Batavier onderling
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Van alle de Ylaamfche arrondisfementen fchijnt dat van
Brusfel alleen , in den eerllen opflag, ten opzigte der taal,
aan eenigen twijfel onderhevig .
Te Brusfel fpreekt men , wel is waar, vrij algemeen
Fransch ; bet Ylaamsch is in bet Waalfche gedeelte der flad
niet bekend , (*) en bij de hoogere ilanden der maatfchappij
weinig in gebruik. De clad bevat bovendien een aantal
vreemdelingen van onderfcheidene nacien, die bijna alien
Fransch, maar geenszins Ylaamsch verflaan .
Te Brusfel deden de flaatkundige gebeurtenisfen ook dikwijls de voorkeur geven aan de Franfche taal, die overigens
de meest verfpreide taal der befchaafde volken, en vrij algemeen de hoftaal en die der flaatsonderhandelingen is ,
even als van groote vergaderingen, waar zich perfonen van
onderfcheidene naci6n bijeen bevinden .
De gebeel Franfche opvoeding, welke bier, gedurende 25
jaren, gegeven is, veroorzaakce, dat vele kinderen de taal
banner ouders niec beoefenden, of dezelve verachtten ; en
bet langdurige verblijf der Franfchen onder ons brags daar .
aan veel toe . Gedurende bet gezegde tijdvak werd bet
Ylaamsch ce Brusfel zeer weinig beoefend.
Andere oorzaken hadden reeds to voren bet hare toegebragt, om de Fran/che taal, voornamelijk in de flad Brusfel, to verfpreiden .
verwisfeld , naar dat hun zulks om bet metrum to pas komt ?
Wilde ik voorbeelden bijbrengen, ik had de Oden en Gedichten van F E I T H flechts op to flaan, om op onderfcheidene
plaatfen deze verwisfeling to vinden . Zoodat ik geloof,
dat men hierin flechts een man van eenig letterkundig gezag tot voorganger zoude behoeven, om bet fpoedig gevolgd
to zien . - Yertaler.
(*) Dit kunnen wij niet zoo gaaf toeflemmen . Immers
een vijfjarig verblijf in Brusfel, gedurende welk de Versa .
ler dezes met alle flanden der maatfchappij in betrekking
flood, heeft hem overtuigd, dat er in bet hoogere gedeelte
der flad , hoewel aanmerkelijk minder dan in bet lagere kwartier, toch ook Plaamsch gefproken words . Zoo kennen wij
b. v . in de Huishoudensflraat vlak aan de Hallepoort, in de
0. L . Y, van Gracie-flraat, en andere van dit kwartier, on .
derfcheidene huisgezinnen , waar niec dan Ylaamsch gefpro.
ken wordt , en van welke fommige leden bijkans Been
Fransch verflaan . - Yertaler.
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In de I2de eeuw waren de akcen der openbare magFen to
:rursfel
in bet Latin gefchreven , en de algemeene comptal
biiiceic van Braband werd, zelfs nog in de 14de eeuw, in
het Latijn gehouden . In de i3de en I4de eeuw voerde men
hec gebruik der Vlaamfche taal in de akcen in . Het Charter
van Brusfel van 1229 , bet oudfe bekende Nederlandfche ftuk
van bet geheele Koningrijk, was in bet Flaamsch gefchreven . (*) Seders gebruikte men bet Vlaamsch gezamenlijk
mec bet Latijn . Maar de Franfche taal verving bet Latijn
ten tijde der Hertogen van Bourgondie .
Gedurende die regering, en van toen of aan , werden de
akcen van algemeen beftuur bij voorl :eur in bet Fransch opgefteld . Maar wij moeten opmerken, dat, over bet algeiueen, zij, die aan bet hoofd der zaken ftonden, bijna alien
vreerndelingen of buitenslands waren , en dat die akcen overigens in de 1Yadlfche provincien, en tot op eenen zekeren
dijd in Fransch Vlaanderen moesten dienen . Die akten wer .
den echcer altijd naar de Plaamfche provincien, waartoe Brusfel bchoorde, in bet Flaamsch of in de beide talen ge .
zonden .
Men heeft ook opgemerkt, dat in Belgee, gedurende de
eerfte tijden der Kerkhervorming, en bij de flaatkundige fcheiding der '7 provincien, onderfcheidene Rooms chkatholij ke
geesrelijken, aan welke toen grootendeels bet openbaar ondercvijs toevertrouwd was, de beoefening der Vlaamfc,ze
coal afraadden en die van bet Fransch aanmoedigden, ten
einde de fcheuring tusfchen de Belgen en Hollanders nog
groocer to maken, en tevens tegen to gaan, dat hunne leeken niet met de leerftellingen der Gereformeerden, die vrij
algemeen in bet Hollandsch gefchreven waren, bekend wer .
den, noch dezelve onderzochten .
Men gebruikte ten alien tijde de Franfche taal even als
bet Vlaamsch bij den Groocen Raad to Mechelen . G u I e .
C I A It D I N had dit in de 16de eeuw reeds opgemerkt, en
zegt, bl . ao8 van zijne Befchr jving der Nederlanden , dat
dit tot gerieffelyckheyt de)- uytlanders ende vreemdelinghen gefehiedde. Hec was ongetwijfeld ook ten gemakke der Waalfcze provincien . De registers van bet Oppergeregtshof van
(*) Dit Charter wordt mcdegedeeid in de T7erhandeling
over de Nederduitfche Taal- en Letterkunde van den Heer
WILLEMS, Deel I . bl . 133 . - Vertaler .
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Mechelen, die bij de archiven bewaard worden, zijn, fede ; c
1470, gedeeltelijk in 't Ylaamsch, gedeeltelijk in 'c Franscz .
Men maakte bij den Raad van Braband van de beide ra-

len gebruik ; maar alle de leden van den Raad moesten ,
luidens ohze Blade Inkomflen, (die bijna altijd oorfpronkelijk in bet Ylaamsch opgefleld zijn (*)) bet Lat%jn, bet
Vlaarsch en bet Fransch kennen .
Art . 5 der Blade Inkomfle van MARIA T H E R E S I A en
een der eerile artikelen van die van J o z E r• 11 (1781) legden in bet bijzonder die verpligting op aan den KanfeliLr
van Braband en andere ambtenaren van den Raad .
De registers van den Raad van Braband, van 1445 tot
1794, bevatcen gefchriften in bet Ylaarnsc,z en in het Fransch ;
maar men moet opmerken , dac de Raad Waalsch Braband (het arrondisfement Nyvelt) onder deszelfs jurisdictie had .
Het fchijnt dus ' billijk , dat de Waalfche en Franfche Advocaten niet verpligt zijn , eeue taal re fprekep , die hun
vreemd is , en dat de gedingen der Waalfche arrondisfementen in alle trappen van regtspleging in bet Fransch behandeld worden .
V66r de vereeniging van Belgie met Frankrijk hoorde mcn
bet Vlaamsch nog onder de gegoede klasfen der maatfchapfchappij en bij bet openbaar onderwijs even als bet Fransch
bezigen . Het Bemis aan voortreffelijke lecterkundige voortbrengfelen in bet Ylaamsch, vooral in de laatstverloopei e
eeuw, maakte ethter, dat men bij voorkeur de Franfche werken las, en er natuurlijk fmaak in kreeg .
De Franfche dagbladen vonden ook ten alien tijde to Brusfel lezers , en de in bet Fransch gefchrevene kraut, die err
den 2 januarij 1655 in bet licht verfcheen, en achtereenvol .
gende den naam droeg van Getrouw Yerflag (Relations veritables) , Brusfelfche Krant (Gazette de Bruxelles), Franfche
Kraut der Nederlanden (Gazette hranfaife des Pays - Bas) ,

maakte grooten en langdurigen opgang .

(*) Zij' waren alien in de Nederlandfche taal vervat . Slechr's
den Charter werd door de Hertogen van Braband (v66r de
tijden der Bourgondifche regering) in bet Fransch uitgevaardigd , omdat de zoon van den Koning van Frankrft daarin
deel had, en dit noemde men gewoonlijk en bij Uitflniting
het Waalfche Charter . - Vertaler.
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En ziedaar , waardoor de Franfche taal federt lang re
Brusfel zeer in gebruik kwam . Maar , desniettegenflaande ,
was en bleef, onder alle de Gouvernementen, die 8elgie
beftuurden, en ten alien tijde, eene aanmerkelijke meerderheid der bevolking van Brusfel Ylaamsch , en de Franfche
taal kon nooit als de moedertaal der Br::sfelaren befchouwd
worden .
In 1566 had G U I C C I A R D I N (*) reeds zeer juist opgemerkt, dat de bewoners der Nederlanden, (en hij was toen
to Brusfel) hoewel zy noyt buitenslands en hebben geweest,
nochtans, behalve hear moederlyke tale, reel vreemde talen
kornen fpreeeker,, befonder het Franfoys, welck onder hen fecr
ghemeyn is .
De oorfpronkelijke namen der ftraten van Brusfel en der
gemeente van bet arrondisfement, even als die der in Brusfel
geborene inwoners, zijn , over bet algemeen , Ylaamfche
woorden .
Werd , to Brusfel, al wat bet algemeene befluur ganging, onder de vorige Gouvernementen, bij voorkeur in bet
Fransch behandeld , al wat ten minfte gewestelijk en plaatfelijk was, werd, niet alleen bij voorkeur, maar bijnauitlluitend, in bet !Ylaamsch afgedaan .
De rekeningen , van bet domein van Brusfel, van 1404 tot
1795, en alzoo gedurende bijna vier eeuwen , afgelegd, zijn,
zonder uitzondering, in bet Ylaamsch opgemaakt.
De zaken van den Ambtnlan, (den Officier van Justitie
en Policie der flad) wiens registers van 1403 tot op onze
vereeniging met Frankrijk loopen , zijn in bet Ylaamsch opgeteekend .
De minuten van den grooten en kleinen legger van Brusfel bewijzen , dat de plaatfelijke Justitie er aitjd in bet
Ylaamsch beftuurd werd .
In de jurisdiction, die aan de Ylaamfcke arrondisfementen
onderhoorig waren , moest men uitfluitend de moedertaal van
bet land bezigen ; en dit ging zoo ver, dat een gewijsde van
den Raad van Braband van. den 14 Julij 1622 zelfs den Walen, wier bijzondere jurisdictie tot bet regtsgebied van Leuven behoorde, verbood, de Franfche taal to gebruiken . De
Heer W ILL E bi S heeft dit gewijsde medegedeeld (t) ; betIn bet aangehaalde werk, bl. 27. - Yertaler.
(t) Zie Mengelingen van vaderlandfchen inhoud, uitgegeven

LANDSTAAL .

43

zelve luidt aldus : ,, Gezien in den Raad van Braband bet
„ aldaar den 22 April ingediende verzoekfchrift van den
„ Hoofdfchout en andere ambtenaren des- Walen-kwartiers
„ van Braband, dat tot bet regtsgebied van Leuven behgort,
„ ten einde bet Hof goedvond, bij vorm van reglement of
• ordonnantie, to bevelen, dat die van bet gezegde regtsge„ bied van Leuven voortaan hadden to veroorloven, dat men
„ in de gedingen, die ter zake van beroep voor hen gebragt
„ zijn of zullen gebragt worden, of andere voor hen in eerften
„ aanleg hangende of in to flellen, tusfchen de bewoners van
• het gezegde Walen - kwartier van Braband in de Franfche
• taal zal kunnen pleiten , rlfettegenflaande de gewoonten en .ge• bruiken daarmede ftdig, en dit gezegde reglement of die
„ ordonnantie to doen voegen bij de kort to voren bevestigde
„ kostumen van bet gebied der flad Leuven ; gezien ook bet
• fchriftelijk antwoord van Burgemeester, Schepenen en Raad
• der gezegde flad Leuven op dit fervituut, en alles in over• weging genomen hebbende, verklaart bet Hof de gezegde
• verzoekers , in derzelver einden en conclufien , genomen in
• bun verzoek, niet ontvangbaar en ongegrond ."
De manieren van procederen in burger- en lijfllraffelijke
zaken waren , volgens de ordonnantien van 5 en 9 Julij 1570
en van 1 April 1580, die in 1733 to Brusfel op nieuw nitgevaardigd werden, in bet Vlaamsch opgefteld . Maar de re .
glementen en inltructien voor de Geregtshoven der Oostenrftfche Nederlanden van 1786 en 1787 verfchenen in de Franfche taal .
De Griffier der heerlijkbeid en der onderfcheidene jurisdicc
tin van bet platte land des arrondisfements Brusfel bewijzen , dat er bet Vlaamsch alleen in gebruik was .
De archiven der ftad Brusfel werden grootendeels door bet
bombardement in 1695 vernietigd . In de akten van realifatie
en aanteekening der Schepenen en van den Secretaris, die
van toen of beftaan, gebruikte men vrij algemeen de Vlaamfche, maar ook de Franfche taal .
Alle de akten der Staten van Braband, waarvan de oor .
konden, in de archiven berustende, van 1673 tot 1794 loopen, waren alleen in bet Ylaamsch opgefteld.
door j . F . W I L L E M S, Antwerpen, 1829, bl . 388, alwaar
bet oorfpronkelijke voorkomt, dat in de Franfche taal was
uitgevaardigd, omdat bet ten antwoord diende aan de Avalen. -- Vertaler.
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De ftukken betrekkelijk de inhuldiging van j o z E P 11 be .
wijzen . almede, in hoe hooge achting de hlaarn/che taal bij
ons ftond .
De protokoll'en der Notarisfen , die bewaard zijn gebleven ,
en waarvan de oudfte akten in de 16de eeuw gedagteekend
zijn, bewijzen ten duidelijkfte, dat bet Ylaamsch altijd de
taal van bet meerendeel van Brusfels ingezetenen en van atle
de bewoners van bet platte land in dit arrondisfement geweest is . Maar de Notarisfen , die hunne akcen in de tail
der partijen mogten opffellen , bezigden , naar gelang der tijden en omftandigheden, Latijn , Spaansch, Duitsc .z en Fransch
of Ylaamsch. De eene protokol bevat vele akten in de Franfche taal , vooral wanneer de Notaris nit bet Y"alen -kwartier was, of vele I#'alen of vreemdelingen tot clienten had ;
in eene andere is er weder geene enkele to vinden.
[let meerendeel der protokollen is geheel in bet llaarnsch .
Die van den Notaris M A R C U S P R E V O S T to Brusfel van
het jaar 1595 is opmerkelijk ; dezelve bevat ifreer akten in
bet Latijn, in bet Spaansch en in bet Fransch , dan in bet
Ylaamsch .
Het was in de Vlaarfche taal , dat men ten alien tijde
predikte ; ja, men bleef zelfs gedurende den tijd, dat wij bij
Franks jk ingelijfd waren, ten platten lande in alle en to
Brusfel in de meeste kerken daarmede voortgaan . De Franfche preken waren eertijds zeer zeldzaam . Nog heden zeifs ,
nu onze jonge Predikanten over bet algemeen in de gelegenheid geweest zijn, onder bet vorige Gouvernement, beter
Fransch dan Ylaamsch to leeren, en niettegenflaande er zoo
vele lie-fhebbers van de Franfche taal zijn, zijn er to Brusfel
twee 1'laamfche Predikers tegen d6nen Franfchen .
Bovendien kan men nog, als een bewijs, dat de Ylaamfche taal de moedertaal van bet arrondisfement Brusfel is, de
Rederijkkamers , of, zoo als zij thins veelal heeten, Maatfchappijen van Rhetorica, aanhalen . Deze, zoo veel men
weet de oudfle letterkundige vereenigingen , en die eertijds
zeer bioeijend waren, werkten altijd, onder alle Gouvernementen, die elkander in Belgie hebben opgevolgd, in de
Plaamfche taal .
Onder bet Spaanfche, Duitfche en Franfche Gouvernement
werden de Maatfchappijen van Rhetorica to Brusfel altijd ,
als uitfluitend de lllaamfche taal- en dichtkunde beoefenende,
befchouwd ; en de van tijd tot tijd aangewende pogingen,
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vooral onder het vorige Gouvernement , om er de Franfche
tail in to voeren , zijn altijd afgeftuit op den drang der om .
ftandigheden ; namelijk op de weinige kennis, welke de mid .
delbare klasfe der inwoners, waaruit voornamelijk de Maatfchappijen van Rhetorica waren zamengefteld, van de Franfche tail hidden .
De Franfche Schouwburg to Brusfel voorzag zich bijna attijd, oitfluitend , van Acteurs nit Frankr jk , dewiji men zelden onder die klasfe Belgen vond . die de Franfche tail zuiver fpraken.
O U D I E T T E zegt eindelijk, in zijn 4ardr jkskundig en
topographisch Woordenboek der negen vereenigde Departe*enten ,
in 1804 aen N A P o L E O N opgedragen , dat de Vlaatnfche teal
de eenige is der twee grootfte arrondisfemebten van bet de .
partement der Dyle (*) en van de departementen der Schelde,
der Lye en der twee Nethen (t) ; behalve dat men in de ftad
Brusfel eenigermate meer gemeenzaam met bet Franschls (1) .
Dat men overigens de letterkundige voortbrengfels der Bet.
gen nit de Vlaamfche provincien ., die in de Franfche tail gefchreven zijn, vooral vddr ooze indijving in Frankrsfk , onderzoeke, en men zal daarin viii algemeen eenen oveevloed
van eigenaardigheden der Waalfche en Vlaamfche talen en teal}
fouten vinden . De Franfche taal en ft der Brusfelaaen, uk
gezonderd vatr hen, die eene zeer zorgvuldige opvoeding genoten hebben, ftonden meermaien ten doel aan de meet of
min gegronde befpotting en glsping der Fratlfehen (#*). De
meeste Brusfelaars moesten huotle ge€chriften in de FtvWehc
tail , alvorens ze nit to geven, door deskundigen laten natiell.
*) De arrondisfementen Brusfel en Leuven van de tegen .
woordige provintie Zuid- Braband.
(t) Oostvlaanderen , Westvlaanderen en Antwerpen .
( .) Zie het Dictiennaire giographique et topographique des
neuf departemens rkunis, par o U A I E T T E, Paris, 1804 ,
Introduction, page XVI1, XXI, XXVI et XXX.-- Vertaler .
(**) Men vindt daarvan een ftaaltje in de Tablettes Belges,
tontetsdnt der fairs , des anecdotes et des obfervations fur les
wears, lee ufages et les coutumes de Bruxelles . Bruxelles,
iBn5 , page r63.
(Bet tweede Rrtikel hierna .)
MENGELW .
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(Uit bet Westminfler Review .)

Stellen de Franfche fpeelhuizen (men kent ze nit vele getrouwe fchilderingen) den fpeler aan velerlei jammer bloot,
die van Londen zijn nog gevaarlijker : men words er niet alleen bet fagtoffer van eigene dwaasheid, maar ook van de
goddeloosfte fchelmerij ; en bet is met regt , dat de naam van
Hel aan dezelve door de femme des publieks is toegevoegd
want char is inderdaad de plaats der verdoemenis en der wanhoop , het zielverfcheurend verblijf (om met M i LT O N to fpreken) van eeuwigdurenden doodsangst!
Naast de refidentie des Konings van Engeland verbeffen
zich vele heerlijke paleizen, wier prachtigst bet middelpunt
der St. James -ftraat inneemt . Het noemt zich de Klub van
Crockford : deze is de meest helfche van Londen . Eene andere is gevestigd op bet Plein van het Park , en draagt den
naam van Nub van Milton - .Mowbray
Eene derde is gelegen op bet Plein van Waterloo, en beet de Nub van de Pos .
fenjagt . De ondernemers dezer openbare plondering hebben
hunne bank, als 'c ware, gevestigd op den drempel van bet
paleis des Konings ; dag en nacht is hun fchitterend hol
open ; fraffeloos plegen zij hunnen roof, en, in plaats van
hun leven in Newgate to eindigen , treden zij ten laatfte als
millionnairs flit hunne zaken!
Waarom ontfnappen deze voorgewende Klubs, welker ware
beftemming algemeen bekend is, aan de gefrengheid der wet Y
A N A C H A R s I s heeft dit, v66r twintig eeuwen reeds, beantwoord : ,, De webbe der Geregtigheid vangt de vliegen in
„ hare vlugt ; de groote infekten verbreken dezelve, en ver» volgen hunnen weg ." Verfcheidene voorzorgen zijn erdaarenboven genomen, om deze inrigtingen aan bet behaal der
geregtshoven to onttrekken . Geene derzelven doet zich voor
als fpeelhuis ; bet zijn Klubs . Ziehier bet profpectus van een
dier huizen, onlangs door eenen moord (*) gedwongen, op
to houden to beftaan . De grootfche en zwierige ftiji der
aankondiging doet genoegzaam zien, aan welke klasfe der
maatfchappij dezelve is gerigt : ,, Eene vereeniging van per(*) W E ARE , bankhouder van dit buis , werd met een pistoolfchot omgebrAgt door T H U R T E L L .
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„ fonen uit den aanzienlijkfen fland heeft bet ontwerp be.
„ raamd, om eene uitgezochte Klub to vormen, waarin zij a1• len zal toelaten , wier geboorte en hand hen in fast ftel-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

len, om zich zonder bedwang, maar met welvoegelijkheid,
over to geven aan de vermaken , welke Mode en ban ton

goedkeuren . Deze vereeniging vermeent, haar plan aan lieden van deze klasfe to moeten onderwerpen, en dezulken,
die hetzelve zullen beamen , nit to noodigen ter deelneming

en medewerking, opdac bet ten fpoedigfte zijn beflag bekome .
Diet zij genoeg, bier to zeggen, dat, om deze inrigting

den bijval waardig to maken, lien men wenscht to verwerven , de ontwerpers fmaak , fierlijkheid, mildheid, ze .
kerheid en veitigheid to zamen hebben verbonden , en dat

de leden der vereeniging aldaar voordeelen zullen vinden,
„ hun door geene andere initelling van dergelijken aard ge-

• waarborgd . Ter bekoming van meer bijzondere narigten ,

„ gelieve men zich s tusfchen 12 en 2 ure, to vervoegen in
• Pall-Mall, Not 55 .
Treden wij nu dit gebouw, met kolommen verfierd, bin .
nen . 't Is bet fchoonfe der ganfche ftraar . Die bronzen
poort, met then klopper van gepolijst koper ' is de poort der
Hel .
Eene bijzondere, vastgeftelde wijze van aanklo .ppen
meldt u aan , en men geleidt u in bet voorportaal . Wanneer
gij hetzelve zijt doorgegaen, en men weet, wie gij zijt, bevindt gij u voor eene tweede, desgelijks bronzen poort, zorgvuldig gefloten, gelijk de eerfe. In bet midden derzelve .,
ter manshoogte, is eene foort van kijkglaasje aangebragt,
door middel van welk de wachters van bet binnenfe, alvo-

rens die to openen, uw fignalement opnemen . De fagboom
opent zich voor u, en gaat terfond weer achter u digt . Nu
zijt gij op den grooten, door gas verlichten trap, weiks treden met een Turksch tapijt bedekt zijn . Boven aan dezen .trap
houdc eene derde poort u wederom faande ; en niet, dan
na een' vierden hinderpaal, onmiddellijk v66r den ingang der

fpeelzaal, to zijn to boven gekomen, dringt gij door tot dit
geheimzinnig en fchitterend heiligdom . 't Is de zaal, gewijd
aan bet rouge et noir ; verderop is die van de roulette. Beide

zalen zijn uitgebreide langwerpige vierkanten, wier rood damasten behangfel, lusters en girandoles,wier zoldering, door
eene kunstrijke hand met de fralen en kleuren der o ndergaan .

d e zon bemaald , wier talrijke fpiegels en gepolituurde maho-

nijhouten meubelen den rijkften en weelderigfen der Engelfche
R 2
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Pairs eer zouden aandoen . Overal treffen bet geflepen kris .
cal , de kostbaarite mecalen, de heerlijkfte fchilderijen uw ver.
baasd gezigt . Gezeten op kanapds, met de rijkfte ftoffen be .
kleed , herkent gij in die gezelfchap mannen , en fomwijlen
vrouwen, van den eer(ten rang, redenaars van bet Parlement,
lieden naar de Mode, leden van de Oostindifche Compagnie,
zelfs beroemde autheurs en zedeleeraars . De gemaakte be .
leefdheid van eenige rondwandelende perfonen doer u de Hoogepriesters van dit verblijf kennen ; lieden van lagen (land,
die de manieren van den man naar de wereld met meer . of
minder geluk nabootfen , maar wier onwillekeurig gemeene
coon en ongezuiverde fpraak hunnen oorfprong en bedrijf verraden. Eene vreemde vermenging van oude , geruineecde
fpelers , weggejaagde lakkeijen, bedriegelijke kamerknechts,
fluikers, door de Justitie geftrafte of aan dezelve ontfnapte
fcheimen, freuduleuze, bankroetiers, beunhazen van allerlei
foort, geruineerde effektenhandelaars ; alle dezen zijn bier op
bet kostelijkst uitgedost. Het meerendeel houdc zijne buitenpleats, matresfen, rijtuig en palfreniers . Niet alleen ver .
rijken zij zieh met den roof der fpeeltafel ; maar hunne meu .
belen , kleeding , juweelen (zegeteekenen van hun bedrijf)
zijn hun., voor een' fpotprijs, geworden van den een' of anderen ongelukkigen fpeler, die, in een oogenblik van radeloosheid, tot alles zijne toevlugt neemt . Dat men nu nog de
Guerillas van Assurie" en de flruikroovers van Kalabrie fmadel Vefgeleken met deze ellendelingen, wordt de Spaanfche
of fidlinanfche bandiet een held der deugd : hij heefc moed ;
hij braveert de wetten , maar in bet openbaar ; hij w4agt zijn
seven , en randt dikwijls eenen vijand aan, ilerker , talrijker,
beter gewapend dan hij . Maar in welk een' poel van laaghartigheid moet niet de ziel van hen gedompeld zijn, die de .
ze laffe plondering, dezen gevaarloozen roof, deze flraffelooze
uitfchudding , die fiechts de verblinde zwakheid aanrandt ,
uitoefenen!
Het altaar, of, zoo men wil, de fpeeltafel, is in bet midden geplaatst, en een groote ilapel goudilukken lokt de begeerlijkheid . Een der zaamgezworenen fchudt de kaarten, en
zet zich neast de bank . Een ander, met eene foort van hark
gewapend, verzamelt de winflen van bet huffs . Nog anderen
zijn belast met bet ronddeelen der door de fpelers gewonnen
gelden . Roode en zwarte viesjes zijn regelmatig geplaatst
op bet groene Weed, zes fpellen kaarten voor den bankhou .
:ier, en bet fpelen begint .

hare kas geffort
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1k zal niet treden in de kunstmadge bijzonderheden van
bet rouge et noir ; maar vergenoeg mij met to zeggen, dat
alle de kanfen in bet voordeel zijn van de bettdurders des
huizes . Zonder to gewagen van de handgrepen der croupiers,
en de uitgeleerde kennis, door hen verkregen, van alle de
kanfen van bet fpel , - de fnelheid , waarmede de partijen
elkander opvolgen, de ftaat van halven roes, waarln bet
meerendeel der fpelenden verkeert, (uitgenomen de hoofden
des buizes) bevorderen de plondering . De croupier is altljd
een ingewijde in de kunst, om de kaarten to keeren, en zoodanige kleur, als hem voegt , to doen verthijnen . V66r
twee jaren verloretr eenige jonge Lords met den dobbelfteen
meet dan vijftigdaizend pond fterl . (f 6oo,ooo .) Een van
hen nam de fteenen heimelijk mede ; zij waxen valsch . Het
roulette - fpel is bet moorddadigfte van alle fpelen , omdat bet
't fnelile gait. Deze vaas , op bet midden der tafel geplaatst,
is een ward afgrond , die duizenden ponden fterling in vijf
minuten verzwelgt . Wil men weten, welke ontzaggelijke winften de meesters Bier Hellen inoogften 4 Men kin dezelve afnemen uit hunne nitgaven . De Kiub van Fishmongers -Haul
betaalt , voor loopende onkosten , duizend pond ft . per mnand .
Zij heeft bij hare vestiging veertigduizend pond ft . gekost. In
Brie maanden is er meet dan honderdvijftigduizend pond ft.
in
. De opperkeukenmeester ontvangt , als
nieuwjjaarsgift, vijfhonderd pond ft ., en duizend pond ft .
worden er aan de bedlenden rondgedeeld . De opzigters erlangen acht pond ft. per week ; de croupiers zes ; de knechts ,
die in de zaal bedienen, twee ; de huisbewaarder desgelijks
twee. De nachtwachts, om zich van derzelver befcherming
to verzekeren, de dienaars der policie, om zich aan derzetver onderzoek to onttrekken, moeten bezoldigd worden . Eene
aanzienlijke fom , welke wij Diet in ftaat zljn geweest 'u(t te
vorfchen , words er geftort in de kas van zekere perfonen ,
genoeg onderrigt , om de Hellemeesters in tijds to waarfcbuwen voor her gevaar, hetwelk zij loopen , wanneer de Regering, onverwacht, een bezoek op bun grondgebied zal gain
afleggen . De Parlementsakte , onlangs uitgevaardigd , die
tot de ftraf van den molen (") piet alleen de eigenaars, maar
(') Tredmokn, eene foort van ronden , beweegbaren vloer ,
geplaatst op een fchuinsch vlak , verdeeld in gelijke afperkingen . De veroordeelden houden denzelven, al tredende, in
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ook de hebbelijke bezoekers der fpeelbulzen veroordeelt, heeft
laatstgenoemde uitgaven allernoodwendigst gemaakt, en de
daarvoor bepaalde fum aanmerkelijk does verhoogen . Dank
intusfehen zoo vele voorzorgen , zetten bankiers en fpelers
hun bedrijf vreedzaam voort . Wanneer de dienaar der policie
aan de eerile poort der Hel klopt , krijgt hij geen gehoor ; de
bewoners vlugten door eene geheime deur ; lampen en was .
kaarfen worden eensklaps uicgebluschc ; de kas en geldswaarde van bet fpeelhuis verdwijnen als door tooverij ; en de
afgezondenen der Regering, de onderfch' idene flagboomen
hebbende geopend of verbroken, vinden niets anders, dan
flilte, duisternis en volflagene misleiding.
Helaas ! bijaldien het to doen ware, om eenige arme ambaehtslieden to flraffen, die des zondagavonds zich in eene
kroeg verzamelen , ten einde piquet of Boston to fpelen om
een bagatel , dan zou de Geregtigheid , zich met haren donder wapenende, deze fchuldigen in 't k1ein verpletten ; zij
zou den waard zijn patent ontnemen , en de overtreders in
de gevangenis werpen : maar, in weerwil van alle de bedreigingen der Geregtshoven, heeft men nog geenen enkelen
Gentleman naar den ilrafmolen zien zenden, omdat hij zijn
vaderlijk erfdeel in Fishmongers-Hall heeft verfpeeld! Van .
waar dit verfchijnfel ? Hoewel deze inrigtingen gelijkflellende
met de openbare en flille hoerhuizen, maken echter de Engelfche wetgevers geene zwarigheid in dezelve to bezoeken .
De eigenaar van de Kiub van Crockford beromdzichn,
langs, onder bet gecal zijner beftendige bezoekers de meer .
derheid der leden van bet Parlement to kunnen tellen . Wetten maken en dezelve verkrachten, ziedaar een dubbel en
zonderling beflaan! Welk oordeel men velle over dit fchreeu.
wend contrast, bet blijft eene daadzaak, dat de Engelfche
L Y CUR GUS S E N , bet fpel , waarvan zij zich bet privilegie
voorbehouden, met geflrenge ilraffen bedreigende, bet kwaad
uit bet midden des yolks pogen to weren , waarvan zij zelve zich bet monopolie verzekeren.
Het meerendeel der Klubs of fpeelhuizen van Londen heeft
fpions en zendelingen , belast met bet opfporen en in hare
netten voeren van de rijke prooi , die haar een' gouden oogst
Uitnoodigingen ten middagmaal
van plondering belooft.
geftadige beweging.
moorddadige arbeid !

Ben zeer zware, afmattende , ja fchier
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worden aan de huizen gezonden . Schitterende onthalen,
waar alle uitgezochte wijuen aan de gasten worden ge .
fpild, openen bet tooneel, en bereiden de flagtoffers, om
zich onnadenkend to laten uitplonderen . De fpeeltafel grenst
aan de eetzaal . De rijke man, met wiens huipmiddelen men
zich voorshands heeft bekend gemaakt , fpeelt en wint ;
daarna veriiest hij ; men leent hem ; hij teekent briefjes van
den-, twintig-, dertigduizend pond ft . ; en den volgenden
morgen ftaat hij niet zelden verbaasd, zichzelven in et nen
avond geruineerd to hebben , zonder dat fomwijlen de ge .
dachte daaraan in zijnen geest, bedwelmd door de dampen
van den Champagne. of Xerez - wijn , is opgekomen!
Wanneer gij to middernacht eene dezer Hellen binnen .
treedt, fchijnt u alles kalm en gij in goed gezelfchap to
zijn . ; bet merk van zelfverwijt ftaac nog niet gedrukt op
bet bleeke voorhoofd : maar, hebt gij geduld om to blijven
tot den morgenftond , naar gelange de dampen van_ den wijn
vervilegen, en bet zwenken der noodlottige vaas de fchatten, ten voordeele van de meesters des huizes, verzwelgt,
words bet tooneel meet en meet afzigtig . De geidhark gaat
zijnen gang , en de guinjes klinken op de tafel . Hier fchreit
ee'n jongeling, beftemd om zitting to nemen to midden van
de pilaren der kroon en de hoofden der wetgeving, gelijk
een kind . Ben ander , meet bedaagd , met de armen over
elkander getlagen , met hangend hoofd en ftarende blikken ,
fchijnt door wanhoop als verfteend . Gij ziet er razenden en
dolzinnigen , zich overgevende aan alwat dwaasbeid en ijlhoofdigheid verfchrikkelijks en ijzingwekkends hebben. Eene
ontzettende Iijst van doodflagen , moorden en zelfmoordeu,
van wanhopige pogingen , om de bank to doen fpringen door
middel van donderbusfen en brandftichtende bommen, van
misdrijven van allerlei aard , uit deze verblijven voortgefproten , zoo weI in Frankr%jk als in Engeland, kan men lezen,
behalve in de Parliamentary informations , inquests and reports, in twee in :829 to Londen uitgekomene werken, getiteld : Ecarte, or the Salons of Paris, en : Life in the West
(de wijk der aanzienlijken to Londen), or the curtain drawn .
Wij willen bet gevoel onzer Lezeren die zwarte Iijst befparen , en roepen met vaderlandfche geestdrift uit : ,, Gezegend Nederland ! God behoede ons en den Koning !"
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Ond,er at de mogelijke rampen op bet water en op bet
land kan men bezcvaarlijk zich lets verbeelden, dat verfchrikkelijker is en de ziel meer aangrijpc , dan een florm op
zee, wanneer bet fchip aan de woede der golven wordt
overgelaten , en men bedenkt, dat tusfchen leven en dood
flechts cue broze plank van een Diet meer to befluren vaartuig is . Een merkwazrdig voorval van dezen card had op
de kust van Ierland plaats in den nacht van 21 April 1822 .
De Hear WILLIAM E V E R H A R T, een der weinigen, die
den flood ontkwamen, gee ft er bet volgende berigt van .
De form van then dag, meende men , was voorbij . Wij
bevonden ons niet verre van de kust . leder vleide zich,
dat men binnen kort de haven der beftemming zou binnen .
loopen, Maar dea avands ten negen ure overviel eene geweldige ftortzee bet fchip , floeg eenige matrozen van bet
dek, nam de masten weg en vulde de gangen . Elke golf,
die er over liep, drong in bet ruim . Daar was geen middel
meer, om bet water to keeren . Men kon bet fchip Diet
]anger fturen . Om kort to gaan, de Albion leed fchipbreuk .
Dezelve beyond zich nog twintig (Eng .) mijlen van wal,
en Kapitein WILLIAMS bleef met bedaardheid zijne bevelen geven. Hij fprak de pasfagiers moed in, en vleide ben
met de hoop , dat de wind zou veranderen en v66r den
morgen van wal waaijen . De zee fond hol en bet fchip
luisterde niet meet naar bet roer . Men moesc de pasfagiers
bij de pompen vastmaken , opdat zij mogten helpen werken . Alwie geene hulp kon nanbrengen, ging naar beneden ; maar in de kajuit ilond bet water eene knielengte
hoog, en de drijvende goederen maakten den toefland akelig
en gevaarlijk.
Den geheelen nacht woei de wind regt near bet ilrand
toe, werwaarts de Albion dreef met eene fnelheid van ongeveer drie mijlen in bet uur . De geheele hopeloosheid van
onzen toefland was aan weinigen, buiten Kapitein WILL I A M S , bekend . Hij wist de gefteidheid der kust , en
moest met ijzing bet lot vooruitzien , dat wij , althans in
zoo akeligen nacht, to wachten hadden . Het flaan en razen der zee op fteile rotfen , to lijwaarts van bet fchip ,
verkondigde ons eindelijk , dat bet uur gekomen was . Kapi .
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vein w I L L I A re s riep allen op bet dek , en ga£ met korte
woorden to kennen, dot de Albion weldra utoest ftooten, en
dot bet onmogelijk was , bet fchip to behouden . Wij drop .
gen op de voorplecht to zamen ; bet uiczigt was ons be .
nomen door den donkerften nacbt, welken ik immer beleef*
de, en baren, die bergshoogte zich verbieven, ouiringdei
ons , door wij door een' verfchrikltelijken ftoran near een
ijzerhard ftrand gedreven werden. De klippen, welker uitftekende fpit`fen zich over de honderd voet boven de opper .
vlakce der zee verheffen , given , terwijl geweldige gQlveu
met onitaimige woede onophoudelijk tegen dezelve klotiten,
bet eenige lichc, waarbij wij ons onvermijdeljjk lot
een
wis verderf - zien konden . De zee, die reeds federt eeuwen tegen deze fteile rotfen floeg, had beneden ruime uitholingen gemaakt, waarin de baren rolden met een dof rommelend geluid, dot door de terugftuiting near donderop eeneu
afftand -geleek. Het water, in verfcbillende rigtingen terugkeerende , vormt geweldige draaikolken . Bone of twee roeden van de rots verheffen zich klippen boven het water,
die breed van voet zijn en fpitfe punten hebben. Op eene
derzelven ftootte de 4lbion bet eerst . Het was tegen bet
aanbreken van de eerfte morgenfehentering. De volgende
golf wierp bet fchip verder op de rots - de derde nog
verder, terwijl bec bijna ronddraaide en met den acbterfteven op tune andere klip, nog nader son bet irand, wetd
gedreven . In dezen toeftand liep elke golf over betzelve,
zoodat menig perfoon op bet dek verdronk . He# is nit mogeli}k, al de akeligheden daarvan to befchrljven . I)e aat;hondende wind - dood en verderf voor oogen - bet ichip
een wrak
de woede der golven tegen de rotfe>t, waarop
wij gedreven waren, en bet van derzelver bolcen terugkart .
fend nare geluid, benevens eene fombere donkerheid -- dearbij koud en net - men verbeelde zich dit alles, en zal ligt
begrijpen, dot zelfs de ftoutmoedigike tot wanboop moest
vervalien . Zoo long er een ftraal van hoop is, kan men zich
opbeuren . Wanneer er nog iets to doen overfehiet, kunnen
de werkende perfonen bet gevoel van bet gevaar eenigermpne
onderdrukken , door zij de handen vol hebben ; maar bier was
niets meer to doen, den to fterven. Men moest ieder oogenbilk als bet laatfte befchouwen . Wilde vertwijfeling haid de
meesten onzer bevangen . Het angstgefchrei der vrouwen
vermeerderde nog de akeligheid . De Heer c 0 UG H , Majoor
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in Engelfche dienst, merkte aan, dat de dood, wanneer hij
ook kwam, gewoonlijk een onwelkome bode was, maar dat
wij hem gelaten behoorden to ontmoeten . Anderen fpraken
zeer weinig.
De meesten wachtten zwijgend den fchok
af, die bet fchip zou verbrijzelen . De Generaal L E F E B V RE
1') E S N O U E T T E s had gedurende de reis doen blij ken , dat
hij niet opgemerkt wenschte to zijn ; om niet bekend to
worden, was hij onder een' anderen naam fcheep gegaan,
en liet, zoo lang hij zich aan boord beyond, den baard
groeijen ; alvorens bet fchip in flukken floeg, had hij bet
ongeluk, bekneld to geraken en eenen arm to breken, bet .
gene hem belette , eenige poging ter redding aan to wenden .
Opmerloende, dat de achterfteven hooger boven bet water
zat, en de zee minder geweldig over denzelven liep, ging
ik derwaarts . Toen ontdekte ik, dat de bodem reeds uit
bet fchip geflagen was. De zware voorwerpen zonken ; katoen en andere ligtere goederen dreven in bet rond, en fpoelden door den golfflag tegen de rotfen . Thans brak bet fchip
in tweei:n, en alien, die nabij bet vooreinde zich bevonden,
waren verloren . Eenigen geraakten van den achterfteven . bij
de rots op, en hingen daar aan de fteilte , zoo goed en zoo
lang zij konden . Offchoon verzwakt door vroegere ziekte
en door bet tegenwoordige fijden, deed ik eene uiterfte poging, klemde mij aan dezelve vast, en ftond daar op dcn'
voet, dewiji ik nergens meer fteun kon krijgen . Ik bemerk_
to eenige perfonen rondom mij , en onder anderen Kolonel
F RE.V O S T , die , toen hij mij die plaats zag innemen , zeide
„ Hier is nog een arme kameraad ." Maar de golven floegen
met geweld tegen ons, zoodat bet water foms vijftig voet
boven onze hoofden fpatte . De ongelukkigen , welke daar
hunne toevlugt genomen hadden , werden van tijd tot tijd
weggefpoeld . Ben hunner, die voelde, zijn fteunpunt ver .
loren to hebben, greep mij bij bet been, en zoudemijbijkans
mede van mijne plaats gerukt hebben . Zwak en krank, als
ik was, ftond ik uren lang met den' voet op eene rotspunt,
terwiji de golven over mij ftortten en ik van koude verftijfde .
Toen bet dag was , en de invallende eb zulks toeliet ,
daalde er yolk, zoo ver mogelijk, bij de rots neder, en liet
een touw zakken, dat ik om mijn ligchaam vastmaakte . Al_
dus wend ik omhoog getrokken en in veiligheid gebragt .

DER ALBION .

ass

Na alzoo getuige to zijn geweest van bet omkomen van
alle mijne medepasfagiers , ten getale van tweeentwintig,
werd ik op deze wijze gered, benevens acht man van bet
fcheepsvolk . Het zou noodeloos zijn, eenige loffpxaak op
de welbekende gastvrijheid der leren to doen ; al ware ik

bun broeder geweest, zij zouden mij niet met hartelijker
deelnemihg hebben kunnen behandelen . Van de pasfagiers

en fchepelingen , to zamen vierenvijftig perfonen , verdron .
ken zesenveertig ; flechts acht werden met mij gered ;. ter.

wijl ik van de pasfagiers in de kajuit de eenige was, die er
bet leven afbragt.

NOG EEN ENKEL WOORD, RAE$NDE DE SIAMISCUE TWEELINGBROEDERS.

T oen de Heeren c o

F F I N en n v N T E R hen ontdekcen in
een dorp van bet Koningrijk Siam, waar zij geboren zijn,
hadden zij de jaren derjongelingfchap bereikt,en werden aldaar
door bet Gouvernement, om onbekend geblevene redenen ,

als gevangen gehouden ; zij leefden er van de opbrengst hunner vischvangst, onder opzigt hunner moeder, welke hen of .
geftaan of verkocbt heeft aan de beide tegenwoordige eigenaars, die hen, tot eigen voordeel , laten zien .-In weinige
dagen leerden zij dammen .-Hoewel er eene verwonderlijke
overeenkomst in hunne ligchaamsbewegingen plaats grijpt,

heeft men een wezenlijk verfchil opgemerkt in bun humeur :
de een is zeer zachtzinnig ; de ander prikkelbaar, en bezit

meet geest dan zijn medgezel . Hun perfoon is een weinig
minder dan middelbaar. Zij gaan zeer fchielijk, en fpringen
met groote vlugheid . Op bet fchip vervolgde, op zekeren
tijd, een der pasfagiers hen nit al zijne magt ; en reeds waren zij verfcheidene malen bet fchip als rondgevlogen, toen
zij een openttaand luik ontmoeteden, hetwelk zij met Unen
fprong overwipten , gelijk de rapfte matroos dat zou gedaan

hebben . - Als Heelkandige , is de Heer wA R R E N van meening, dat men, zonder roekeloosheid, hen van elkander zou
kunnen fcheiden . Indien zij daarin bewilligden , (hetgeen
eene volitrekte voorwaarde behoort to zijn) en men flaagde,
om aan beiden eene volkomene individualiteit to verfchaffen,
hoe belangrijk zou bet dan niet zijn , hen waar to nemen in

dezen nieuwen toeftand, terwiji men hen beftendig onder ge .
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lijke omllandigheden en in tegqnwoordigheid van dezelfde
voorwerpen plaarlle ! - Deze fpeling der natuur, zegt de
Heer WARREN, is de opmerkingwaardigile,, welke men iwmer heeft gezien . Er beflaat geen voorbeeld van aldus vereenfgde tweelingen, zonder dat de uitwendige vormen verfchillen van hergeen bij elk afgezonderd individu plaats grijpt .
Geen dezer zeldzaam gepaarde wezens heeft zoo lang geleefd. Buiten den invloed hunner nieuwe Jeefwijs, zou zich
bunne cegenwoordige gezondheid gewisfelijk kunnen flaande
houden ; maar , behandeld , zoo als zij thans gedaan worden ,
door fpeculanten, die hen aan de nieuwsgierigheid des publieks vertoonen , is her waarfcbijnlijk, dit hun levensduur
zich tot zeer weinige jaren zal bepalen .
MIJNE LEIDSVROUW. (*)
.L oen ik - 't is jaren reeds geleden De kinderfchoenen van mij fmeet,
En vrolijk op den weg des levens
Als man mime eerfle fchreden deed ;
Toen leerde ik eene Dame keunen ; -Als ik haar noem, wie kept haar niec?
Daar, zonder ooit zich op to dringen ,
Zij elk haar bijz!jn daaglijks biedt.
Zij is niet jong ; - haar deftig wezen
Is wel van elken rimpel vrij Ook draagt zij taamlijk goed heur jaren -Maar de eerfte jeugd is lang voorbij,
(*) Deze wijze Dame, met wie ik nog Heeds dagelijks
veekeer, fluisterde mij onlangs in her oor, dat de dichtregelen, waarin ik haar bezongen heb , meerdere goedkeuring bIj
de voorlezing daarvail in gene Departementsvergadering der
Maatfchappij Tot Nut van 't 41gemeen to Groningen haddeu
verworven, dan dezelve veelligt verdienden ; zij vertelde mij
voorts, dac er hier en daar, geheel tegen mijne bedoeling,
affhriften daarvan beflonden ; dat anderen her flukje gaarne
nog ees wilden lezen ; en meende dus daaruic to moeten beflui ;en, dat h_#t niet geheel ongepast zoude zijn , wanneer ik
hetzelve in bet eeu of ander tijdfchrift aan her publiek 1uedededlde ; zij ried mij aan, hetzelve aan den Redacteur der
Yaderlandfche Letteroefeningen in to zenden , en heeft mij
plegcig beloofd, mij bij gelegenheid mede to deelen , of zijn
jid . her der plaacfing waardig keurde ; tef•;vijl zij misfchien
naderbaud mij we! gene zoude vertellen, hoedanig bet publiek deze mededeeling had ontvangeu . 1k heb geene redenen gevonden , waarom ik niet aan den raad mijner goede
Leidsvrouw gehoor zoude geven .

MIJNE LEIDSVROUW.
Zij is niet rijk -- heeft rang noch fchatten ;
En fchoon s -- als ik mij niet vergis ,
Dan vindt men onder tiers pas ednen,
Die niet zegc, dat zij leelijk is .
Al moet zij dus dat alles misfen ,
Wat men beminnenswaardig vindc,
Zij heeft veritand, - een' fchat van kennis,
En oordeelt , door geen' fchijn verblind .
In 't eerst - ik doe der waarheld hulde ;
Ligt is bet velen zoo gegaan Bleef ik aan 't uiterlijke hangen ,
En tier haar onverfchillig ftaan .
Maar •, toen ik nader kennis maakte,
Zag ik mijn dwaasheid fpoedig in ;
En federt - kort en goed gefproken -Werd zij mijn leidsvrouw, mijn vriendin .
Bij ieder plan, door mij ontworpen,
Vraag ik thans haar om hulp en read ;
Terwijl ik mij , met elke fchrede,
Gedurig meer op haar verlaat .
En waarlijk, wie haar ooit leert kennen ,
Dien gait her zeker zoo als mij ;
Die twijfelt niet, of zij door 't leven
Een goede , wijze leidsvrouw zij .
Waant men flechts char genoc to vinden,
Waar 't feestgefchal des rijkdoms klinkc,
Dan fluistert zij ous ras in de ooren
't Is lang Been goud , al wat ex blinks:'
Als wij eens anders heil benijden ,
En meenen , dat in 's buurmans huis
Alleen geluk en blijdfchap wonen,
Dan fluistert zij : „ Elk draagt zijn kruis ."

•

Zij leers ons , dat op 's levens paden
Geen roosjes zonder doornen zijn ,
En zegt ons, bij 't gemis der vreugde :
• Na regen komt weer zonnefchijn ."
Wanneer wij fours to veel verlangen ,
Dan waarfchuwt zij, daar zij ons leert :
Floe 't lid hem op den news moet vallen,
Die 't onderfte uit de kan begeert .
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Wanneer wij , zorgloos, niet bedenken ,
Dat ras de tijd daar henen gaat,
Dan fluistert zij : , Smeed toch her ijzer,
,, Eer gij her weer bekoelen laac . "
Dat men den vogel aan zijn veren , Den boom aan zijne vruchten kenr ;
Dat , wie in 't bosch is bij de wolven ,
Welhaast aan 't huilen words gewend ;
Dar ieder in 't maatfchaplijk ]even
Zijn uil vermeent een valk to zijn ;
Dat velen lange mesfen dragen ,
En echter koks zijn flechcs in fchijn ;
Dat geld de ziel van alle zaken
Op deze lieve wereld is ;
Dar ieder, meest in troebel water,
Op zijn getij haakt naar den visch ;
Dar menigeen , die ver wil fpringen ,
Niet denkt ., hoe wijd zijn polsftok flrekt,
Of, daar hij zonder hospes rekenc,
Zichzelv' bedriegt, - befpotting wekt ;
Dar men de diefkens in de wereld
Maar al to vaardig hangen laat ;
Terwijl er menig dief der dieven
Gerust op vrije voeten gaat ;
Dar men, om kabeljaauw to vangen ,
In 't water vaak een' fpiering fmijt ;
En altijd van eens anders leder
De beste en fchoonfte riemen fnijdt ;
Dat meestal buiten op her venfter
Her beste brood ligt opgehoopt ;
Terwijl men binnen words bedrogen,
En knollen voor citroenen koopt ;
Dat Hans, kan hij zich kruijen laten ,
Op zijn gemak in aanzien ftijgc ;
Terwijl her paard, dat meest de haver
Verdient, die echter zelden krijgt : -Dit alles does zij ons gedurig
Nu hier, dan elders gadeflaan ;
Zij leert uns - volgen wij haar wenken Voorzigtig door her leven gaan ;

MIJNE LEIDSVROUW .
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Door zij de flotfom harer wijsheid ,
Sin'ds long in beeldfpraak ingekleed ,
Aan ieder, die haar kennen leerde,
Op 's levens reis dus hooren deed
„ Wat Hansje niet heeft tuogen leeren,
• Leert Hans nooit in zijn' ouderdom ;
„ Zal 'c eens een goede hoepel wordett ,
• Buig vroeg dan reeds bet rijsje krom .
„ Met kleine fportjes flijgt men eindlijk
• Tot op den hoogften laddertop ;
„ En van het bootje raaltt men fpoedig
• In 't (chip : geef dus den moed nooit op .
„ Van dine vonk , kwam die aan 't gloeijen,
• Zag men vaak 't huis in vlammen f}aan ;
• Terwiji den nagel of to dikwijls
• Het ijzer deed verloren gaan :

• Let daarmn Reeds op kleinigheden ;

,, Een boom valt niet met d'eerffen flag ;
„ Wie aanhoudt , zal ligt iets verkrijgen ;
• En : Rome ontftond niet op ddn' dog.
„ Wees matig! Honger kookc voorcreflijk,
• ja maakt zelfs raauwe boonen zoet ;
„ En : hij moet iterke beenen hebben,
• Die jufvrouw Weelde dragen moet .

• $dn rottige appel in de mande

„ Maakc ligt den heelen boedel kwaad ;

• $en brandaar, in de fchoof gebonden ,
„ Bederft to dikwijls al bet zaad .

• Zie daarom toe, met welke lieden,

,, Met welke vriendgn gij verkeert
„ Wie pek behandelt, zal zich fmetten ;
• Men wordt naar zijnen vriend vereerd .
„ Goed road goed Zeeuwsch : blijf dit betrachten ;
Volbreng bij groot en klein uw' pligt ;
•
• Maar eet geen kerfen met de grooten ;
• Zij gooijen met de fleenen ligt .

• De beste ftuurlui vindt men zeker
• Aan wal , - dit lijdt geen tegenfpraak ;
• Maar wie in 't fcheepje zit, moet varen ;
• En : regt door zee is altijd zaak.
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Al hebben fomtijds flille waters
„ Een' diepen , een' onpeilbren grond
„ Al bruist fomtijds de ftroom wat hevig,
„ Als hij eene andre bedding vond ;
„

„ Wie, als de ftroomen zijn verloopen,
• De bakens met verftand verzet ;
„ Door vuile gronden ligt de kabels
• Bederven, op zijne tinkers let ;
„ Wie in het wankle levensbootje
• Op 't wapprend zeil zijn oog Reeds rigs,
„ Waar hij voor fcheep ging ook blijft varen,
• Die mist den regten koers niet ligt ;
„ Die kan gerust en vrolijk dobbren
• Op 's levens wijden oceaan,
» Al doen hem tij en zee en ftormen
• Van bakboord fours naar ftuurboord gaan."
Zoo fprak mijn Leidsvrouw reeds voor jaren ;
Zoo fpreekt zij nog tot u en mij
Wie twijfelt dan - kent hij de wereld Of zij een goede Leidsvrouw zij ;'
Ja , fchoon haar wijsheid bijna nimmer
Den mensch, alt hij nog jong is , fmaakc ,
We! hem, die vroeg reeds in zijn leven
Met deze Leidsvrouw kennis maakt !
We! hem, die bij dot kennismaken
Geen bittre tranen ftorten moet ;
Met elke les, door haar gegeven ,
Zijn voordeel in de toekomst doet !
We! hem, die, door haar onderwezen ,
Door hare wijsheid voorgelicht,
Gerust als eerl'ijk man blijft handlen ,
Geen hooger doel kept dan zijn' pligt !
Dien zal zij eenmaal doen gevoelen,
tat niets meer geldt dan eerlijkheid ,
En dot een goed en rein geweten
Den mensch het zachtfte kusfen fpreidt .
Wel hem - nog eens -- die in dic leven
De wijze lesfen nooit vergeet,
Den vriendelijken road blijft hooren
Der vrouw, die - Ondervinding beet!
Mr. A . MODDFRMAN .
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I ag

men, bij

de invoering van nieuwe ftrafwetten,

vooral wanneer bet de vraag geldt, of eene zwaardere
door eene minder zware ftraf client to worden vervangen,
bet algemeen gevoelen raadplegen ,

ten einde , wanneer

men ontwaart, dat verreweg de meerderheid van bet verlicht gedeelte eens yolks doze of gene bijzondere ftraf,

als to zwaar, afkeurt, daaraan gehoor to geven ? - De
beantwoording dezer vraag is welligt niet ongepast , ondoelmatig, of overbodig, op cen tijdftip, dat er weder

fprake kan zijn, of de ftraf van geefeling bij de nieuwe
wetten zal worden behouden of afgefchaft .
Wij zetten ,

als bewezen , vooruit , dat verreweg de

meerderheid van bet verlicht gedeelte des Nederlandfchen
yolks , zoo wet uit bet Noordelijk als Zuidelijk gedeelte,
die ftraf als to vernederend en daaroni als ondoelmatig be-

fchouwt , en dat het, in dit opzigt, ftaat als io tegen i .

En dit algemeen gevoelen behoort, naar ons inzien , niet
zonder invloed to zijn,

Het is toch in bet fluk van wetgeving niet zoo als

met andere wetenfchappen gelegen, waar geen gevoelen,
geene opinie, to pas komt . De wetenfchap of de kennis,

om de beste wetten to maken , is niet gelijk to ftellen
met de wiskunde die hare onveranderlijke regelen heeFt,
en waarin , hetgeen eenmaal waarheid is, zulks altijd
moet blijven . De eerfte hangt ,

integendeel , of van on-

derfeheidene van buiten bijkomende omftandigheden , die

alleen kunnen to weeg brengen , dat eene wet als goed of
flecht is to befchouwen . En deze veranderde omftandig-

digheden, hoe wordt men dezelve beter ontwaar, dan
door de publieke opinie , door to hooren naar hetgeen
leder er van zegt ?

Hij , die zich in een eenmaal aange-
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nomen ftelfel als 't ware opiluit , is volmaakt gelijk to
ftellen met den kamergeleerde , die de menfchen uitiluitend beoordeelt naar hetgeen van hen gefchreven ftaat ,
zonder to letten op hetgeen rondom hem gefchiedt .
Vindt men dus eene zoo algemeen gevestigde opinie
aangenomen , als die is , waarbij de ftraf van geefeling
words afgekeurd , dan verdient zij getoetst to worden .
Voorzeker kan de regtsgeleerde daar niet tegen hebben ;
hij , die dikwijls •, om eene wet uit to leggen , zijne toe-

vlugt neemt tot hetgeen anderen daaromtrent als hun gevoelen hebben opgegeven ; die zelfs zoo verre gaat, dat,
bijaldien onderfcheidene uitleggers op een gegeven punt
overeenkomen , hoezeer zij ook voor bet overige in hunne gronden mogen

verfchillen , of in plaats van redene-

ringen blootelijk hun gevoelen opgeven , of ook wel dat
gevoelen aandringen alleen uit redenen van billijkheid
ontleend, of omdat bet tegengeftelde tot verwarring in
bet maatfchappelijke zoude leiden , daaruit alleen eene
zoogenaamde jurisprudentie opmaakt en vastftelt . Dit is

waarlijk toch wel niets anders , dan de meening, bet gevoelen of de algemeene opinie van eene zekere klasfe van
burgers raadplegen , en zulks om eene ftellige en reeds
ingevoerde wet toe to pasfen .
Het kan dus niet vreemd
geacht worden, bij bet daarftellen van nieuwe wetten,
bet algemeen gevoelen to raadplegen ; waaronder dan toch
ook wel van zelf dat van regtsgeleerden is begrepen .

In bet algemeen is bet voorzeker waar, dat ieder in
zijn vak de meeste ervaring en doorzigt heeft ; tnaar is
bet daarom ook zoo algemeen waar en zeker, dat uit
then hoofde bet gevoelen van hen , die niet van de kunst
zijn , altijd voor niets zoude to rekenen wezen ? Niemand, vertrouwen wij, zal dit aannemen ; en alle onpartijdige en onbevooroordeelde beoefenaars van deze of
gene wetenfchap zullen moeten bekennen, dat zij meermalen van leeken opmerkingen gehoord hebben, die door
henzelven waren voorbijgezien . Is dit in bijna alle wetenfchappen bet geval, dan zal de regtsgeleerdheid, onpartijdigefproken
g
, toch wel niet van een' zoo geheel
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anderen aard en natuur zijn, dat zulks daarin niet zoude
kunnen gefchieden ; maar vooral moet dit noodwendig
plaats grijpen in dat gedeelte , hetwelk tot de kunst om
wetten to maken, of de dusgenoemde ars legislatoria,
behoort . Het geldt hier geen aangenomen ftelfel . Niet
de ftelfelmatige regtsgeleerde, maar de wijsgeer, de menfchenkenner is hier werkzaam en op zijne plaats . Bekendheid met en kennis van bet land, van bet klimaat,
van de behoeften, van de middelen van beftaan, van de
heerfchende neigingen, driften, geaardheid, denkbeelden , befchaving , en alwat dies meer is , dat bet eigenaardig karakter van een yolk uitmaakt of wijzigt : deze
zijn zoo vele vereischten in hem, die wetten zal maken ; en hoe meer vrij van ftelfelzucht , hoe meerdere gefchiktheid hij zal hebben .
Vindt nu deze wijsgeerige wetgever deze of gene opinie
gevestigd , zoude hij zich dan niet verwaardigen, om den
oorfprong van dezelve to toetfen! hij, die geleerd heeft,
dat joist een aangenomen algemeen gevoelen toch reeds
van voren bet vermoeden van waarheid voor zich heeft .
Inderdaad, bet algemeen en ftandvastig gevoelen wordt,
op eene grootere fchaal genomen, in eene andere ftelielmatige wetenfchap, met regt, als een zwaarwigtig bewijs
aangemerkt . Wat alle bekende volken geloofd , gedacht
en gezegd hebben nopens bet beftaan van cen hooger beginfel , wordt , niet zonder reden, als eene zeer klemmende redenering , buiten de openbaring, befchouwd,
om bet geloof daaraan to bevestigen, en den Atheist met
goed gevolg tegengeworpen ; en, op eene kleinere fchaal ,
zoude bet geheel niets afdoen ! Dit kunnen wij voor ons
niet plooijen . Het ligt toch zoo geheel in den aard der zake , dat, als men honderd menfehen van dezelfde beweging,
van de eigenfte organifatie, dit of dat ziet aannemen , men
vooraf, alles voor bet overige gelijkftaande , geneigd
wordt to gelooven, dat zij to zamen beter zien, dan de
enkele , die van hen verfchilt . Er kunnen gevallen zijn ,
waarin de algemeene openbare opinie eene algemeen
openbare dwaling kan zijn ; maar dan is dit ook, veelal,
S2
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aan bijzondere tijdelijke , toevallige omflandigheden toe to
Hoe kort was niet
fchrijven , en is zij van korten duur
de jongfte dwaling , toen de tijdgeest eene volkomene gelijkheid van rangen verlangde ; en wat was er niet voorafgegaan , om die dwaling to doen ontflaan ! Eene overmatige onderdrukking, en alle palen to buiten gaande
miskenning der regten van den menseh , moesten , in de
eerst ontvlamde begeerte om dit to doen ophouden , then
grooten tegenfchok veroorzaaen , die , eenmaal werkende ,
naauwelijks tijd tot bedaard nadenken overliet , en even
daarom zeer ligt waarheid met dwaling konde vermengen .
Daarenboven was er, om die groote omkeering, welke
wij onder den naam van Franfche omwenteling beleefd
hebben , to doen plaats hebben , eene enthufiastifche of
geestdrijvende (lemming noodig , die uit haren aard weinig gefchikt is tot bedaarde overleggingen en verftandige berekeningen . Enkele belangzoekende volksmenners ,
of dweepende , maar niet van vernuft misdeelde en in
de redeneerkunst wegilepende fchrijvers, bragten bet hunne toe , om den publieken geest , bet algemeen gevoelen , van de eene dwaling in de andere to florten . Maar,
wanneer er dergelijke buitengewone oorzaken ontbreken,
en bet algemeen gevoelen langen tijd heeft (land gehouden ; wanneer geene geprikkelde gemoedsbewegingen betzelve veroorzaakt hebben ; wanneer geene kunilige , op
de hartstogten werkende redeneringen en voorflellingen
op hetzelve eenigen invloed hebben gehad , maar bet zich
langzamerhand, en als uit eigene beweging , heeft ontwikkeld ; wanneer bet zich openbaart in en omtrent dingen,
waarin geen eigenbelang , geene zucht tot uitbreiding
van genot bet oordeel belemmert en het verfland verduistert , - dan doet bet openbaar gevoelen voorzeker
lets of ; dan is hetzelve de flotfom van het verftand en
oordeel van velen tegen dat van weinigen, en heeft bet
vermoeden van waarheid voor zich ; waarom men hetzelve dan ook dient to volgen , tot dat , bij ondervinding, van de dwaling van velen tegen weinigen duidelijk
bloke .
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En hoedanig is nu de openbare algemeene meening ten
opzigte van de ftraf van geefeling ? - Zij is niet bet gevolg
van ontvlamde geestdrift ; zij is niet ontftaan door wegflepende voordragten , want hoe fpa;trzaam is die ftraf
niet opzettelijk , en dan nog maar in een enkel ftukje ,
beftreden t zij is ook hare geboorte niet aan de onedele
drijfveren van eigenbelang verfchuldigd ; deze zijn bier
zelfs niet denkbaar . Zij is dus in iets anders gegrond , en
dit jets is befchaving . Befchaving en verlichting hebben
iedereen meer zijne eigene waarde leeren kennen ; zij hebben bet gezegde : Ik ben een Romeinsch Burger ! betgeen men oudtijds op de ftraten van Rome hoorde uiten , in een' meer edelen , meer omvattenden en meer
grootfchen zin, geleerd to verwisfelen in : Ik ben een
Mensch ! - Dit edele , verlzoogde gevoel heeft to weeg gebragt , dat er tot alle klasfen een levendiger befef van
oneer is doorgedrongen , hetwelk men in de Middeleeuwfche tijden niet kende, toen alleen de Baron, op zijn kasteel, of bevoorregt roovershol , waande mensch to zijn ,
en alle anderen een weinig meer dan zaken befchouwde ;
hetwelk men al verder niet in die mate kende , v66r de
jongite gezegde groote omwente]ing : en bet is juist dit
algemeen gevoeld begrip van meerder eer en vrees voor oneer , hetwelk ook bet denkbeeld algemeen maakt , dat de ftraf
van geefeling iets al to vernederends voor de menschheid
heeft . Zij Root al to zeer bet gevoel . En moet bier niet
reeds uit volgen , dat die ftraf ondoelmatig is? Immers
ja . IAdien de befchaving heeft to weeg gebragt , dat er
een meer kiesch gevoel , van hetgeen de mensch aan den
mensch verpligt is, is ontftaan ; indien bet befef van oneer en fchande levendiger is geworden, dan fpreekt bet
immers van zelf, dat, uit hoofde van deze veranderde
omftandigheid, men met gerustheid kan vastftellen, dat eene
openlijke tentoonttelling thans hetzelfde zal to weeg brengen , als to voren de ftraf van geefeling ? Zoo lang men
de daadzaak niet kan ontkennen, dat bet gevoel van eigenwaarde als mensch en burger is uitgezet en verruimd
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(hetwelk toch wel niemand , die niet willens blind is ,
en flechts opmerkt , wat de volken eifchen , hoe zij hunne waarde als burgers tegen elke ware of vermeende aanranding zoeken to verdeciigen , zal ontkennen) ; zoo lang
blijft bet ook waar , dat de flraf van geefeling door die
van tentoonflelling kan vervangen worden : want bet is
toch ontwijfelbaar zeker , dat alle ftraf , die niet noodzakelijk is , eene wreed- en onregtvaardigheid is , en dat
even zoo elke flraf~, die zwaarder is dan zij hehoeft to
zijn, om diezelfde reden wreed en onregtvaardig is .
Men raadplege de Gefchiedenis . - De Romeinfche
Gefchiedfchrijver T I T U S L I V I D-S verhaalt van eene
wet , waarbij bet aan de ambtenaren van den Staat verboden was, om hem , die zich op bet yolk beriep , to
geefelen . En wat was de flraf, op de overtreding gefleld?
De overtreder werd eenvoudig geacht eene Jlechte daad
bedreven to hebben ; en dit acht ik, zegt dezelfde groote
Gefchiedfchrijver , bij bet toenmalig heerfchend gevoel van
fchaamte , eene genoegzame flraf , - eene ilraf , die een'
voldoenden waarborg voor de nakoming der wet opleverde . - Lit is hetzelfde beginfel , dat wij inroepen .
De wetten moeten zich voegen en fchikken naar de zeden en zedelijkheid van bet Volk , bet zij dat die oorfpronkelijk zoo zijn , of dat zij , ten gevolge van betere
inzigten, zich veranderd hebben . Hoogst eenzijdig zoude
bet toch zijn , om bet, door den geest der Eeuw, meerder ontwikkeld gevoel van eigenwaarde alleen dddr to
willen toepasfen en erkennen , waar men overdrevene eifchen tegen de Regeringen ziet to werk flellen, waar
men onrustige aanmatigingen ziet woelen , zonderdaaraan
ook eene goede zijde to willen toekennen, en aan hetzelve alien invloed to weigeren , then bet op de behandeling der burgers , zoo in de wijze van beloonen a's
flraffen, zoude kunnen en moeten uitoefenen .
Om eene flraf doelmatig en regtvaardig to noemen, is
bet niet genoeg , to onderzoeken, of zij niet meerder
affehrikt dan eene andere ; maar men boucle in bet oog ,
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dat al dat meerdere, als bet onnoodig is, eene onregtvaardigheid in zich fluit, en dan reeds aanvangt wreed
to zijn . En toegegeven eens , dat de zwaarfte ftraf (hetgeen evenwel niet alleen hetwijfeld , maar ook door de
ondervinding wordt tegengefproken) bet meeste werkt om
misdaden voor to komen en to verhoeden , en dat bijgevolg ,
uit dien hoofde , de ftraf van geefeling boven die van tentoonftelling zoude zijn to verkiezen , waarom dan niet
de geefeling tot den 6loede ingevoerd , of de doodftraf
bepaald op alles , waarop gezegde ftraf in bet Noordelijk gedeelte van dit Rijk weder gefteld is ? Het is daarenboven , gelijk wij aanmerkten , onwaar bevonden , dat
de ftrengile ftraf juist die is, waardoor de misdaden bet
best worden voorgekomen . Neen ! bet is veeleer de
zekerheid, dat geene misdaad ongeftraft words gelaten,
die dat vermogen in eene veel grootere mate uitoefent .
Het is toch altijd de hoop van niet ontdekt to zulien
worden, die bij den misdadiger huisvest ; en eene minder geftrenge ftraf, maar die men niet denkt to zullen
kunnen ontkomen, zal meer van bet kwaad terughouden , dan de zwaarte der ftraf , op zichzelve befchouwd . -Hieruit volgt nogtans niet , dat alle verhouding van ftraf
tot de misdaad zoude vervallen . Het fpreekt van zelf ,
dat elke ftraf natuurlijkerwijze de kracht moet hebben ,
om een tegenwigt op to leveren tegen bet voordeel , dat
uit eene misdaad gehoopt wordt, of tegen de begeerte, die
daartoe trekt ; maar bet is bovenal de waakzaamheid der
Justitie en Policie, in bet opfporen van bedreven kwaad,
welke veel meer afdoet , dan bet geftrenge in de ftraf. De ondervinding leeft het geleerd, zegt een bekend ftaatkundig, regtsgeleerd en wijsgeerig Schrijver, dat, toen
men in zeker Rijk tegen dieverijen, op de openbare wegen
gepleegd, bet radbraken invoerde, bet maar zeer korten
tijd duurde, of die misdaad werd weldra wederom even
veelvuldig als v66r dien tijd . Leert de Gefchiedenis niet
hetzelfde op meer plaatfen 1' Of was de Romeinfche
Staat, toen zij , ten tijde van bet Gemeenebest, de vorige geftrengere ftraffen affchafte , er ongelukkiger aan
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dan to voren ? Werdep er toen meerdere misdaden bedreven , dan ten tijde , dat de oudere, meer geftrenge
Koninklijke wetten , en die der twaalf Tafelen , in voile kracht waren ? VBorzeker neen !
Het algemeen - bet volksgevoelen , ter affchaffing
der bier bedoelde ftraf, is dus waarlijk geen eigendunkelijk, zoo maar zonder reden aangenomen begrip, of
eene losfe, van alien grond ontbloote opvatting : want
men houde toch onder bet oog , dat , als men bier van
een algemeen volksgevoelen fpreekt, ondet dat yolk ook
die behooren , die zich , meer bepaaldelijk , op de wetenfchappen , en daaronder op de ftaatk unde en regtsgeleerdheid , toeleggen .
Hoezeer men dit Reeds behoort to bedenken , wanneer
men to dezen opzigte van eene publieke opinie gewaagt,
zoo is her , aan den anderen kant, evenwel waarlijk Diet
noodig , zich daarop thans, zoo zeer to beroepen . Men
behoeft immers geen regtsgeleerde to zijn , om deze
foort van ftraf thans naar waarheid als Diet meer noodig
to befchouwen . Of zoude men gelooven , dat, hetgeen
de ondervinding zoo ruimfchoots heeft kunnen leeren ,
bij de Diet geletterden onopgemerkt zoude zijn gebleven ?
Heeft de Natie Diet ondervonden , dat ten tijde der Franfche overheerfching , toen men de ftraf van geefeling Diet
kende , de veiligheid van perfonen en goederen , bet
ftaatkundige daar buiten gerekend, even zoo wel, zoo
niet beter , tegen misdadige aanranding gewaarborgd was ,
als tegenwoordig? Of zoude bet barer aandacht ontgaan
zijn , dat de openbare ftrafoefeningen thans niet minder
zijn dan destijds ? - Is dit zoo , dan bewijst dit waarlijk ,
in bet onderhavige geval , zeer veel voor de j uistheid
van de publieke opinie ; en wel to sneer , omdat , indien
dit Diet zoo ware en bet tegendeel zelfs plaats had ,
zulks in dat geval Diets zoude afdoen . Niemand, die
hierop nadenkt, kan dit vreemd fehijnen . Men zal immers in ernst Diet willen beweren, dat er, ten tijde van
bet Franfche Beftuur, minder ijver in bet opfporen van
overtredingen plaats had , dan nu ? Daarvoor zoude ,
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wat de regterlijke ambtenaren betreft , ook geene reden
to vinden zijn : want, hoezeer zij even karig werden
bezoldigd als thans , wist echter bet Beftuur -- en deze
geest daalde van den eenen ambtenaar op den anderen neder - een meesterlijk gebruik to maken van 's menfchen
natuurlijke eerzucht . leder daarenboven, die deze Franfche of andere Diet minder N A P o L E 0 N'sgezinde ambtenaren heeft gadegeflagen , zal in hen hebben opgemerkt ,
dat hetzelfde ontzag, hetwelL zij voor den perfoon des
Keizers hadden , ook op de door hem gegevene wetten afdaalde, en dat zij een burgerlijk vergrijp Diet zoo
zeer als eene inbreuk op de maatfchappelijke orde, date
wel als eene fchending van den wil buns Souvereins befchouwden, wiens wil onvoorwaardelijk to volbrengen,
even als dit bij den krijgsman bet geval was hunne
geestdrift ontvonkte en de grootfte burgerdeugd uitmaakte . Eene met denzelfden geest bezielde , doch to gelijker tijd uitgeftrektere en anders ingerigte Policie , onderfleunoe Diet weinig de regterlijke ambtenaren : aan eene
waakzame Gendarmerie ontfnapte bijna Diets . Men voege hierbij de noodzakelijkheid der pasfen , waardoor
bet ontkomen van misdadigers naar buiten bet Rijk
zoo moeijelijk werd gemaakt , ja waardoor zelfs bet rondzwerven, zonder bepaald beroep , van eigene ingezetenen , van de eene binnenlandfche plaats tot de andere ,
genoegzaam Diet konde plaats hebben , en dus een fchuilhouden binnen bet Rijk even min konde plaats grijpen . -Bij deze meerdere middelen ter ontdekking van misdadigers (hetzij dan voor bet overige goed of kwaad , betgeen bier Diets afdoet) zoude bet dus Diets bewijzen
voor de noodzakelijkheid der ftraf van geefeling, indien
de teregtftellingen thans minder menigvuldig waren dan
to voren , terwijl bet gelijkftaan met dezelve reeds voor
de affchaffing zoude moeten pleiten .
Hoewel dus bet meerder en algemeener gevoel van
eer en afkeer van fchande de eerfte grondoorzaak moge
zijn van de algemeene flew ter affchaffing der bedoelde
ftraf , zoo beftaan daarvoor dan ook, wel ingezien, ve-
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le en genoegzaam afdoende gronden , die niet uit dat gevoel , - fchoon , zoo. als bier reeds is betoogd , op
zichzelf voldoende - maar uit van buiten aankomende
overtuigingsmiddelen , voortvloeijen .
Kunnen er bij hem , die dit alles to zamen genomen
be!denkt, nog gronden 2ijn , welke voor bet behoud der
gezegde ftraf pleiten 2 Wij kunnen dit naauwelijks gelooven . En nog zijn die , welke voor de afichafftng kunnen worden aangevoerd en bijgehragt, niet alle genoemd .
Of zoude bet zoo veel beter zijn , door vrees , dan door
aanwakkering van eerzucht, bet kwade to voorkomen
en bet goede to bevorderen ? Zoude bet , onder anderen, bij den krijgsftand beter zijn , den foldaat door rietjesflagen to vernederen , dan die eerzucht , dat punt van
eer voor oogen to houden , waardoor de Franfche krijgsman , en onder hem ook de onze , in de laatfte tijden
wonderen van dapperheid heeft verrigt ? Wij gelooven
niet, dat iemand, op goede gronden, de noodzakelijkheid dier ftraf to hunnen opzigte zal kunnen beweren ,
maar dezelve veeleer als fchadelijk zal moeten verwerpen .
Laat bet nu waar zijn, dat bij then (land een zoogenaamd
punt van eer meer noodzakelijk is dan bij . den burger,
dat hetzelve bij hem ook in grootere mate wordt gevonden ; zoude bet dan ook niet noodig kunnen geoordeeld
worden , om datzelfde eergevoel, fchoon al in eenen
minderen graad, bij den burger veeleer aan to wakkeren
dan tegen to gaan ? Op welke menschkundige gronden zoude toch bet laatfte fleunen ? De aard van onzen grondwettigen regeringsvorm gedoogt bier zelfs
geen verfchil . Een onderfcheid hierin geeft aanleiding,
dat de krijgsman , die zich met meer onderfcheiding
ziet behandelen , zich boven den burger verheft. Bij
een militair despotismus , in een' zuiver Monarchalen
regeringsvorm, vooral wanneer hetzelve bet ftelfel
van verovering is , toegedaan, moge de krijgsman boven
den burger worden gefteld , in een' Conftitutionelen Staat
moot de burger de eerfte hlijven ; en bet zoude voor den
burgergeest een fchadelijk denkbeeld zijn, dat bij , om
zich in alles met meerdere kiesch- en behoedzaamheid be-
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handeld to zien, den krijgsfland boven den zijnen zoude
moeten kiezen. Eene ongelijkheid ten vodrdeele van den

militairen ftand to will en bevorderen, zoude , naar ons
inzien ,

in eenen Staat als deze, een moniterachtig denk-

beeld zijn .

Er beftaan, bijgevolg, alle redenen, om de publieke

opinie ter affchaffing van de ftraf van geefeling to volgen .
En deze algemeene begeerte, verdient zij niet reeds

op zichzeive eenigen eerbied ?

Immers ja . Men toone

aan , dat zij eene dwaliug is . En hoe zal men dit , daar

wij getoond hebben, dat, al ware bet zelfs, dat men
konde bewijzen , dat , na de affchaf lng der bier beftreden

wordende ftraf , en dus tijdens de Franfche overheerfching,
de ftrafoefeningen vermenigvuldigd waren, zulks in dat

geval, bij de meerdere middelen ter opfporing van misda-

digers , nog niets zoude bewijzen ? En , zoo Lang als men

dit niet kan doen, moat een Beftuur zich niet geneigd toonen, om 's yolks denkbeelden geweld to willen aandoen .

De opmerking is juist en niet nieuw , dat er eene

tweeledige onderdrukking in eener. Staat kan plaats heb-

ben ; eene namelijk, die zich omtrent daden openbaart,

wezenlijk en reeel is, en eene andere , die zich doet gevoelen ,

wanneer een Beftuur dingen invoert , die tegen

de beftaande meeningen en denkbeelden van een yolk

aandruifchen . Men ontzie 's yolks begrippen, zoo lang

van derzelver fchadelijkheid niet volftrekt blijke , zoo zal
men bet Vaderland en de Regering to meerder doen be-

minnen ; en hoe vele gevallen zijn er niet , waarin men

tot die liefde hlleen zijne toevlugt moot nemen ! (*)

(*)

Men leide uit bet beginfel, dat wij bier voorftaan,
niet af, alsof daardoor de woelingen van fommige Zuid-Nederlanders zouden kunnen verdedigd worden , onder den naam
van grieven bekend ; met name die van onbepaalde vrij .

held van onderwijs en gebruik der Franfche taal. Vooreerst
Loch is dat gevoelen onder hen niet algemeen ; veel min

deelen daarin de Noord-1Vederlanders, en is bet dus niet bet
algemeene volksgevoelen ; en, ten andere, zoude bet toege
yen aan beide fchadelijk zijn . Onbepaalde vrijheid van on-
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Eene ftraf, daarenboven , die affchuw baart, leidt tot
ftraffeloosheid . Het algemeen gevoelen Nat zich toch
niet onderdrukken . De beleedigde zal in vele gevallen
niet klagen ; de regter alles doen , wat mogelijk is, om
de gehate ftraf niet uit to fpreken ; ja zelfs eene dergelijke ftraf zal allengskens in onbruik raken, en zoo doende zal de wet , waarop zij gegrond is , ook tegen den
wil van den wetgever, zichzelve verbeteren . Gematigde ftraffen pasfen, buirendien , in een' Conftitutionelen
regeringsvorm .
De burger moet in de ftrafwet zijne
waarde gehandhaafd en geeerbiedigd zien : de menschheid
vordert dit ; de rede eischt het . Nimmer moot de firaf
het denkbeeld bij den burger doen ontftaan , dat de wetgever wreed is ; maar in de ftraf moet hij de noodzakeheid van de ftraf erkennen . Gefteld eens, dat Inen, door
derwijs firekt zigtbaar , in de gevolgen , om naderhand ver .
lichting door dat onderwijs to kunnen tegengaan, en is bet
werk van L oY 0 LA'S aanhang ; terwijl hec gebruik der Fran .
fche taal , in flede van onderlinge aanfluiting to bevorderen ,
en een elgen algemeen volkskarakcer to bewerken , beide zal
tegengaan .
Wat bralt hij op den naam van vrij ?
Wie vreemden flaafs poogt na to klappen,
Is rijp voor vreemde flavernij .
zegt de Groninger Dichter S P A N D A W, in zijne Polkslie.
dergn .
Wij , die ons beroemen mogen (zegt de Heer C o L L o T
WE S C U R Y , in zijn werk : Hollands roem in Kunffen en Wetenfchappen) een vrij en van anderen onafhankelijk yolk to
zijn, zulleu nimmer vergeten, dat rede en ervaring de NaOn, die Natien blijven willen , als om flrijd toeroepen (en
dit zijn weder de woorden van een' derden) : Eert eigene Taal
en eigene Letterkunde ! - Hoezeer was reeds de in flaatkunde
doorflepen V I G L I U S V A N Z U I C HEM hiervan overtuigd ,
toen hij, fehoon een getrouw aanhanger van PHILIPS
DEN II, den aan hem gezonden Spaanfchen Gezant, hoe
zeer bet tegendeel eifchende, niet anders dan in de vaderlandfche taal wilde to woord flaan !
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bet wederinvoeren of bijbehouden der ftraf van geefeling, bet volksgevoelen konde veranderen, wat zoude
bet gevolg daarvan zijn? Niets anders, dan dat men
datzelfde volk aan eene wreedheid had gewend, welke
noodwendig op hetzelve zoude moeten terugwerken , en ,
zoo doende , dat yolk hard , ongevoelig en wreed maken .
Men zegge niet, dat dit to voren, to weten v66r de
groote Franfche omwenteling, toch niet bet gevolg dezer ftraf is geweest . Men dacht 4estijds ook anders ;
maar , eenmaal gezien hebbende , dat dezelve niet noodzakelijk is ter beteugeling van bet kwaad , eenmaal in
dezelve eene vernedering der menschheid en miskenning
van de waarde des burgers hebbende opgemerkt en erkend , zal zij dit voorzeker to weeg brengen .
De ftraf van geefeling is hoogst onkiesch . Oneerbare, ontuchtige en fchaamtelooze vrouwlieden, uit de
heffe des yolks , fcholen to zamen , en vergasten zich
v66r dat de roede bet medelijden heeft gaande gemaakt ,
op bet gezigt van een' breeden, krachtigen en welgefpierden rug ; marmen van denzelfden fempel op de ronde en
vleezige armen der halfnaakte vrouw . Is dit eene plegtige iraf ?
Men vergeve bet ons, dat wij ons bier genoodzaakt
hebben gezien , den fluijer der eerbaarheid , dien de welvoegelijkheid gebiedt to eerbiedigen, een weinig ter zijde
to fchuiven . Beleedigen wij haar met woorden, bet is
om des to beter hare regten metderdaad to handhaven .
Zij - de geefelftraf -- kwetst ook de fchaamachtigheid
bij dengenen, die dezelve ondergaat , vooral bij vrouwen . Men bedekke haren boezem , zij ontbloot dien
toch voor de bedienaren der Justitie . Of waant men,
dat de vrouw , die deze ftraf , ten gevolge fomtijds van
eene voor de eerfte reis bedrevene misdaad , ondergaat ,
ook reeds in alle andere opzigten evenzeer gezonken is ?
De vrouw , b . v . , die een' ander' verwond heeft, zoodat daaruit eene ziekte of ongefteldheid van meer dan 20
dagen ontftaan is, ftaat, ongetwijfeld, voor deze ftraf
bloot ; en is deze vrouw daarom een onhefchaamd we-
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zen? Kan zij niet integendeel de kuischfte fruismoeder
zijn , die hare liefkozingen alleen voor haren man bewaarde, en den boezem niet ontblootte, dan om hare
kinderen to laven '?
Uit onderfcheidene misdrijven laat zich niets afleiden,
oni tot bet gemoedsbeflaan , in bet algemeen , to befluiten ; en, hoezeer men dus ook de iraf van geefeling
flechts tot fommige misdaden zoude willen bepalen , altijd zal daardoor veroorzaakt worden, dat zij op meer
dan ddne wijze de kieschheid - dat zij de vrouwelijke eerbaarheid in bet bijzonder kwetst en beleedigt .
Kieschheid is toch geene herfenfchim ; eerbare fchaamte
geen fpel van verbeelding . (*)
Het is to verwonderen , dat men zulk eene flraf, in
de Noordelijke provincien, weder heeft ingevoerd ; vreemder nog, dat alleen de Noord - Nederlander daaraan onderworpen is . Is de laatfte dan van eene grovere klei
gevormd,dan de eerfle? Inderdaad, onze Zuidelijke broeders moeten ons wel verre beneden zich befchouwen
bet wetboek van een yolk is ook deszelfs gefchiedenis .
Hoe zouden wij bet dezen onzen broederen ten kwade
kunnen duiden, dat zij uit die gefchiedenis tegen ons
bewijzen ontleenden, indien wij tegen hen wilden flaande houden van met hen op denzelfden, zoo al niet
hoogeren trap van befchaving to flaan, en eene zelfde
bedeeling van fijn en kiesch gevoel to hebben ontvangen ?
Steeds heeft bet tot roem eener Natie verftrekt, de
zachtstmogelijke wetten to bezitten ; en dezelfdc Historiefchrijver T I T U S L I V I u s, then wij reeds genoemd
hebben , zoekt daarin eene eer voor zijne Natie , dat
(*) Het is ongetwijfeid om deze reden, dat, zoo wij wet
onderrigt zijn, het brandmerk in Frankrijk op eene geheel
andere wijze words aangebragt . Men heeft, namelijk, den
veroordeelde, v66r dat hij op de executieplaats komt, een
hemd doen aantrekken, dat van achteren met flrikken is
voorzien, in diervoege dat hetzelve alleen voor zoo verre
words weggetrokken en de fchouder ontbloot, als er plaats
words vereischt om het ijzer to zetten .
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geene andere zulke zachte wetten bezat als de zijne ;
hetgeen , ver{laan van en teruggebragt tot de tijden
van bet Gemeenebest, dan ook waarlijk bet geval was .
Bij voorkeur fpreken wij bier van de Gefchiedenis en
van Gefchiedfchrijvers , opdat men ons niet tegenwerpe,
dat, van hetgeen wij aangedrongen, betoogd en geftaafd
hebben , bet een of ander op rekening der verbeelding
of der overdrijving , redenaren en dichteren gewoonlijk
eigen, zoude kunnen getleld worden . Wij beroepen ons
op bet koele, wikkende en wegende verfland ; - wij roepen
in , wat to voren met wijsheid is gedaan , en bevestigen ons
gevoelen met een' man, die zuiks heeft to boek gefteld, dien men zekerlijk geene hoogdravendheid, niet
eens de zucht, om door fierlijke rMekunflige en verrasfende wendingen to behagen , to treffen , of zich bijval to verwerven , zal kunnen toekennen ; - wij laten
bet aan anderen over , om die toebereidfelen , dat ontkleeden voor eene groote volksfchare, de ruwe behandeling daarbij plaats hebbende , die walgelijke uitrekking
der ledematen , dien gaande gemaakten ambtsijver van
den fcherpregter, om zijnen , misfchien door de wijze
van ftraffen verontwaardigden , en zich daarom tegen bet
noodgefchreeuw verzettenden, lijder toch aan bet weeklagen to brengen , en die daarom zijne flagen verdubbelt , - wij laten, zeggen wij , aan anderen over , dit
alles naar waarheid voor to ftellen ; vertrouwende, dat
de bijgebragte gronden niet alleen voldoende zijn, om
de ondoelmatigheid van gezegde tlrafoefening to doen
gevoelen , maar ook toereikende zullen wordenbevonden,
om de noodzakelijkheid to doen zien, dat er voor de
Noordelijke gewesten eene tweede Porcifche wet gemaakt worde , ter affchaffing dier barbaarfche ftraf ; • eene
wet, die letterlijk, even als de eerfle, volgens den aangehaalden Gefchiedfchrijver, gezegd zoude kunnen worden , voor de ruggen der burgers to zijn ingevoerd .
Wij flaan geene philantropifche denkbeelden voor , met
opoffering van bet burgerlijk-maatfchappelijk belang ; ook
wij willen ftraffen behouden , maar willen doelmatig heb-
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ben geflraft ; en wil 'men zulks met ons, men werke op
her uiterlijke . Alies zij deftig en ontzag inboezemende .
Indien er eene openbare llrafoefening moet plaats hebben , bij iedere tentoonfielling zij her fchavot met zwart
overdekt ; - een zwart vaandel waaije van de tinnen van
her paleis der justitie en der torens , en vervange de bij
andere gelegenheden hooggekleurde wapperende vlaggen
en wimpels ; - de veroordeelde vertoone, tevens met
degenen , die hem geleiden , in zijne kleeding de teekenen
des rouws , en de doodklok verkondige de algemeene finart
daarover, dat een burger gevallen is ; en daar, waar her
geen burger geldt, treure men, omdat een mensch zich
heeft verlaagd ; - her wetboek zij plegtftatig voorafge.,
dr4.gen, opdat met elke ftrafoefening her denkbeeld der
plaats gehad hebbende overtreding van dat boek op bet
naauwfte verbonden zij . Op zulk eene wijze zal men
indruk maken en - zonder wreedheid !
Hierop to antwoorden, dat de gewoonte daaraan alie
kracht zoude benemen , kan tegen alle teregtflellingen
even zeer aangevoerd worden . Men vrage bet aan de
Roomschkatholijke Geestelijkheid , en aan de belijders van
die Godsdienst, of her uiterlijke, fchoon duizendmaal
gezien , zoo zeer zijne kracht verliest , dat her niet dikwijis nog weldadig werkt . Niet dezelfde menfchen zien ,
daarenboven, altijd de ftrafoefeningen ; en dit levert, bijgevolg, nog een wezenlijk verfchil op .
Van belang is bet , dat de ftrafoefeningen , zoo veel mogelijk , op de plaats of in de nabijbeid der plaats gefchieden ,
waar de misdaad gepleegd is . Her is nit then hoofde verkeerd, dezelve alleen in de hoofdplaats eener provincie
to doen plaats grijpen , geli,jk thans gefchiedt . Beter was
dit to voren, toen men althans in hetzelfde diftrikt ftrafte , waar misdreven was .
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Door

ndien de onflerfelijkheid bet hoogile is, waartoe de
redelijke mensch hier zijne hoop en verwachtingen uitflrekt , en bet echter niet to ontkennen valt , dat enkelen meer de diepzinnige redeneringen en uitfpraken van
bet, altijd voor dwalingen vatbare verlland, dan de onbedriegelijke , ingefchapene grondtrek onzer na_tuur , ten
aanzien van dit gewigtige vraagfluk , raadplegen , - waaruit dan ook niet zelden fombere twijfelingen en verwarde
gisfingen geboren worden, - dan zal bet gewis niet
overbodig worden geacht, nu en dan iets onder bet oog
to hebben , hetwelk ons gevoel of onze innerl jke overtuiging, ten aanzien van deze belangrijke waarheid, opwekt of verflerkt, en ons alzoo, met to meer gerustheid en vertrouwen , een volgend leven na bet tegenwoordige doet to gemoet zien .,
Mogten de volgende gedachten in eenig opzigt aan dit
laatfle dienstbaar zijn !
Op welke wijze kwam bet denkbeeld van eene onilerfelijkheid, van een geestenleven tot bet menschdom ,
indien de vezenkjkheid van hetzelve in bet heelal niet
gevonden words ; indien wij willen ontkennen, dat God
zelf deze verwachting in onze harten grondde, en door
duizende middelen aankweekte en beftendig voedfel gaf?
Eenzaam , op eenen aanmerkelijken , vastbepaalden affland van alle andere werelden verwijderd, zweefde onze
aarde, finds de fchepping, in den onmetelijken cirkel van
bet heelal . Geen barer bewoners vond ooit bet middel, om zijn floffelijk ligchaam naar eenen anderen, ook
den meest nabijzijnden wereldbol over to voeren , en van
daar deze dwaalleer tot ons to brengen . Geen waanzinnig wijsgeer eener vreemde planeet verfcheen in ons midden , om ons met deze bedriegelijke hoop to komen vleijen . De Heiland ware nu niets meer dan een dweepenT
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de zoon des flofs, die, op deze wereld geboren , en na
zijne broederen in dit dwaalbegrip ver(lerkt , en verder
dan ooit misleid to hebben , weder in haren fchoot begraven werd .
Zoo bevonden de bewoners dezer aarde zich, to allen
tijde , als verlatene , onbekende eilanders in de fchepping, afgefneden van, en zonder de minfle verftandhouding met derzelver grooter en verhevener gewesten : zij
leefden en bewogen zich met en onder elkander, in hun
eenzaam, op zichzelven flaand gezin ; verfchenen en
vergingen op hunnen , door de eeuwen ftil en flatig daarheen drijvenden geboortegrond , en kwamen nooit verder
en vernamen niets hooger . Maar nogtans blikten reeds
de oudfle Heidenen vol hoop in hunne velden van toekomfiige gelukzaligheid ; wees de ftervende S o C R ATE S
zljne vrienden en tijdgenooten , met de zekerfte overtuiging , op bet edeler geestelijke leven aan gene zijne van
den dood ; kleefde bier eene reeks van menfchengeflachten bet ftelfel , hun door den C H R I S T v s gepredikt ,
met blijde verwachting aan ; verbeidden ginds tallooze
fcharen, zich op de beloften van Profeten en Priesters,
als de dienaren van God, veilig Verlatende, na hunnen
dood, eenen hemel vol eindelooze genietingen ; en droomt
verder de wilde, in zijnen bijna dierlijken natuurftaat,
van een toekomfiig vaderland der rust , achter die hooge
bergketen, waarop zijn oog, als by den flagboom zijner
tlaaffche en kommervolle loopbaan, verlangend fiareh
blijft.
Zoo zweefde bet beeld des toekomenden levens, door
alle eeuwen, in alle oorden, onder alle volken en geflachten, gelijk eene vriendelijk lichtende, heilvoorfpellende gedaante, over deze wereld rond . Doch waar nam
hetzelve zijnen oorfprong? waar toch vond de mensch
bet eerst deze gedachte ? waar putte hij die hoop ? waar
ontdekte hij den grand voor deze grootfche verwachtingen?
Immers , wij kunnen niet gelooven , dat dit alles uit
den fchoot van bet aardrijk zelf als een onkruid opwies ,
hetwelk de menfchen door alle tijden bedwejmde, en als
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in eenea voortdurenden toov+ertlaap buiten den tiring van
him natuurlijk aanzijn voerde 4 o Neen , voorzeker I
want dan tot ware de geheele aarde niets Meer dan een
tooneel van begoocheling. Maar, indieri wfj geloocn,
dat de Schepper haar w6i wil , Van waar dart toeh die
verwtchting, door de geflachterl van alle c tuwen gevoed ? - Uit den tench zelven , is bet antwoord , in
wieng binnenfle zich door alle tijden deze fkena deed
Irooren : Ik heb eene hoogere be/let ruing dart her graf;
ik
Moor tot eene hoogere wereld , dan de zinnel!ke ,
die m~ armgeeft ; ik ben een geest ; ik ben ottJlerfelyk.
Wanneer wij bedaard nadenken omtrent de oorzaken
en gronden onzer kennis , dan vinden wij geen denkbeeld,
geene ui vinding, geenen grond voor eenig fletfel , hetwelk wij bij opklimming niet zouden moetetr erkennen,
aan her een of ander, in her heelal aanwezig voorwerp
of verfchijnfel deszelfs czorfprong verfehuldigd to zijn.
Zoo words eindelijk de etkenni~ng eener Godheid zelfs in
den mensch geboren , bij de befchouwing van al hetgecn ht
rondom 2ich. ziet beftaan en gebeuren , en hetgeen zijfl
verfland, door ervaring wijzer gewordert,- hem zegt,
door een hoager en wijzer Wezen to moeten worden beflaurd, dan hij zelf ; zoo waren fommige vcflken, van
de uitwerkfelen tot de oorzaak opklimmende, de aanbidders geworden der zon, aan wier weldadigen invloed en
befcherming alleen zij bun leven en de middelen tot inflandhouding van hetselve meenden to moeten dank w4ten ; zoo deden de ontmoetingen van verflindende dieren
en van tallooze gevaren den mensch op middelen van
verdediging en zelfbehoud bedacht zijn ; zoo geleidden
duizende gebeurtenisfen of verfchijnfelen, id de natuur ,
hem later tot de nuttigfte en verhevenfie ontdekkingen .
Mbar niet op deze wijze geraak ik tot hat denkbeeld
mijner eeuwige voortduring . Niets in de zigtbare wereid fpreekt ons van des menfchen onflerfelij.khetd , of
biedt eenigen grond aan, waaruit de bewoners dezer aarde van vroeger of later tijdperk her ftelfel van een vo1gend )even zouden hebben kcmnen afleiden . Al bet menT-
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fchelijke romdom ons wisfelt en vergaat . De fterveling
wordt geboren ; binnen weinige jaren ontvangt bet graf
hem in zijnen fcboot , en bet is als hadde hij nimmer
beftaan . Zijn ftof wordt door den wind verftrooid , en
bet leven en gevoel, dat hem eertijds bezieide, wordt
in geene ftreek der aarde meer vernomen . Alles is koud,
doodsch en vergeten . Zijne grootfte werken zelfs worden eindelijk doer de hand des tijds gefloopt ; en bet
prachtig gedenkteeken , aan de nagedachtenis van eenen
uitflekenden mensch toegewijd, fort, binnen weinige
eeuwen, boven zijn vermolmd gebeente in puin .
Het is waar,, de fterrenhemel vertoont zich boven
hem , door alle eeuwen , met altijd nieuwen , fchitterenden glans ; maar ook het gefternte, dat hij bewoont,
duurt voort en wordt- dagelijks met vernieuwden luister
beftraald , en evenwel treden de geflachten , bet een na
bet ander, van hetzelve of , en keeren nimmer weder .
Dit alles merken wij op : bet dringt ons , to gelooven, dat hij, die ophield onder ons to leven , in waarheid van de rolle des beftaans zij uitgewischt . ; en nogtans
heeft de dagelijkfche befchouwing en vernieuwing van dit
treurige tafereel , ondanks de pogingen , door onderfcheidene diepgeleerde wijsgeeren daartoe aangewend , bet
menschdom niet van bet geloof aan zijne eeuwige voortduring kunnen terugbrengen . Het is nog even vast aan
hetzelve gehecht als immer to voren . De hoogstontwikkelde ontdoet zich , gelijk de meest zinnelijke mensch ,
niet, dan onder vreemde en fombere gewaarwordingen .,,
van dit hem door de natuur toebedeelde erfgoed ; en
zelfs dan nog, wanneer hij meent, hetzelve geheel to
hebben afgelegd, doet een geheim gevoel , diep in zijn
binnenfte verborgen , hem, zijns ondanks , een toekomftige leven vreezen of hopen .
Dat wij bet erkennen, deze verwachting is noch eene
herfenfchim , noch eene kunftige vinding van bet menfchelijk vernuft, noch eene voortgeplante dwaling van
bet eene yolk of geflacht op bet andere , maar eene eigendommelijke bezitting van den geest , welke alleen
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tot zichzelven behoeft in to keeren , om van deze hooge
en gewigtige waarheid overtuigd to worden (*) . Hij ,
voor wien dit alles echter niet genoeg is, ontrukke
zich eenen oogenblik aan den engen cirkel van bet tegenwoordige leven ; hij flelle zich voor, uit bet midden
zijner broederen , voor bet aangezigt van den Schepper
en Be(luurder des Heelals to worden opgeroepen , en aldaar deze taal tot zich gerigt to hooren : ,, Het behaagt
„ mij , o flerveling ! u to verheffen boven al hetgeen mijne
„ magt tot op dezen oogenblik in bet aanzijn riep . Ont„ vang uit mijne hand de wijsheid en bet vermogen tot
• daarflelling en onderhouding eener fchepping aan de
„ zijde van die, welke door mij gevormd werd . Uit
• gindfchen chaos zij bet u vergund, een tal van zonnen en werelden to voorfchijn to roepen, dezelve le• nen
(*) Het is zonderling , dat V O L N E Y, die beweert, dat
de mensch geene denkbeelden erlangt, dan door tusfchen.
komst zijner zintuigen, heeft kunnen vast(tellen, dat bet

denkbeeld of geloof aan de onfterfelijkheid zoude zijn ontftaan nit de verhalen der Phenicifche zeelieden, toen deze,
de zuilen van Hercules voorbijgezeild zijnde, ten einde van
den Oceaan, eilanden meenden ontdekt to hebben, waar eene
eeuwige lente heerscht ; en uit wake berigten , gevoegd bij
de uitleggingen en verklaringen der fterrewigchelende priesters van then tijd, (welke weder op andere gronden fteunden) de Elifefche Velden en de Benedenwereld derzelver oorfprong zouden hebben ontleend . Hij fchijnt daarbij to hebben
nit bet oog verloren bet hemelsbreed verfcbil tusfdhen bet
denkbeeld van bet beftaan eener eeuwige lente op deze aarde,
en bet geloof, dat de mensch deze eeuwige lente 4oude kunnen beleven . Dit laatfte werd ten alien tijde door de menfehelijke zintuigen regt(treeks tegengeifproken, als welke tack
den flerveling nimmer anders dan zijne vernietiging aankondigden . Het geloof aan de oniterfelijkheid moest dus uit geheel

iets anders , dan uit de indrukken of gewaarwordingen der
zinnen, deszelfs oorfprong ontleenen : bet was bet geestelijke , bet onfterfelijke in zijn eigen binnenfte', betwelk zich
hier deed gevoelen, en zonder welks bezitde geheele zinnelijke wereld niecs aanbiedr , betwelk hem tot dit denkbeeld
leiden kan .
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ven en beweging in to drukken, en door een lelfel
van evenwigt en orde in een onfcheidbaar verband tot
elkander to brengen . Het zij u geoorloofd, deze bewegelljke ligchamen to bevolken met gevoelende en genietende fchepfelen zonder tal, en aan deze eene eindelooze verfcheidenheid van behoeften , begeerton t
„ gewaarwordingen mede to deelen . In uwe hand zijn
• millfbenen middelen en gaven, tot bevrediging dier be
„ hoeften en begeerten , ter befchikking, en, door eene
„ voortdurende afwisfeling der eigenfchappen en gedaan„ ten van deze, kunt gij verhoeden, dat de waarde en
„ bekoorlijkheid van derzelver genot immbr ophouden of
,, verloren gaan .
» In de rijen der wezens , aan welke gij , om to genie• ten en zich in uwe fchepping to verheugen, het aan„ zijn fchenken wilt , zult gij een geflacht doen geboren
„ worden, verheven boven al de anderen . Van de wijs„ heid, met welke ik u begiftige , zult gij aan deze fchep„ felen mededeelen , opdat zij uwe werken en uwe zor„ gen voor bun welzijn kunnen gadeflaan , en u daar• voor den dank hunner harten toebrengen . Gij zult
• hun eene rede fchenken , om het goede van het kwa„ de , otu de waarheid van de logen ,, welke gij alien
„ tot hunne leering en ontwikkeling onder hun bereik
„ ftellen zult , to kunnen onderfcheiden ; ten einde zij
„ daarmede zeif ontdekken , wat voor hun onderling ge„ luk nuttig en bevorderlijk is . Gij zult hen toerusten
• met eene kracht, vatbaar voor {seeds hoogere ontwik• keling , om de neigingen, welke hen tot het kwade
„ zullen doen overhellen, to beftrijden, om duizenderlei
„ fchuldige genietingen , verderfelijk voor hun waar ge.
• luk, to ontwijken . Door de overweging van het goode
„ en de aanlokfelen tot het kwade zuilen zij in eenen aan• houdenden ftrijd zijn , en zich noch aan het eerfte , noch
• aan het laatf'e ten eeneniale kunnen overgeven. Gij zult
„ deze wezens, gedurende hun beftaan, geene beftendige
• rust, geene ware tevredenheid met het tegenwoordige
• doen vinden , maar aan dezelve een gedurig reiithalzen
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„ naar toekomende genietingen inboezemen . Gij zult bun
,~ bet vermogen fchenken van to kunnen opzien tot de
„ groote en verhevene werken, welke hen omringen, en
• hen daardoor met bet denkbeeld eerier eindeloosheid
„ der ruimte, eener eeuwigheid des tijds doen bekend
• worden . Door alle tijden been zult gij de hoop op
• cen hooger en voortdurend leven onder hen aankweeken..ken Gij zult een heimelijk en onuitwischbaar verlan.
• gen hiernaar in hunne harten grondvesten , en hen
• door dienaren, daartop middellijk of onmiddellijk van
• u gezonden, onophoudelijk doen aanmanen en tderoe• pen : dat zq zich niet hechten moeten aan de zigtbare
„ wereld, waarin zij zich bevinden ; dat eene toenemen„ de volmaking, een eeuwig en volkomen geluk hunne
t , beftemming is ; dat zij zich thans de groot[te opoffe„ ringers geduldig en zonder morren moeten laten welge• vallen , en daarvoor in dat volgend leven mime belooping vinden zullen . Gij zult menigwerf hen, die aan
ning
„ deze uwe roep[tem gehoor geven , met de diepfte ell ende doen kampen ; hen, die dezelve befpotten of in
• lende
,, den wind flaan , met eer en voorfpoed overladen , ten
„ bewijze, dat nog een nieuw tijdperk moet aanbreken,
• waarin deze wanorde door u zal herffeld worden . Gij
• zult talrijke geflachten dezer fchepfelen door die belof„ ten van t .oekomftige gelukzaligheid, en eener vergoe• ding voor bet aan velen ten deel vallende lijden , troosten en gerustftellen ; millioenen hunner met bet zekerffe
• vertrouwen zich hierop doen verlaten , en volgens die
„ beloften, naar bun vermogen, hunnen levenswandel in• rigten. Nog in bet uur van den dood zult gij hen met
• bet blijde uitzigt van een eindeloos en volkomen ge„ luk ftreelen , en hen in dit hagchelijke oogenblik , vol
„ verwachting en hoop voor de toekomst, bet brekende
„ oog op u doen vestigen ; -- doch , wanneer zij den
„ dood Iijn ingegaan , zult gij hunne beflemming vervuld ,
„ en uw oogmerk met hen hereikt achten, en hen alsdan
• in bet Niet, waaruit gij hen geroepen hebt , voor een„ wig doen terugzinken ." . . . .
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Dat de twijfelaar antwoorde, hoedanig dit plan met
bet edelfte fchepfel, dat hij vormen zou, hem van bet
hooge flandpunt, waarop hij zich geplaatst vond , zou
toefchijnen ; en of, indien flechts bet geringfte gevoel
van regtvaardigheid in zijne borst woonde , hij niet van
zijnen Hoogen Lastgever zou afbidden , deze fcbepfelen
met geene hoop of uitzigten to mogen vleijen , welke hij
nimmer kon vervullen ; of, indien zijne bede verhoord
werd, hij niet veeleer, dan deze wezens in een door
hem aangekweekt verlangen aldus op bet wreedfte teleur
to ftellen, hunne denkbeelden en hunne hoop tot een enkel ]even beperken, en hun, gedurende dat leven, uit
den hem toegeltanen rijkdom, ten minfte eene voldoende
bevrediging voor hunne tijdelijke behoeften fchenken zou ;
of hij hun, eindelijk, niet uit medelijden bet vermogen
zou onthouden van reeds aan den morgen van hun beflaan de zekerheid van hunnen dood, then ingang ter vernietiging , to kunnen vooruitzien , of ook van to kunnen
bedenken , dat reeds zoo vele millioenen dingen v66r hen
beftonden, ook in bet tegenwoordige buiten hen aanwezig zijn, en nog in de toekomst zullen geboren worden,
met oogmerk alleen , am hen gedurende kunnen korten
leeftijd to doen befeffen , dat zij van dit alles ten eenemaal onkundig zijn en bet eeuwig zullen blijven .
o ! Wij erkennen, dat dit wezen niet bet edelfte, maar
veeleer bet ongelukkigfte en onvolkomenfte zijn zou, hetwelk aan bet Niet kon onttogen worden, en dat ieder
ftervende, die, in ftede van den hem toegezegden Hemel, eene eeuwige vernietiging intrad, zijnen Schepper
met bet billijkfte refit van willekeur en misleiding zou kunnen befchuldigen ; en , dit erkennende , zullen wij ophouden to gelooven, dat God, die zoo veel wijzer en
regtvaardiger is dan de mensch, maar die daarenboven
cen God van liefde en der waarheid is, een zoodanig
plan, in de harmonie 'van Zijn verheven heelal, immer
zoude hebben kunnen vormen en ten uitvoer brengen .

LANDSTAAL .

285

LANDSTAAL .
(Tweede Artikel .)

V olgens bet gezegde in bet eerfle artikel , is de Ylaamfche

taal de moedertaal van bet arrondisfement Brusfel, (en met
zoo veel to meer grond van de Ylaamfche arrondisfementen)
en in geenen deele eene vreemde, den ingezetegen opgedrongene taal . Het is dus zonder reden, dat men bet Gouvernement befchuldigt, alsof bet hun de landstaal als een
juk opleide . Fn in bet begin van 1814, v66r dat er nog
gedacht werd om Belgie en Holland to vereenigen, toen de
Oostenrijkfche Generaal, Baron D E VINCENT, GouverneurGeneraal was, en fommigen misfchien dachten weder onder
den fchepter van bet Huis van Oostenrijk to komen , eischte
bet Volk to Brusfel bet gebruik der moedertaal terug . De
zich noemende Syndics der negen natien (*) en 14 .5 Ouddekens der flad Brusfel boden der verbondene Mogendhe_
den, in naam van den ouden derden f}and der flaten van
Braband, een fmeekfchrift aan, ten einde de oude orde van
zaken weder to bekomen ; en men vindt in dat verzoekfcbrift, geceekend .door de Heeren OP H A L F E N, B O E YKENS, DE PUYT, POOT, BRISBAERT, JANSSENS,

en VAN CUTSEN qq.
de volgende opmerkelijke zinfneden : De volken van Duitschland . . . hebben hulde bewezen aan de taal van hun land,
en wij moeten ons fchamen van onze landstaal in geene openbare akte to kunnen gebruiken . . . LYE gaan nog onder het
juk der Franfche taal . . . De verbanning der Vlaamfche taal
moet ophouden .
Reeds had bet algemeen Gouvernement van Belgie, ten
tijde der Geallieerden en in hunnen naam, aan d r uPrIan_
gen voldaan, door bij deszelfs befluit van 18 junij 1814 to
veroorloven, dat de akten in bet Ylaamsch en bet Fransc4
mogcen opgemaakc worden . Toen bet cegenwoordig Gouvernement in 1819 bet gebruik van bet Ylaamsch aanbeval,
VERHEYLEN, DE WANDELAER

(*) Deze negen natien werden to Brusfel in 1321 ingefteld, en waren zoo veel als de gilden, waarin de verfchillende ambachten waren ingedeeld . Zij vertegenwoordigden
bet derde lid der flad Brusfet. - b'ertaler.
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heizelve flechts in 1823 ten ptigt flellende , en toen die maacregel nog niet eens op her arrondisfement Brusfel toepasfelijk gemaakt was , haastten zich bijna alle ambtenaaes, om
dadelijk bij voorkeur her Ylaamsch to bezigen ; en zij, die
nit de Flaamfche arrandisfementen naar ambten haakten,
bewezen terflond , dat bet Ylaamsch bun niet vreemd was .
Onpartijdige Belgen herinnerden zich , hoe vele zwarigheden velen onzer ambtenaren en Advocaten ontmoet hadden
bij de gedwongene invoering der Franfche taal , toen deze
zich, een jaar na her befluit van 24 Prairial van bet jaar
XI, van eene taal moesten bedienen , die altijd aan velen
hunner, vooral die van her platte land, meer of min vreemd
geweest was . Men weet, dat de Notarisfen to then tijde
bij bet Franfche Gouvernement eenig uitflel vroegen, om
zich eene taal eigen to maken , die zij weinig kenden en
niet hadden behoeven to leeren .
Al onze Ylamingen , zonder uftzondering, (en er waren
een zeer grout aantal, die nooit een enkel woord Fransch
geleerd hadden) moesten echter uitfluitend in her Fransch
verdragen aangaan, testamenten maken, pleiten, enz .
Toen zag men meer dan een Brusfelaar , die de fchoone,
federt zoo hooggeroemde, Franfche taal nog niec magtig was,
Gene brabbeltaal fchrijven , barbaarfcher dan die , welke men
onlangs meende, aan eenige Advocaten der balie van Brusfel, vooral in 1822 , bij her eerst invoeren van her Ylaamsch
in de pleidooijen ; to kunnen to last leggen .
Eenige oude Brusfelfche Advocaten , aan wie de Ylaamfche taal ongewoon geworden was, en eenige jonge, die verzuiind hadden zich op dezelve toe re leggen , ontmoetten,
wel is waar, in den beginne, meer moeite, om zich in bet
Ylaamsch, dan om zich in her Fransch fierlijk nit to druk.
ken ; maar bet veelvuldig gebruik der Ylaamfche taal heeft
reeds gedeeltelijk dit bezwaar doen verdwijnen ; terwiji de
gefchriften van bijna alle onze oude Advocaten, op weini .
gen na, zoo goed als die der oude Advocaten van de Hol_
landfche balie opgefleld zijn, en onderfcheidene jonge Ad_
vocaten , van welke eenigen zelfs tot her Wakn - kwartier
behooren, zich reeds niet behoeven to fchamen, voor de
balie van 'sCravenhage to verfchijnen, om er hunne geedin .
gen in de Nederlandfshe taal to vervolgen .
War aangaat de Advocaten, die de Nederlandfche taal niet
kennen, vooral die, welke tot de Waalfche provineien be-
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hooren en de Ylaamfche bewonen, deze zullen ongetwijfeld
cen bepaald verlof of uitftel verkrijgen om de Franfche taal
to gebruiken, wanneer zij , ieder in bet bijzonder, dit am
bet Gouvernement vragen, en bun verzoek op billijkbeid
gegrond is.
Men heeft reeds kunnen opmerken, dat de meeste der
akten van corporation en van ambtenaren to Brusfel en in de
Zuidelijke provincien in de Nederlandfche taal met meet zorg_
vuidigheid zijn opgefteld dan in de Noordelijke gewesten ,
en dat die akten minder van die lange zinfneden en bastaardwoorden bevatten, over welke men eenige Hollandfchefchrij .
vets berispt. De oplectendheid, waarmede de Belgen er zich
op toeleggen om eenen goeden fiijl to fchrijven, is een goed
voorbeeld, dat tot volmaking der Nederlandfche teal in bet
geheele Koningrijk dienen zal .
Het Gouvernement onderiteunt daarom niet minder de fl :udie der Franfche teal ; en, wel verre van bet gebruik Bier
tail to verbieden, vergemakkelijkt bet derzelver beoefening,
en moedigt die aan . Het ware zelfs to wenfcben, dat alte
Hollandfche en Belgifche ambtenaren, vooral in de Zuidelijke
provincien , die taal , welke toch de moedertaal van eenige
provincien des rijks is, moesten kennen,
Het is zeer ten ontegte , dat men met minachting op de
Nederlandfche teal nederziet . Zij, die haar kennen, Qemmen
toe, dat zij rijk en fchoon is (*) . Somtijds wordt zij 6.f
nit onwetendheid 6f nit perfoonlijk belang veracht, en wel
omdat men haar niet geleerd heeft, of omdat men zich gemakkelijker van bet Franfhh weet to bedienen .
Men heeft gezegd, dat bet Vlaamsch eene onbefchaafde
taal is , welke men fomtljds moeite heeft om to verftaan ,
omdat de tongvallen , waarvan bet yolk zich bedient, dikwijls van de eene pleats tot de andere verfchillen ; maar dit
gefchiedc ten onregte, want is bet niet volflrekt eveneens
met de volkstalen en tongvallen van alle fpraken I Wanneer men bet Ylaamsch fpreekt zoo als men bet leest en
fchrijft, en dit gefchiedt dagelijks voor de balie en op den
preekffoel, verflaat men elkander in alle Ylaamfebe gemeen,
ten, en men heeft bijna den Hollandfchen tongval .
Ja, wat nog meer is, de Nederduitfche teal , bet zfj ze
( ) „ o NeIrland! wie is u in fpraak gelijk,
„ Zoo kort , zoo net, zoo zin , zoo woordenrijk Y"
AN SL0.
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de Ylaamfche of Hollandfhe genoemd wordt, is ddne en
dezelfde taal . De Hollandfche taal is bet oude Ylaamsch,
zegt TEN KATE, een der meest geachte Hollandfche taalgeleerden, en Voerde oudtijds to Amflerdam zelve den naam
van Vlaamsch (*) . De Woordenboeken en andere werken,
die uitgegeven zijn ten tijde dat de Ylaamfche provincien in
den meest bloeijenden toeftand waren, kunnen dit getuigen .
De Ylaamfche Schrijvers zijn een fieraad der Hollandfche letterkunde. De oudfte Nederlandfche Dichters en Schrijvers
behooren bijna alien tot de Ylaamfche provincien, en verfcheidene hunner zijn Brusfelaars (t) .
In vroeger tijd waren onderfcheidene Hoogleeraren aan de
Hoogefcholen (1) en Gereformeerde Leeraars , die door bunne welfprekendheid in bet Nederduitsch uitmuntten, uit de
Zuidelijke provincien . Hetzelfde had plaats ten opzigte der
voornaamfte Bijbelvertalers (5 ,1 . Eindelijk , er was, tijdens
onze oude vereeniging in zeventien provincien, bijna geen
onderfcheid tusfchen de Ylaamfche en Hollandfche fpelling der
Nederduitfche taal . De taal van vele oude Ylaamfche of Hol(*) Zie hier 's mans eigene woorden , zoo als men dezelve
leest in zijne Aanleiding tot de kennis van het verhevene
deel der Nederduitfche Sprake, D . I . bl 57 : „ her Belgisch
„ of Nederlandsch, dac in de zeventien provincien ge.
„ fproken wordt , en 'c welk vbbr twee eeuwen den naam
• van Ylaamsch voerde , omdat die provincie toen bij uitne .
• mendbiid bloeide en door koophandel wijd vermaard was,
• heeft , met bet verminderen van Vlaanderen en Braband
• en bet opkomen van ons land, nu bij uitftek den naam
• van Hollandsch gekregen ." - Pertaler.
(t) Dic kan men bevestigd vinden in de boven aange-haalde Yerhandeling over de Nederduytfeha Tael- en Letterkunde van den Heer J . F . W I L L E M S . - Yertaler.
+) Wie denkc hier niet aan de, ook als Nederduitfche
Dichters , beroemde Gentenaars D A NI E L H E Y N S I U S en
J A C O B U S Z E V E C O T I U S, en aan den, ook als zoetvloeijend Dichcer, bekenden Antwerpenaar C A S P A R VAN B A E RL E ? - Pertaler.
(§) Aan wiens hoofd men zeker den geleerden Brusfelaar
PHILIPS VAN MAR N,I X , Heer van St. Aldegonde, tevens
als Hekelfchrijver en Dichter bekend, flellen mag . - Pertaler.
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landfche Schrijvers , onder anderen van vader C A T s , is nog
de taal onzer Ylaamfche provincien . In de werken der oude
Ylaamfche Schrijvers vindc men nog bij voorkeur, boven de
Hollandfche, bet fchoonfte en zuiverfte Nederduitsch. Twee
Hollandfche Schrijvers , de geleerde H U I D E C 0 PER (*) en
A C K E R S D iJ K (f), leggen eene eervolle getuigenis daarvan af.
De Belgen bleven, wel is waar, ten opzigte van de taal,

op dezelfde hoogte, door hunne oude fpelling to behouden ;
terwiji de Hollanders haar, federt de affcheiding der 2eventien
gewesten, en vooral toen Belgig bij Frankrjjk ingelijfd was,
onophoudelijk beoefenden en befchaafden . Maar de veranderingen , welke de Hollanders haar hebben doen ondergaan .,
hoe goed zij ook mogen zijn, waarover men bet overigens in

Holland niet algemeen eens is, (hoewel zij aldaar op hoog
gezag in de administratie en bet openbaar onderwijs ingevoerd
zijn) behoeven niet to worden in acht genomen door de

Belgen , die de oude uitdrukkingen en regelen der Ylaamfche
fpraakkunst wilden volgen, welke de Hollanders, misfchien

gedeeltelijk zonder gegronde redenen, verlaten hebben . Wat
er van zij, bet verwijt, dat men aan bet Gouvernementdoet,
van den Hollandfchen tongval der Nederlandfche taal aan de

Ylaamfche provincien op to dringen, is van alien grond ontbloot : want bet is, integendeel , zeker, volgens eenen in der
tijd gefchreven' oilicidlen brief van den Heer F A L C K , toen
Minister van openbaar Onderwijs, dat bet voornemen van
bet Gouvernement voorloopig is, om zorgvuldig de onderfcheidene Ylaamfche en Hollandfche fpelwijzen der Nederlandfche tail in hand to houden, en dezelve bij gefchrifte to
doen vastftellen en verdedigen, om later tot verbetering en
verfraaijing der gezegde taal to dienen . Eindelijk meenen wij,
dat ons Gouvernement geen ander voornemen heeft , dan om
de moedertaal van elk arrondisfement des rijks to laten blijven bellaan .

Wij bekennen, dat Been Gouvernement bet regt moet bebben , aan bet yolk eene vreemde taal op to dringen ; maar
wij meetien, dat elk Gouvernement de ingezetenen , die eene
inoedertaal hebben, kan verbieden, zich in de openbare akten
(*) Zie zijne Proeve van Taal. en Dichtkunde, D . II . bl .

440 . - Yertaler.

(t) Zie deszelfs

laal, bl . 34,
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Tan eene vreemde to bedienen . De Vorfen namen her altijd
in alle landen ter harce , oth de moedertaal ce begunfligen .
N A 11 6 L E 0 iv was de eerfte Vorsc diet , die her gebruik der
Franfche taat in Frarskrsjk zoo algenteen als mogelijlr heeft
wilien maken .
Onderfcheidene ordonnanrien der Koningen van Frankr~k
moesten eertijds bet gebruik der Lat~nfche taal verbieden ,
waarvan men zich toen bij voorkeur boven her Fransch in de
akten bediende. De ordonnantien van 449, 1512 , 1537 ,
1539, 1563 en 1629 bevalen, dat men in Frankr/k, in de
4kren, kontrakten, testamenten, gewijsden en vonnisfen, uitftuitend de Franfche taal zoude gebruiken . -- A L P H O N S U S
X nam in 1260 maatregelen , om bet Spaansch in de openbare
akten in to voeren ; willetlde hIj her gebruik van her La .
Keizer R U D o L F I fchreef bij
tiin nit Spanje verbannen .
i'ijn dekreet (conflitutio) van 1274 her gebruik der Hoogduitfche taal in Duitschland voor. -- Staatkundige gebeurtenisfen
hidden eene vreemde tail in- Engeland doen toelaten en zelfs
de voorkeur geven ; maar in 1365 beval E D U A R D III , de
Engelfche landstaal in de akten en regtsgedlngen , ter vervanging der Franfche of Notmandffche teal, to bezigen .
Her uitiluitend gebruik van her Nederlandsch had zwariglieden en klagten veroorzaakt . Her was billijk, dat her Gouvernemenc de redelijke vergunningen , welke men verzocht ,
verleende. Maar als her Gouvernement meer toegeftaan had,
ale her her vrije gebruik van her Fransch in alle akten en plei_
dooijen der Vlaamfeke arrondisfementen had toegeftaan, dan
had her kunnen verwaehten , dat de Franfche real bijna altijd
de voorkeur zoude gehad hebben, en dat de Nederiandfche
op nipuw zoude verwaarloosd of veracht zijn ; en dit zoude
fomtijds uit Fransch -gezindheid of nit eenen geest van tegenftand plaats gehad hebben .
Men mag hopen , dat de Nederlandfche tail , elken dag
meer algemeen wordende, zal medewerken, om den Nederlandfchen of volksgeest to verfterken , en om ons meer en
meer van bet vreemde los to waken . Meer eenheid in de
volkstaal zoude meer eenvormigheid in her beftuur, meer gemak in de communication van her rijk, meer verbroedering
en vereeniging onder alle de bewoners der Zuidelijke en
Noordelijke provincidn daarflellen .
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TELL, VOOR MVZUKKENNERS EN LIEFHEBBERS .

(dllgemeine Mufkalifche Zeitung , 1830 . No .

I .)

finds lange onder de vootnaamfe mahnen van
at o s s
D
onzdn tijd behoort, die de kunst verfaan, om bet grootite
R

I N I

deel des publieks door hunne toonen tot luide verrukking op
to winden , of op to muficeren , kan niemand loochenen .
Niet fechts in ltalie, maar ook in Duitschland, Frankr fjk,
[in de Nederlanden] enz . worden nog altijd zijne melodieu
met gejuich ontvangen, ; ja tot in dmerika zijn ze doorgedrongen, en in Mexico fchept men er vermaak in, gelijk to
Weenen , Psteraiurg en alomme , waar men tooneelen en zan .
gets heeft, die in that zijn dezelve uit to voeren . Wel is
waar lieten zich ook, desgelijks finds lange , vele flemmen
hooren, die, nu met ernst en nadruk, dan met fcherts en
fpot, tegen hem to veld trokken . Bekwame en regcfchapene
mannen bebben zelfs den Meester van Pefaro ten klaarite
aangewezen, dat hij ook wel eens toegreep, waar hij elders
iets vond , en bet dddr aanbtagt , waar bet ontbrak . lotus,
fchtn is bet onbetwistbaar, dat tot dusverre , in fpijt van
thenigen door den muzikalen held verlorenen flag , at bet
vechten tegen de magt van R o s s I N I f echts luttel heeft uicgeregt. Wanneer ook volken van onderfcheidene tongen en ta
len zich no en dan veroorloofden to fpotten met de bonte en.n
roch eenigzins eenzelvige notenreeks des overwinnaars ,
wend zulks echter geheel vergeten , zoodra hij hen weder
dbot eene nieuwe zegepraal , dat is door eene nieuwe Opera, tot een nieuw volksfeest geleidde , en alle to zamen
huldigden, fchier met nog grootere verrukking, zijne onbepaside magi . Ook de ijverigfe vaderlandsminnaars, ter .
wiji zij bet hoofd fchudden , erkenden in zijne compofrtien
veel navolgenswaardigs ; de fimfen onder hen aapten hem
telkens na, en vonden daarvoor bun loon, of liever mask .
ten er hnnne rekening bij, bij bet publiek . Zelfs W E B E R,
de groote w E n E R , is daarvan niet geheel vrij to pleiten .
Hoe het thans met R o S S I N I'S roem gelegen is, is bekend .
Sedert hij zich to Paris bevindt, is hij hooger gefegen, dan
hij ooit gefaan heeft . Zulke verfchijnfelen verdienen allezins
opmerking, en laten zich met geen pennetrek ophelderen .
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Men vergunne ons enkel, eenige korte, algemeene, aanmerkingen, to dien opzigte, bier mede to deelen .
Vraagc men , waardoor R o S S I N I zulk een' algemeenen zoo
wel , als ongemeenen roem verwierf ? wij antwoorden : doer
het eigendommeqke van onzen tad, en z jnen , veer denzelven
allezins berekenden, aanleg . - Over bet geheel vordert bet
meerendeel des tegenw6ordigen publieks zingenot , oorgeitreel, bet oppervlakkige, geraasmakende, geweldig opwekkende . Wat zulks ontbreekt, vindt gemeenlijk geen bijval,

of ten hoogfle flechts bij een klein getal kenners en lief .
hebbers, die niet geneigd zijn zich deswege luide to openbaren . In bet algemeen heeft men thans lust noch tijd , om
zich veel in to fpannen . Inzonderheid is zulks bij tooneelvermaken in Italie bet geval , waar bevoegde oordeelaars over
bet verval der muzijk, en met regt, bittere klagten aanheffen . Voor hem , die niet erkent , dat de oudere ItaliaanJehe
muzijk oneindig degelijker en fchooner is , als de tegenwoordige, is alle bewijs hiervan verloren . In flede van bet melodisch , krachtig volgehouden gezang , is bet keelgorgelen
(men vergeve mip bet woord) mode geworden, hetwelk door
begaafde zangers en zangeresfen in befcherming is genomen,
die bij de menigte alleen door bet flreelen van dien wanfmaak hun krediet flaande houden. In andere landen is bet ,
fchoon ook ten deele met andere oorzaken verbonden, niet
veel beter gefleld . - Zoo vond it o s s IN I zijnen tijd ,, en
maakte zich denzelven , met even veel genie als onbezon ..
nenheid, ten nutte .
De Natuur zelve heeft ROSS I N I tot Muzikant gevormd.
Zij heeft hem rijke vinding, aangenamemelodie,indringenden
rhythmus , en die jeugdige vlugheid en behendigheid ver-

leend , die , met uitwendige bevalligheid verbonden , over
bet minstgepaste een' voorbijgaanden glans en behagelijke afwisfeling in beweging verfpreidt, welke, als een Iiefelijk
avondwindje, onder bloemen en bloefems fpelend rondflad-

dert . Ook als karakterteekenaar en levendig toonenfchilder,
die zijne bonte kleurenpraal niet zelden nit China fchijnt to
ontleenen, heeft hij zich fomwijlen weten to onder-fcheiden .
Met reden heeft zijn Tancredo , bij al bet naar den tijd berekend geklinkklaifk , zijnen naam in alle landed verbreid .
Zijne Semiramis bevat veel uitflekends , veel, dat waarlijk

grootsch is. Zijn Barbier is echt komisch en bet voorname
bedrijf van zijn' Othello echt tragisch . Dit en wat des meer
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zij kan flechls bet Genie voortbrengen ; en wij aarzelen geen
oogenblik , hem even vernuftig als ligczinnig,te noemen .
Zoo lang hij nog de Italiaanfche R O S S I N I was, konde

en moesc elk onpartijdige bij bet geftreken oordeel dit voegen : Nooit was hem de Kunst bet hoogfte goed , maar alleen bet Leven, en wel een, zoo veel maar mogelijk, zinnelijk aangenaam en fchitterend ]even . Hij componeerde met
eenen fpoed, alsof de kunst eene Peruaanfche goudmijn , en elke regel eene ader was ! Nook behoorde bij
tot de zoodanigen , die leven om to componeren, maar, gelijk
B A c H to Londen , tot hen, welke componeren om to ]even .
Nooit fchijnt bet hem ter harte gegaan to zijn, de kunst,

voor welke hij zoo geheel ongemeene gaven had ontvangen,
to verhelfen, to veredelen ; maar bet fchijnt hem , boven
alles, daarom to doen geweest to zijn, zich de rigting van
zijnen tijd flim en behendig ten nutte makende, de lieveling
der menigte to worden, wat daarbij oak to grond mogt gaan,
of wat zich ook door zichzelve niec kon ftaande houden .

Wat hij gewild heefr, is hem in hooge mate geworden ; en
daartoe behoort kracht , fchoon dan ook-niec van den bescen
ftempel . Hij heeft epoque gemaakt . De Tijd is hem onbegrijpelijk veel , de Kunst weinig of niets verfchuldigd . Wat

hij haar met de regterhand gaf, heefr hij haar met de linker
dubbel wedr ontnomen . Twee dingen zijn er, die den mensch,
als zoodanig , vereeren ; en de kunflenaar is daarvan geenszins uitgefloten : vlijt en goede wil voor bet betere . Alle
overige gaven, welke hij mag bezicten, vereeren eigenlijk niec
hem, maar de verhevenheid der Natuur, en de grootheid van

Hem, die haar fchiep en in ftand houdt . Bij een' waarlijk
grooten kunflenaar moet beide zamengaan . Dar is bet in-

zonderheid, wat bet getal der kunftenaors zoo klein doet zijn .
Sinds R O S S IN I to Parigs is, is hij een ander geworden .
Hij is niet meet de Italiaanfche R o s S I N I , maar heeft zichzelven , als 't ware, verdubbeld , zoodat men hem bijkans

de Italiaansch-Franfche mag heeten . Iets daarvan vertoont
zich reeds in de omwerking van zijnen Mozes ; duidelijker
komt zulks nit in Graaf Ory, en nog klaarder openbaart bet
zich in den Tell, die thans to Parijs zulk een' ongemeenen
opgang maakt . Of e n. i n hoeverre R o s s I N I zeif en de kunst
door deze Opera gewonnen heefr, kunnen zij alleen beflisfen ,
die, met de vereischte bevoegdheid zoo wel, -als onpartij_
digheid , dezelve gehoord en beftudeerd hebben .
MENGELW . 1530. NO . 6.
V
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Reeds de Ouverture van den Tell werd to Parijs met alge-

meene verrukking ontv'angen ; kenners en liefhebbers zoo
wet, als die geen van beide zijn, vonden dezelve zoo fchoon ,

dat men haar, zonder bedenken, onder de fraaifle telt, die
er beflaan . Naar onze meening, die bet werk alleen uit de

klavieruitgave kennen, moet men, om hetzelve met billijkheid to beoordeelen, de veelvuldige gebreken van den tekst,
waardoor den Componist zijn arbeld niet weinig verzwaard

is, niet over bet hoofd to zien . De lengte van her flak ,
welke her genot bederft , is geene der minfle feilen . Zoo als
her ligt, kan her nergens blijven . Zoo veel muzijk is niet

om uit to tlaan I De Componist heeft dit zelf ingezien , en
zoo veel doorgeflreken, dat de opera nu flechts (1) vier uren
duurt. Dat men R O§ SI NI, to Par js, van wege de Academie

Royale de itlufrque, voor dit werk , eene Serenade brags, waaraan

eene groote volksmasfa hire Iuidruchtigfle toejulchingen p aar.
de ; - dat daarna her enthufiasmus verflaauwde , alleen omdat Mad . TA a L i o N t er niet meer In danfle : dir een en ander behoort tot de zeer natuurlijke verfchijnfelen in Frank .
tijks hoofdflad. Meer beduidt her, wanneer kenners zich omtrent bet werk verklaren ; en dit is gefchied . Men had van

s I N i dat fchikken naar Franfchen fmaak, dat blijkbaar
treden in her kunstfpoor van S P O N T I N I , en nog meer van
A a B E R , die thans algemeen geliefkoosd words , niet ver .
wacht, ja hem zulks veelligt Diet eens toevertrouwd! Daarbij komt, dat de muzijk inderdaad zoo veel welgeflaagds van
genoemde foort, zoo veel fchoons in en op zichzelve bevat,
dar deze bijval niet kon acliterblijven .
Vraagc men nu , Of R O S S I N i daardoor gewonnen hebbe ,
zoo antwoorden wij , zonder bedenken , ja . Immers, zou een
R O S

man van genie er niet bij winnen, die er met goed gevolg

naar fireeft, om, nevens zijnen eigendommelijken flijl, den
fmaak van een be-fchaafd yolk zich eigen to maken ? Wij
prijzen dus allezins dit l1reven, en houden ons verzekerd,
dot hem zulks voor de toekomst veel goeds kan aanbrengen .
Wij behooren niet tot dezulken, die, eenzijdig, met de vor .
deringen van ban eigen vaderland zoo zeer zijn ingenomen,
dat zij op die der overige befchaafde landen met minachting
Aederzien . R o s s i N i heeft zich, door dit werk, een nieuw
perk voor zijne kunst ontfloten . Of hij zulks nit overtuiging,

nit zucht voor her goede, dan alleen om de Franfchen to belie.
ven , deed, is ons onbekend, en kunnen wij alzoo Diet beflis-

VAN ROSSIN!.
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fen. Wij vinden bier de vroegere Rosfinifche manier met de
Franfche en her eigenaardige volkskarakter der
illpen zaamvereenigd . Daaruit nu is een zeldzaam, met

heerfchende

kunst en buitengewone fcheppingskracht verbonden geheel

ontftann, welks fchoonheden wij volgaarne erkennen, maar
welks gebreken wij even min voorbijzagen . De uirbundige

loffpraak van Franfche kunstregters, ,, dat deze Opera ihoffe
,, tot den Opera's, alle fchoon en alle vol idle n ," zou be .
helzen , daarlatende, durven wij voorshands beweren

V . Dar ook dit werk van K o s s r N t niet weinig to lang
gerekts, en, bij alle harmonic, niet weinig gpklinkklank
bevat.
2 0. Dar zekere navolgingsmanier bij wijien nog to zeer in
bet oog. valt .
3 0. Dar onderfcheidene partijen (ook nu 0n dan die van

Tell) to lang in ongepaste hoogte van coon zijn gehouden .
En , vooral ,

40. Dar de harmonifche verbindingen niet 2elden ware ont ..
wrichtingen zijn, en dat aan eene goede zangltemleiding dik-

wijls volftrekt niet to denken is .

IETS , AANGAANDE HET POTLOOD , OF OVERKOOLSTOFJ,iZER

(percarburetum Ferri) .

(Medegedeeld door c . N. VAN E N S P rj K K L E YN H O F F,

II

Med. Doct. to Brusfel)

et ijzer, een zoo algemeen nuttig metaal, dat wij ber-

zelve niet zouden kunnen ontberen, kbmt, zoo als ieder
weet, in den koophandel voor als gegoten en als gefmeed of

geflagen ijzer : minder algemeen bekend echter is bet , dat,
wanneer men bet ijzer met koolitof door een' verhoogden
warmtegraad vereenigt, men dan flaal erlangt ; welke bewerking van her ijzer tot ftaal cementering genoemd wordt . Men
noemt bet ftaal, volgens de tegenwoordige fcheikundige be .
namingskunde (nomenclatura chemica) , koolftofij.zer (fubcar-

buretum ferri) . Her ftaal komt mede in den koophandel voor

als gegoten en gefmeed ftaal .
Maar nog minder algemeen bekend is bet, ja zeifs zoude
ik durven zeggen verwonderingbarend, althans voor de ge,nen

wie de kennis der Schei- en Delfftofkunde geheel ontV2
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breekt, dat bet potlood eene vereeniging van koolftof en ijzer
is . Volgens de hedendaagfche benamingskunde noemt men
her potlood overkoolflofijzer (percarburetum ferri) . Eertijds
meende men, dat bet eene zelfflandigheid was, nit lood beilaande, waardoor her verfchillende benamingen kreeg, zoo
als loodmijn (mine de plomb), Engelsch krijt (crayon Inglais),
zeelood (plornb de mer), loodkrijt (crayon de plomb) , potlood en plombagine.
Men had bet to voren voor dezelfde ftoife met bet molybdaenurn aangezien , tot dat P o T T bet eerst bewees , dat bet
geen lood bevatte . Later beyond men , dat bet eene vereeniging van kool(tof en ijzer was .
Men treft hetzelve in Engeland, Spanje, Frankrijk, Duitschland, Italie, Noord - Amerika en de Kaap de Goede Hoop
aan . Men vindt bet in oorfpronkelijke (primitive) en opgevolgde (fecundaire) aardlagen .
Hoe bet gevormd words, is niet juist to bepalen ; maar
bet fchijnt , dat bet dan ontflaat , wanneer bet ijzer met koolflof lang in aanraking is bij een' zeer hoogen warmtegraad ,
daar men eene foort van potlood aantreft in de gewelven van
de ovens der ijzerfinelterijen . Sommigen meenen, dat her
potlood fomtijds onder bet water ontflaat,volgens de opmerking van den Heer F A B R o N I . Aithans men haalt bet alle
maanden uit zekere gegravene putten bij Napels ; hetgeen
wel haast zoude doen vooronderflellen , dat bet een volkanisch
produkt is . - Het zuivere potlood fchijnt uit 92 deelen kool
en 8 deelen ijzer to beflaan .
Her beste potlood vindt men to Reswick in her Hertogdom
Camber land in Engeland : men zaagt hetzelve ter bekwame
dikte, om bet in bout to vatten tot bet alom bekend ge .
bruik . Het zaagfel of de ftof van hetzelve dient om potlooden van mindere hoedanigheid to vervaardigen : to then einde
maakt men van hetzelve eene pap met gom , of men fmelt
bet met zwavel . Deze vervalfching is echter gemakkelijk to
onderkennen, door zoodanige potlooden, in bet eerie geval,
in water to leggen, als wanneer derzelver gom zich oplost
en men potlood in poeder erlangt ; of, in bet laatfte geval ,
door dezelve aan de vlam eener kaars bloot to flellen , waardoor bet potlood ontvlamt en de zwavel verbrand wordt .
Het gebruik van her potlood to ontvouwen , zal wel overbodig zijn ; ik ga dus over tot deszelfs gebruik in plaats van
olie , zoo als ik zulks in bet tijdfchrift l'Industriel voor Sept .
1829 heb gevonden .
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Men weet , dat de meest gezuiverde olie eindelijk vuil,
dik of taai wordt,en de uurwerken in hunnen gang doet vertragen (*) . Een uurwerkmaker to GenPve kwam op de ge.
daehte , om zeer fijn gewreven poclood to gebruiken , en daarmede de fpillen to beftrijken , bet zij droog, of vermengd met
een weinig alcohol. Deze zelfftandigheid hechtte zich zeer
wet aan de fpillen ; de wrijving gefchiedde niet meer van
metaal op metaal, maar bleef onophoudelijk veertien jaren
lang op bet poclood voortduren ; alle de tanden der raderen ,
de fpillen en andere door de wrijving met elkander in aanraking gebragte oppervlakten van een fterrekundig uurwerk wer .
den geheel gaaf, maar gepolijst als de diamant bevonden .
Men wist reeds , dat olie en vet eer fchadelijk dan nuttig
waren voor de wrijving van bout op bout, en dat bet potlood en poeder van Venetiaanfche talk (fleatite), welke zeer
matig van prijs zijn , daartoe beter gefchikt waren ; maar men
had niet gedacht om bet potlood to bezigen voor de wrijving
van metaal op metaal . Het fchijnt, dat deze ftof, welke niet
werktuigelijk aan die metalen gehechc was, alsdan aan den
invloed van eene fcheikundige werking onderworpen is , w el.
k e zich door de wrijving ontwikkelt , gelijk de magnetifche
of electrifche vloeiflof, en daardoor op die metalen bevestigd wordt. - Wij kunnen ons niet onthouden, bij bet lezen
van de bekendmaking eener zoo eenvoudige zaak , aan to
merken, dat wij nog zeer geringe vorderingen in de nijverheid (Industrie) gemaakt hebben ; daar wij zoo eenvoudige
opmerkingen als gewigtige ontdekkingen befchouwen, welke
men als bet A B C van de werkcuigkunde moet aanmer .
ken (t).
(') Niet alleen doer vertragen , maar zelfs kan doen ftil .
ftaan, wanneer dezelve door de koude verdikt is, of wet
door flof, 'c welk zich aan dezelve hecht ; hetgeen veroor.
zaakt, dat fommige plaatfen, waar de olie ontbreekt, door
de werking der .dampkringslucht verzuurd of geoxydeerd wor .
den . - Vertaler .
(t) 1 posteriori is zulks waar, maar niet a priori : want
dan moeten wij ons verwonderen, hoe bet mogelijk zij geweest, dat de Boekdrukkunst eerst aq . Eeuwen na de Christelijke tijdrekening is uirgevonden, daar bet graveren en
munten reeds lang v66r die tijdrekening bekend was. Wij
willen daarbij opmerken , dat de eenvoudigfte denkbeelden
dikwerf bet laatst voor den geest komen, en men veelal
van veraf zoekt , hergeen men kort bij zich heeft . - t'ert.
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De Vertaler zal bier nog bijvoegen, dot her hem proefondervindelijk gebleken is, dot her potlood niet alleen de
blie vervangen kan, maar zelfs to verkiezen is, our de wrijving van ijzer op ijzer en koper op ijzer to verminderen ; offchoon hij zulks nog flechts gedurende een' korten tijd gebe .
zigd heeft tot de gemakkelijker opening en fluicing van de
floten van kamerdeuren . Hij durft daarom vrij beweren, dot
deszelfs gebruik den flgtemakers aan ce bevelen is , to meet
daar her potlood de algemeene eigenfchap bezit, ow her ijzer
voor roesten of oxyderen to behoeden ; en de flotemakers
zelve zijn verdeeld van gevoelen, welke ftoffe to nemen our
de floten to fineren ; de een gebruikc boomolie, de ander ongel of kaarsvet, zeggende, hetgeen niec ongegrond is, dot
de boomolie veelal met papaverolie, welke opdroogende is,
vervalscht words, en men zulks door her gezigt niet gewaar
kan worden .
Her potlood zoude mede zeer dienftig zijn tot her fmeren
van wagenasfen en bosfen der raderen , de tappen, fpillen
en bet raderwerk van verfchillende werktuigen in fabrijken
en ftoommachines , waarcoe men thans raapolie of vet ge_
bruikt ; de wrijving immers van ijzer op ijzer doer die olie
zwarc worden ; her zwart, daardoor ontilaande, is een ijzerverzuurfel (protoxydum ferri, of aethiops martialis) , veroorzaakt door de werking der olie op her ijzer, en hetgeen
in zoo veel to grootere hoeveelheid ontftaac, naarmate de
wrijving fneller, langduriger, en dus de warmtegraad hooger is . Dot die warmtegraad foms vrij flerk is, blijkc,
daar men Tows ter verkoeling verpligt is , koud water to
florten op de bosfen der wielen van de postkoetfen (diligences), wanneer dezelve aan de posthuizen verwijien ter
verwisfeling der paarden, en zulks door nalatigheid van then
foms ongelukken veroorzaakt . Wanneer men dus her potlood daartoe bezigde, zouda men zich een' geruimen cijd
van cen rijcuig kunnen bedienen, zonder deswege bekommerd ce moeten zijn ; men zoude dan her flijten van de bosfen en asfen voorkomen , hetgeen tevens hinderlijk is in de
gemakkelijke omwenteling der raderen, en men zoude dan
de bosfen met eene fchroef kunnen bevestigen en fluiten,die
men flechts van cijd tot tijd zoude behoeven na re zien .
Heczelfde is toepasfelijk op de tappen, fpillen en her raderwerk van verfchillende werktuigeu van fabrijken eu ftootuMachitlea .
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Die aanwending van potlood zoude tevens bet nut hebben , om die werktuigen , wanneer dezelve gedurende eeni .
gen tijd flilitaan, voor den roest to bewaren I doordien hetzelve niet door de dampkringslucht words aangetast .
Men zoude bet potlood op de volgende wijze op bet ijzer
kunnen brengen . (Dic echter is niet nieuw, daar H o m B E R G
In bet jaar 1699 hetzelve reeds befchreven heeft., om ijzeren
gereedfchappen eene loodkleur to geven .) Men'neme acht
ponden ongel, fmelce dezelve, en voege daar vier oncen
kamfer bij en eene genoegzame hoeveelheid potlood tot eene
bekwame dikte ; men befmere bet ijzer, to voren zoo beet
gemaakt, dat men bet niet in de hand kan houden, daarme .
de, waarna men bet afvege met een' linnen doek . (Zie
F o u R c R o Y, Elemens d'Hist. Nat. et de Chimie, Tom . 3 .
pag. 302 .)
Of de aanwending van bet potlood tot bet hier boven gemelde erode geheel nieuw is, weet ik niet, daar aovatc n o Y 1. c . pag. 301 bet volgende zegc : In Engeland dient
bet fijne poeder van potlood om bet raderwerk van eenige
werktuigen mede to beflrijken , en bet maakc door deszeifs
vet . en zalfachtige eigenfchappen er de beweging gemakke ..
lifter van;' Hij voegt er echter niet bij, of die werktuigea
van ijzer of metaal , dan wel van hout zijn .
THE N A R D zegc , in zijn Traite de Chirnie , Tom . 1, pag.
472 . 5de druk : n Vermengd met vet , is bet potlood een zeer
goed fmeerfel , om de wrijving van de asfen van werlitui .
gen met tand . of kamraderen to verminderen, enz . ; hetzelve
moet aileen, zonder ander bijvoegfel, gebruikt worden yobr
werktuigen, welke enkel van bout zijn gemaakc ; alsdan ver.
mindert bet de wrijving meet, dan wanneer bet net vet
vermengd is ." Hierttic blijkt mede niet, of bet den l-Leers
T H E N A R D bekend zij geweest, dat bet de wrijving van
metaal op metaal op eene zoo voldoe :nde wijze veraiindert .
LETS, BETREKKEL1JIt DE NATDURLJJKE HISTORIE 1'4N DEN )PLTot

dusverre werd fchier algemeen geloo€d, dat de Mol
niet flechts van dierlijk, maar ook van plantaardig vaedfel
leeft, en fcbreef aan laarstgemelde hoedanigheid inzenderheid de verwoestingen toe , over welke torn- en akkerlieden
ce alien tijde zoo bjtsere kiagten aanhieven . Dsu faqfchen
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Nacuurkundige F L o U R E N s, echter, is het, door veelvuldige proeven , ontwijfelbaar gebleken, dat de Mot enket en
alleen een vleeschvretend dier is, en liever van hunger flerft,
dan dat hij plantenvoedfel zou aanroeren . Bij gebrek van
andere dierlijke fpijze , verfchoont hij zelfs zijns gelijkennice ,
en de zwakkere of vreesachtige words onvermijdelijk den iter .
keren of moedigeren ten buit . Opmerkelijk is ook de waarneming, dat to a 12 uren bet uiterfle zijn, dat de Mot het zonder voedfel kan uitharden , en dat 5 1 6 uren hongerlijdens
reeds toereikend zijn , om hem tot den ftaac der grootfte
zwakte to brengen . De verwoestingen alzoo, welke dit dier
in tuinen als anderzins aanregt, zijn geenszins een gevotg
zijner belustheid op plantenvoedfel , maar veeleer van zijnen
onvermoeiden ijver in het najagen van infekten en wormen,
nit welke zijne eigenlijke fpijze befta^t . Dat dan Huishoudkundigen niet nit bet oog verliezen, dat gezegde verwoestingen goeddeels daardoor worden vergoed, dat de Mot
ontelbare fchadelijke wormen en infekten, inzonderheid de
poppen der Meikevers, lien geefel des landbouwers, verdelgt ; en dat eene geheele uicroeijing van dit zoo zeer ver .
volgde dier zonder twijfel meer na- dan voordeel zou to we .
ge brengen .
BESCIIRIJVING VAN DEN VOET EENER CHINESCHE VROUWE .

(Uit een Rapport in de Koninklijke Societeit van Londen.)

e voet, waarvan hier fprake is , was die van eene vrouw,
D
welker lijk nit de rivier to
werd opgehaald , en ver
Canton

toonde at de kenmerken van misvorming, in China to weeg
gebragt door zwachtels van de vroegfte kindschheid af. Aan
ongeoefende oogen had die ligchaamsdeel meer het aanzien
van eene fpeling der natuur, dan van een gevolg der kunst .
De ganfche lengte van den voet was flechts vier duim . De
groote teen was achterwaarts omgebogen , en had eenen verticalen vorm behouden ; terwijl de vier overige teenen gevouwen lagen onder den bal van den voet . De hiel , in flede
van naar achteren eene ronding to vormen, maakte eene
volkomen regte lijn met het been nit . De wreef van den
voec, zeer uitpuilende, werd grootendeels gevormd door hec
uiteinde der beenderen van de voetzool, en eene diepe
holte beftond er in bet midden van den bal des voets . Uit dit
alles is ligtelijk of to nemen, dat, van wege de ongemeene
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kleinte van den voer, de hoogte van de wreef, en de drukking ,
op bet geheele celwijze weeffel van dit deel uitgeoefend, de
vrouw naauwelijks konde gaan, bet ligchaam, om zich
ftaande to houden, zich bellendig, op de gedwongenfte wijze, voorwaarts moest buigen, en elke beweging tot eene
groote infpanning der fpieren moest noodzaken .

DE ItUNST VAN DEN HALSDOER .

Z oudc ge bet gelooven, Nederiandfche - wij zeggen , met

nadruk , Nederlandfche Lezers 1 dat , bij mannen , de kunst
van den halsdoek to flrikken of to knoopen, to Parijs, ja zelfs
to Londen , thans eene zaak geacht wordt van bet hoogfle

aanbelang ; en dat daarover , in eerstgenoemde wereldftad,
een boek is in bet licht verfchenen , al fpoedig ook in hec
Engelsch vertaald en tot zevenmaal herdrukt, waarin deze

gewigtige wetenfchap in al haren omvang words geleerd? . . .
„ De kunst van den halsdoek ," zegt de Heer L E B L ANC ,
„ is voor den man van fmaak hetzelfde , was de kunst

„ van een diner to geven is voor den flaatsman ." Ook de
kleur wordt in dezen zoo belangrijk gekeurd , dat men in
vollen ernst vermeld vindc, hoe B O NA P A R T E met een'
zwart - zijden halsdoek, of cravate , bij Lodi, Marengo en 4us-

terlitz de overwinning bevocht, en als zeer opmerkelijk daar .
bij aangeteekend , dat hij bij Waterloo een' witten omhad ,
terwijl hij den vorigen dag nog in zijn' zwarten verfcheen .
De oudfe knoop - de vader dus van alle volgende - is de
nceud Gordien ; zijnde alsnog - en geen wonder I - bet gewigtigfte voorflel, dat den student van den halsdoek kan
Het valt inderdaad niet gemakkelijk,
worden aangeboden .
in de geheimen dezer onuitputbare wetenfchap to worden in .

gewijd! Mille-et-un wijzigingen van den halsdoek, welk
een uitgebreid veld, dat bij ons , als 'c ware, nog geheel
braak ligtl Doch met flechts twee uren /ludie daags kan men
bet in dezelve al verre brengen ; en een paar uren daags , voor

den fpiegel gefleten, is voor een' Monfleur Mufard eene
waardige en welkome tijdsbefleding . - Het fmart ons, bij man .
gel van ruimte en tijd , in bet onderwerp niet verder to kunnen indringen . Wij moeten ans dus tevreden houden met de
bloote opnoeming der onderfcheidene vormen en benamingen,
welke bier breedfprakig behandeld worden ; als daar zijn : le
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crayate A I'Orientale, 4 l'Americaine, collier de Chtval, fen .
timentale, 4 la Byron, en cascade , d la Bergami , de Bal,
mathdmatique, 4 l'Irlandaife, 4 la Gastronome (maar even
vastgemaakt, zoodat dezelve, in geval van onverhoedfche
flikking, in een' oogwenk kan worden weggenomen!), 4 la
Diane, en coquille, romantique, 4 la idalitd, d la Talrna,
A I'Italienne, 4 Id Rusfe, Jefuitique , diplomatique enz . enz .
enz . Voor Nederlanders fchrijvende, achten wij de opgave
der bijzondere handgrepen voor zoo vele kunstvormen beneden hen en ons Tijdfchrift, en befluiten dit artikel met doze
aanhaling : „Bijaldien," zegt de Schrijver, „ mijnen Lezeren
~, hun hals lief is, zij hun geraden, meerder oplettendheids
„ op hunnen doek to vestigen . Wij kunnen bun verzekeren,
„ dat een welgeknoopte of geflrikte baisdoek beter is, dan
„ de vleijendfle brief van aanbeveling, of de guniligfle ge„ laatsuitdrukking . Een elegante Gordiaanfche knoop heeft
„ menigeen een aanzienlijk inkomen , en de fraaifte vrouw
• op den koop toe, bezorgd . Dat men bet dus niet als eene
„ zaak van beuzelachtigen aard befchouwe . Een balsdoek
• comme it faur is gelijkluidend met geluk," enz .

S

JETS , OVER SPREEItWIJZEN.

preekwijzen zijn niet altijd waar, ja fchijnen dikwijls van
de oppervlakte der verfchijnfelen als afgefchept to ziju . Van
vele zou men niet zelden bet tegengeflelde kunnen beweren ,
waardoor men dan zelfs dieper in de kern der waarbeid dringt .
En , zij ook een fpreekwoord waar en trei£end , vaak wordc
bet verkeerd bijgebragt . Somtijds wordc deszelfs uicfpraak to
regt gewezen, door hetzelve om to keeren, De valschheid
dier uitfpraken is gemeenlijk op de verwisfeling van oorzaak
met gevolg gelegen . Door eenige voorbeelden willen wij
zulks pogen to haven .
De liefde heeft hem tot een' dwaas gem, aakt . Dit zegt meei t .
al : „ De dwaasheid heeft hem tot een' verliefde gemaakt ."
Zijne ziekte zijn hypochondrif he grillen . --- „ Zijne grillen
zijn eene ziekte,"
iii leeft losbandig , omdat h geen Godsdienst heeft . x Hij fchuwt de Godsdienst , omdat bu losbandig is ."
Hf is een dronkaard lit verdriet in her levtn . -- „ Het ]even is hem een last , omdat hij aan den drank verflaafd is."
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Zij wordt zoo zeer van luimen gekweld, dat zij dikesjls tot
niets in /laat is . --„ Zij doer niets ; bare lulmen ontftaan

uit bet geweten ."

Hij bedelt uit armoede. - „ Hij is arm, wil hij liever be .

delt dan arbeidt ."

Ik had gaarne lets geleerd ; maar ik heb geen geheugen . „ Gij hebt niets in uw geheugen, omdat gij Wets geleerd

hebt . "

Zij gaf zich uit liefde aan hem aver, en trouweloos verliet
h j haar. - ,, Hij verliet haar, wijl zij zich zoo gereedelijk

aan hem overgaf."

Ik hen buiten /last om m jzelven to helpen ; maar God zad
wel zorgen . - God zal niet helpen, wanneer gij niet zorgt ."
Hi/ heeft to fierk ge/ludeerd, en is daar gek van geworden. - ,, Hij was een halve gek , en .heefc zich tot een' bee-

len gemaakt ."

Ik was een fpeelbal des ongeluks. -- „ Bet was een ongelnk, dac ik zoo ligt als een fpeelbal was ."

Die is gelukkig 1 Hij flaagt in alles , wat hit onderneemt .„ Hij is wijs genoeg om niets to ondernemen dan hetgeen

flagen moet ."

Het geld (en daardoor de Joden) regeert de wergild. - „ De
Mogendheden regeren (commanddren) be ; geld, wie bet dan
ook moge bezitten."

BIJ DE NADERING DER LENTL.

D e fneeuw is van bet veld; gedoold ;
Bet ijs fmelc op den vliet
Daar ftijgt een zachte walm omhoog
Van nit bet broeijend riet,
Waarop de zon in 't middaguur
Reeds warmer ftralen fchiet .

God dank, de firenge winter wijkt,
Hoe koud hij was en lang S
Haast zingt bet piuimig zangrenkoor
Zijn' blijden lentezang ;
Haast windt bet beekje, zacht befcbroomd,
Zijn goifjes ult den dwang.
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Het meer, dat bruist van moed en kracht,
Verbrak alred zijn boei ;
Het had zich onder 'c juk gekromd
Met morrend golfgeloei ;

De ftormwind werd zijn bondgenoot,
Die vrijheid , vrijheid woei .
Hoe rollen weer die baren been ,
Als met verheven trots !

Des vijands vaste legerdrom
Vlugt been , in fchots bij fchots ;
Hij words veritrooid en weggezweept
Met blij triomfgeklots .

God dank, de norfche winter vlugt!
Hij hield de borst beklemd ;
De nijvre wil der ambachtslidn
Werd door zijn vuist geftremd .
God dank , haast komt de lentetijd ,
Die 't al tot d' arbeid ftemt !
Breek aan , gij , jeugdig jaargetij !
Breng zegen aan heel de aard'!
Bedenk den armen veldeling,
Die hopende op u ftaart !

Bevrucbt en droog den drasfen grond ,
Waarvan hij 't brood vergaArt!
Hij heeft in 't afgeloopen jaar
Gewaad door flijk en plas ;
Hij zag zijn nutcig zuivelvee

Verzinken in de dras ,
En weggedord , op veld en wei
Hec voedzaam graan en gras .
Vergoed hem dit, o lentetijd)

En fchut hem voor den vloed ,

Die reeds, met overkropte kracht,
Op dijk en dammen woedt !
Geef, dat de landman ploege en zaaij',
En zich en alien voed'
Breng welvaart aan den ftedeling ,
Gij , liefelijk faizoen

BU DE NADERING DER LENTE .
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Opdat zijn oog met vreugde ftaar'
Op 't eerfte lentegroen,
En hem 'c vermogen nooit ontfla ,
Om armen wdl to doen .

Schenk elken braven handelaar
Een rijkelijk gewin ,

En voer zijn fchepen , zwaar bevracht,
De havens uit en in!
Opdat de goudftroom golvend vloeij'
Naar menig huisgezin .

Voor alles fchenk, Me kommer lijd',
Verkwikking in zijn lot ;
Van 't fchoon , dat gij aan de aarde brengt,
Een zegenrijk genot ;

En dan een hart, dat innig gloeit
Van dankbaarheid aan God .
Breek aan dus , vrolijk jaargetij !
Door ieder blij begrpet .

Gij want zoo wel in Noord als Zuid ;
Verbreid er d' eendragtsgloed I
Dan, dan words gij met palm gekroond
Door Ne&lands Bardenftoet.

Mart, 1830 .

G. TIMME.

DIE HET DIGTST BIJ HET VUUK ZIT , WAR MT ZICH HET BEST .

3. ogn , in de afgeloopen dagen ,
Ons de winter fel beftreed,
Oostervorst en noorderviagen
Stortte van zijn' ijzren wagen,
En ons 't bloed verftijven deed ;
Toen de dagtoorts , flaauw aan 't blaken ,
Spoedig nedrzonk in den nacht,
De •avond vroeg mij 't werk deed ftaken
En me in huis en kamer bragt,
Zag ik vaak, met flil genoegen,
Zich mijn kindren om n1ij voggen ,
In 't genaderd huislijk uur ;
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'k Zag hen ijvrig werken, fooven,
Met hun bankjes en hun Iloven,
Om een goede plaats bij 't vuur ;
'k Zag hen haast den twist beginnen ;
Ieder zocht de plek to winnen
Aan den luwften , warmiten kant,
En mij fchoot een fpreuk to binnen,
Veel gebezigd in ons land,
Deez' of geen' tot finaad en fchand',
Of ook wel uic zuchc tot vitten
„ Die bet digtst bij 't vuur mag zitten ,
Warmt bet best zich aan den brand ."
'k Stelde 't fpreukjen op mijn fnaren ;
Ongekunfteld , zonder zwier ,
Wit ik weder 't u verkiaren ,
Wat ik zag, finds vele jaren,
Van dat warmen bij bet vier .
't Is de ervaring toch van 't leven
Die 't ons, vrienden I daaglijks leert,
Hoe wij alien werken, ftreven
Naar 't geen ieder meesc begeert ;
Hoe wij zorg noch moeite fchromen ,
Om maar digt bij 't vuur to komen ;
Groot en klein, en rijk en arm,
Ieder rept hier voet en handen ,
Scbikt zich, waar de kolen branden ;
Ieder zit zoo gaarne warm .
De eigenbaat gaat nooit verloren ;
Overal , waar vonken gloren,
Zien we er velen zaamgefchaard ;
Zien we er woelen , voorwaarts fpoeijen ,
Om de menigt' door ce roeijen,
En to zitten bij den haard
„ Wie de digtfte plaats bekwam,
„ Warmde 't best zich aan de viam ."
'k Hoorde 't fpreukje veel verbreiden ,
Waar de nijd zijn' zwadder fpoog,
Valsch in 't hart en boos in 't oog ;
's Naastens welvaart Diet mogt lijden,
Maar hem flout-en driest beloog .
Praat- en fmaalzuchr, nook bedwongen ,
Die door ieders glazen ziet
En met Argusoog befpiedt,
Voedfel zoekt voor lange tongen,
Heeft bet dikwijls in den mond,
Draagt bet buttrt en ftraten rond .
Onvermoeide redenaren ,
Die, in koffijhuis en kroeg,
On bun wijsheld openbaren,

WARMT ZICH HET NEST .

Alles anders zouden klaren ,
Zoo men hunnen raad flechts vroeg ;
Salomo's, die elk befehamen,
Vitten op bet landsbeftuur,
Allen fuiten als met Amen
Hunne orakels op den duur :
Vriendenl ja, zij zitten zamen,
En zij warmen zich bij 't vuur.
Maar, ik mag bet niet verhelen,
'k Zag er ook in elken hand ,
In de fleden en op 't land,
Velen met de dopjes fpelen ,
Stoken van eens anders brand ;
Onverlaten , die zich warmden
Aan bet vuur van weeuw en wees ,
Om hun koii zich niet erbarmden,
Schoon de nood ten toppunt rees ;
Schaamteloozen , voortgedrongen
Op bet kusfen , aan de Ia ;
Villers zonder wederga ;
Volksberoerders, gladde tongen ;
Visfchers in den troeblen vloed,
Die, in eike bogs gewrongen,
Sprokkelden voor Plutus' gloed ;
Zulken , eer- en pligtvergeten ,
Deert bet fpreukje van ons land ;
Zulken klinkt bet in 'c geweten
Vaak terug met fmart en fchand'
„ 'k Heb to digs bij 't vuur gezeten ,
,, En geflookt van 's raastens brand ."
Dan , waartoe dat ernflig preken
In mijn' Iigtgeflemden zang?
Is 't ons alien niet gebleken,
Dat in iedren ftand en rang
Geen beoefenaars ontbreken
Van bet ultra . zelfbelang?
Zij bet niet zoo zwaar en boos,
Menig toont de les zich waardig,
Volgt baar ijvrig en altoos
,, Handel nimmer to regtvaardig,
„ Nimmer ook to goddeloos."
Slaat gij in 't gewone leven
Slechts den blik aandachtig rond,
0 hoe menig' ziet ge er ftreven ,
Die er nimmer kwaad in vond,
Dat hij op zijn voordeel mikte,
Dat hij zich bij 't vuur vat fchikts
En de warmfle plaacs verkoor :
Veel zal hij zich niet vermeten ;
't Moet de fchaar.oog van 't geweten,
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Schoon ook foms wat,moeilijk, door .
Ta , hoe vele fnijders - hellen ,
Hoe veel kromgetrokken ellen
Telt de wereld niet , god lidn !
Wat al krijt, dot dubbel teekent,
Wat al foramen hoog berekend,
Wat al uitgaaf onvoorzien!
Allen werken, wroeten, woelen
Even naarftig op den duur ;
Allen hebben Un bedoelen ;
't Is : een goede plaats bij 't vuur .

Zal ik 't fpreukje doen gewagen
Van d'onzaalgen tweedragtsbrand ,
Die bet Iieve vaderiand
Wear bedreigt met finart en plagen?
Neen! geen brandftof aangedragen,
Die reeds groeit aan alien kant .
Nedrland fchijnt bet reeds vergeten,
Hoe 't eens, bij dot vuur gezeten,
Niets dan ramp en onheil vond ;
Hoe 't zich, toen die twisthel gloeide,
Deerlijk aan de viammen fchroeide,
En zijn' eigen luister fchond .
Nederlanders! dooft then gloed ;
Bluscht de twistvonk in 't gemoed ;
jaagt de blazers nit uw woning ;
Schaart u om den dierbren Vorst,
Die uw heil op 't harte torscht ;
Die, als Frankrijks beste Koning ,
Groote Hendrik, frond bun lot
in zijn handen , alien armen
Schonk een vuur om zich to warmen ,
En op 't vuur een' goeden pot .
Trekken wij er , tot befluit,
Vrienden! nog deez' leering nit
Elke neiging beefs boar palen,
Alles heeft zijn grens en mast ;
Loot dan nimmer de eigenbaat
Ons van 't regte fpoor doen dwalen .
Eerlijk en opregt van zin
Zij ons ftreven naar gewin ;
En, mag onze fchoorfteen rooken,
Schikken wij, nit menfchenmin,
Dan ook hem een plaatsjen in ,
Die geen brand heeft om to ftoken .
We! hem, die zich dus erbarmt !
Wat bet lot hem bier moog' geven,
Eens, aan d' eindpaal van dit levee ,
Heeft hij zich bet best gewarmd .

Zevenhuizen ,

Maart, 1830 .

VAN D E R P 0 0 R T .

M E N GELWE RK .
VERGELIJLUNG VAN CESAR EN MAURITS .

(Door den Schrijver der

I

Yergelijking tusfchen H A
en MARLBOROUGH .)

N NI B A L

ndien oorlogsroem alleen genoegzaam ware , om onder
de grootften en besten hunner tijdgenooten de eerfle plaats
to bekleeden , weinigen zekerlijk zouden daarop grootere
aanfpraak kunnen maken , dan de wereldvermaarde j UI. I U S C E S A R bij de Romeinen, gelijk de bevestiger
van de Republiek der hereenigde Nederlanden , Prins
M A U R I T S , op bet einde der zestiende en in bet begin
der zeventiende Eeuw . Hoe weinig punten van overeenkomst dezelven ook in den eerften opflag fchijnen to hebben ; hoe groot ook bet verfchil in fommige opzigten
zij , is nogtans de gelijkvormigheid van beiden in andere
opzigten weder grooter , dan die b . V . P L U T A R C H U S
tusfchen C I M O N en L U C U L L U S, tusfchen P Y aItHUS en MARIUS, EUMENES en SERTORIUS,
Of DEMETRIUS en ANT0NIUS heeft meenen to
vinden .
Het grootfte verfchil beftaat in de omftandigheden , waarin zich beiden door afkomst en geboorte bevonden . C ES A R, hoewel uit een oud en patricisch geflacht der toen
reeds wereldbeheerfchende Republiek Rome geboren , had
echter hoegenaamd geene uitzigten op de heerfchappj over
then Staat. M A U R I T S, de Zoon van den grondlegger
van bet nog zwakke Getneenebest der I7ereenigde Nederlanden, hetwelk Frankr jk en Engeland zich niet
eens verwaardi&den met hun Rijk to vereenigen ,--M A UR I T s had aanfpraak op de Souvereiniteit , die aan zijn'
Vader reeds was opgedragen : alleen de inhuldiging ontbrak nog aan deszelis verhefiing tot Graaf van Holland
en Zeeland. Hoogstwaarfchijnlijk zou M A U R I T S, illthen hij niet eerst zeventien jaren bereikt had, en indien
X
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in 1584 gekend had gelijk in 1591 , zijn' Vader in deszelfs hooge waardigheid opgevolgd zijn . Thans
men hem

mogt hij met eenig regt aan de Staten herinneren , „ hoe„ verre zij met zijn' overleden' Heer Vader reeds gekomen waren ," zonder nogtans ,

in de toenmalige be-

narde omftandigheden van den Staat , die een' beproefden
arm niet alleen , maar oak krachtige hulp in geld en manfchap vereischte ,

aanfpraak to kunnen maken op bet op-

pergebied .

In het gebruik, hetwelk C E S A R en M A U R I T S van

hunne ongemeene talenten en bekwaamheden en van de
omftandigheden maakten, is, althans in de eerfte jaren,
bet voordeel geheel op de zijde van M A U R I T S .

C E S A R koos , in de toenmalige hagchelijke gefteld-

heid van

val van

Rome, welks diep verbasterde burgers, na den
Karthago , zich llechts door onderlinge vernie-

ling van de plundering der Aarde verpoosden , de partij
van bet

Yolk .

Doch men verbeelde zich niet , dat dit

nog de deugdzame

Plebejers

kers , de Kaste der

Patriciers ,

der

oude

Republiek waren,

die zich op hunne trotfche en onmenfchelijke verdrukniet anders wreekten , dan

door de lad to ontwijken , opdat die tirannen zien mob

ten , hoe zij die , alleen met hunne klienten, verdedigen
konden . Neen ; bet was thans veelal een zamenraapfel
van nietswaardigen ,

uit alle hoeken van

vrijgelatenen of Haven , - gemeen ,

Italie opgeftommeld

, om flechts , tegen

uitdeeling van brood en geld , de heerschzucht van enkele
woelgeesten , een'

M A R I U S, een' C I N N A, een' s A-

T U R N I N U S of S U L P I C I U S,

ten dienfte to ftaan .

Deze partij nu omhelsde ook c E s A R tegen den Raad ;
en

fommigen

willen zelfs, dat hij niet vrij is geweest van

de zamenzwering van c A T I L I N A tegen de geheele Ro-

meinjche flaatsregeling . Hoe bet zij , door zijne bekwaamheden, ongemeene mildheid, en de vriendfchap van den

alvermogenden P o rI P E j u s , die hij wist to verwerven ,
weldra tot Pretor en Conful verheven , deed hij zich een

groot tooneel van krijgsbedrijven aanwijzen, door de op4W der Provincie van Gallil, die hij weldra , door de
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Cevennes,

Noorden der

Romeinfchen
Duitschland
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Frankrifk

naam en wapenen bet eerst in

Britannia

en

deed kennen . Dit alles waren fchitterende

oorlogsfeiten ;

maar zij kwan*n bet nienschdom op an-

derhalf miliioen levens to flaan ,

en vermeerderden noch

bet geluk, noch de veiligheid,noch de rust des

fchen

ten

verdubbelde , en daarbij nog den

Romein-

Staats , die Reeds dieper in den poel des verderfs

zonk, naar mate hij zich naar buiten uitbreidde .
M A U R I T s, daarentegen ,

plaatfle zich, na des on-

waardigen L E I C E S T E R'S vertrek, die hem vreesde en
gaarne zou opgeligt hebben , terflond aan bet hoofd van

den Staat, waar hij , op raad van den edelen o L D E N13 A R N E V E L D T,

den vriend zijns Vaders en den leids-

man zijner jeugd, terflond zijn werk maakte, om de

binnenlandfche onlusten - te dempen , de muitende krijgslieden, vooral den deugniet S o N 0 I ,

tot orde to bren-

gen,, en daarop den hagchelijken flrijd ondernam tegen

den grootften Veldheer van zijnen tijd , tegen A L E X A N-f
D E R V A N P A R M A,

die

Atwerpen

pas door een we-

reldberoemd beleg had bedwongen , hetwelk hem met zijnen

Macedonifchen

naamgenoot had doen vergelijken . Hoezeer

flu M A U !t I T s door de otnflandigheden - den butgeroorlog in

Frankr%yk

en de afwending van H E N D R I K

D E N IV - werd onderfleund , zoo was toch de fpoed

voorbeeldig , waarmede hij zich binnen vier of vijf veldtogten van alle de bolwerken van den Staat aan de zuiden oostzijde ,

die P A R M A in veel langeren tgd , en dan

nog gedeeltelijk door vetraad , had bemagtigd , door open en

eerlijk krijgsgeweld meester maakte , en in bet beleg van

Geertruidenberg

bet grootfle beleid en de uitflekendfte

krijgsbekwaamheden ten toon fpreidde . Zijne overwinningen bij

Turnhout

en

Nieuwpoort

deden hem ook als

Legerhoofd in bet open veld met bet grootfle voordeel
kennen . Zekerlijk verfchilde de toenmalige wijze van

oorlogvoeren , en over 't geheel de veldtogten van M A UR I T s , verbazend van die van C E S A R ; en men kan
onmogelijk de verovering van twee of Brie , fomtijds van
Xz
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cane vesting in eenen veldtogt met de inneming van ge.
heele Provincien , Geertruidenberg of Groningen met
Gergoyia en 141e is , noch den veldilag van Nieuwpoort
met de reuzenflagen tegen de Duitfchers , de Neryiers
of tegen VE R C I N G E T O R I X gelijkftellen . Maar
M A U R I T s heeft ook nimmer de overwinning geftolen ,
gelijk c E S A R die op de Ufipeten en Tenkteren , die hi
flechts door verraad en bet breken van een' wapenftilftand
overwon ; iets , waarover to Rome zelve luide klagten
werden aangeheven .
De talenten der beide mannen waren zeer groot, maar
van verfchillenden aard . De Romein was niet enkel krijgsman ; hij was ook ilaatsman , en zou , volgens c i c EIt o's getuigenis , de grootfte redenaar van zijnen tijd
hebben kunnen worden, zoo hij zich daartoe bepaald
had. Doch dit ftrookte niet met zijnen heerschzuchtigen
aard . Hoe groot ook de kracht der rede to Rome was,
zij was bet ftee3s veel minder dan to Athene ; een Veldheer moest daar altijd over bet lot van den Staat befchikken . Nu was C E S A R echter alles to gelijk ; redenaar,
kenner van Romes ftaatsbelangen , menfchenkenner in een'
hoogen graad ; hij bezat de kunst om harten to winnen
en in leven en dood aan zich to verbinden, vooral de
harten zijner krijgslieden ; muitende foldaten bedwong hij
in bet hevigfte hunner woede met ddn woord, door hen
„ burgers " in plaats van „ makkers " to noemen . Zijne
veldtogten heeft hij onnavolgbaar befchreven, en daardoor aan zijn' eigen' krijgsroem een onvergankelijk
gedenkftuk opgerigt . In wijsbegeerte en letterkunde was
hij gansch niet onervaren . Zijnen grooten vijand C A T o
kon hij zoo goed met de pen als met bet ftaal beitrijden,
en hij wist de verdienften der Romeinfche blijfpeldichters
zeer goed to onderfcheiden . Dat de Griekfche taal hem
seer gemeenzaam was , kan men eenen Romein der Eeuwe van C I C E R o niet als verdienfte toerekenen .
M A U R I T S was geen letterkundige ; dit vak van menfchelijke oefening bleef hem volkomen vreemd : maar een'
anderen tak van kennis beoefende hij met de grootfte vlijt
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uitftekendst geluk . De tot groot nadeel der let-

teren en wetenfchappen al to vroeg overledene Hoog-

leeraar V A N C A P P E L L E heeft, in eene zijner uitmuntende Verhandelingen, opzettelijk de verdienftenvan Prins

MA U R I T S to dezen aanzien in bet licht gefteld . Het
blijkt daaruit , dat er bijna geen vak der wiskundige ken-

nis beftaat, waarin M A U R I T s geheel onervaren was , en

dat hij zelfs bet boekhouden wilde leeren kennen ; maar
dat hij vooral die kundigheden , welke den krijgsman onmisbaar zijn , met geestdrift beoefende . Vandaar dan ook ,
dat hij , in bet

theoretifclre

gedeelte der krijgskunst, on-

der de nieuwere Veldheeren nog zijns gelijken niet had
gehad ; dat hij, wit de

praktyk

betreft, nog als jonge-

ling , grijsaards in dat vak befchaamde , en vooral in de

iegerfchikking, zoo wPl in bet vlakke veld, als bijzonder voor eene belegerde flad, uitmuntte . Zljne kunde en
bekwaamheden dus , hoewel veel minder uitgebreid en

minder bevallig dan die van c E s A R , maakten meer een

geheel uit, en hil beantwoordde daardoor meer aan bet
doel van zijn leven en aan zijne beftemming .
Wat de zedelijkheid aangaat ,

boven

taat M A U R I T S verre

C E S A R . Het is waar , dat hij niet rein was in
dirt opzigt ; hij verbond zich niet in bet huwelijk , en
teelde verfcheidene onechte kinderen met de Freule V A N

hi E C H E L E N ; doch , daar zijne genegenheid zich op

haar gevestigd had , en een onoverkomelijk beletfel (bare
belijdenis van bet

Roomfche

geloof) zich tegen een hu-

welijk verzette, zoo is hij veel meer to verontfchuldigen, dan
C E S AR ,

gehuwde

Vorften, die bastaarden achterlaten .

daarentegen ,

(onze pen weigert bijna, her

de man van alle
vrouven , en do vrouw van alle mannen ! Op dit punt
ter neder to zetten) - C E S A R heette

is hij niet to verontfchuldigen, en zelfs zijne grootfte

bewonderaars inoeten bier eenen fluijer over zijne daden

werpen . Ook de vriendlchap met een der veraclitelijkfte
wezens, met M ARC U S ANT o N I U s, verhoogt zijne
fchande .

Tot hiertoe hebben wij beide mannen in bet eerffe ge-
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deelte van hun leven befchouwd . Hot Ltweede was your
beiden minder vereerend . Zij ftonden naar hooger gezag
over hull Vaderland , dan zij tot nu toe hadden bezeten .
Hot oordeel der wereld was wel in hunnen , gelijk tot
op onzen tijd, verdeeld over c r S A R en M A U R I T S,
als partijhoofden ; maar over Yet algemeen is dat oordeel
toch minder gunftig voor beiden . Heerschzucht, die de
erkende grondwetten van den Staat fchond, in beide bevelhebbers , dreef hen tot ftappen, die den geheelen Staat
tot op de grondvesten deden fchudden, en de eerlijkfle
liefhebbers des Vaderlands fneven of vlugten . To Rome
Bond C AT 0 pal voor de regten des Vaderlands ; in Holland OLDENBARNEVELDT, en deze had een' anderen C I C E R O , moediger en tandvastiger dan de Romeinfche , ter zijde : H U 1 G D E G R O O T nam de vlugt
niet, als T U L I. I u s ; hij noch zijne doorluchtige Gade
wilden zelfs om genade verzoeken , toen bet lot hen
aan M A U R I T s in ban den gaf.
Tegen zulke tegenftanders (de ~Iristokratifche partrj
in den Staat) bedienden zich C E S A R en M A U R I T S
van gelijkfoortige middelen , - van den invloed des Yolks .
C E S A R wist hetzelve door gefchenken en fpelen , DT A UR I T s door een magtiger beweegrad , door gewaanden ijver
voor zuivere Godsdienst, fe winnen . Toen C E S A It
hoorde, dat de Volkstribunen `waaronder de nietswaardige A N T O N I u s) door een' onvoorzigtigen flap van
den Raad uit Rome verdreven waren, fcheen magtige
ijver voor de regten der Plebejers en der Tribunen hem
to bezielen, on hij bediende zich daarvan , om de grenzen
van zijn gebied to overfchrijden , en den Rubicon over
to trekken . Aan M A U R I T S waren de twisten over de
genade en voorbefchikking vrij onverfchillig , en hij wist
er zeer wei ;Iig van ; maar Yet was hem niet onverfchillig, toen hi; hoorde , dat de Contraremonjlranten de groote meerderheid uitmaakten en o L D E N B A R N E V E L D T
tegen zich hadden , voor dozen kerken to eifchen , en
dus , ook door openbaren overgang tot de Kloosterkerk ,
die zij inhadden , die meerderheid voor zijne belangen to
winnen .
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Men moet echter erkennen, dat beiden getergd waren
C E S A R , door. den harden eisch , dat

h{j zijn

gelleele lager

moest afdanken , terwijl P o u P E j u s het zijne li houden

mogt ; MA U R I T s, door de oprigting der Waardgeldert
in de Steden, die tegen de door hem aangevoerde krijgs-

magt van den Staat fchenen aangeworven to zijn . Doch, in
plaats van zich door wettige middelen to verdedigen , wer-

den zij aanvallers . In zoo verre komen zij overeen ; maar
in de uitvoering van bun

plan

verfchilden zij hemelsbreed

in de overwinning der
jkheden,
moe~Vel
en in hun gedrag jegens de overwonnenen.
in twee voorname opzigten, -

I) Niets kan verfchillender zijn, dan een held, die

achtereenvolgens Italie als een bergvloeddoorflroomt ; zich
dan eensklaps westwaarts wendt, om de plaatsbekleeders
van P O M P E j U S
men ;

ter loops

in Spanje

gevangen to ne-

Marfeille doet bukken ; naar Griekenland over-

fteekt ; door, na eene lange worfleling, op den Veldheer,

die in drie werelddeelen en op de tusfchenbeiden gelegene
zeeen overwinningen had behaald, eindelijk de zege be-

vecht ; tegen P H A R N A C E S optrekt, hem ziet en overwint ; in Alexandria, met levensgevaar en ten koste der

onwaardeerbare Bibliotheek ; de Stad en - K L E o P A-

T R A wint ; in Afrika voet aan land zet , en dd-dr alles doev
bukken , alleen her onwinbaar gemoed van C A T o niet
en dan eindelijk in Spanje meer voor zijn ]even , dan voor de

overwinning, tegen de Zonen van P o m P E j u s vecht ; -niets , zeg ik , kan verfchillender zijn , dan zulk een held
en de man , die door een magtwoord op de

Utrecht

Neude to

de Waardgeiders doet uiteengaan , en daarmede al

de magt van

Hollands Staten verlamt ; die, toen deze

zich naar zijnen wil vlijen, zijne zegepraal alleen daardoor voltooijen kan , dat hij een' magteloozen grijsaard en
twee andere door geene lijfwachten omiluwde tolken

der vrijheid in het heiligdom zelve der wetted in hechtenis neemt, en eindelijk met weinig of geen tegenfland,

dan de taal der waarheid , die hij uit den mond van c o RN E L 1 S P I E T E R S Z.

H O O F T

vertegenwoordiging van Holland

moest aanhooren, de

vervalscht, door, op
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eene gewapende reis door hetzelve, de wettige Regenten
van dat gewest van -- en zijne aanhangers op bet kusfen
to dringen , gelijk hij reeds to voren in Gelderland had
gedaan . Zulk eene gemakkelijke zege zou den Zoon van
w ILL E M D E N I eerst dan waardig geweest zijn , wanneer zij met eene algemeene bevrediging en verzoening
der partijen geeindigd ware. Maar integendeel - doch
dit behoort tot de volgende hoofdbijzonderheid .
2) C E S A R'S grootfte eerekrans, grooter dan die zijn
hoofd aan de Sambre, aan de Sadne , to Gergovia , to
Blefia en to Pharfalus met bloedige lauweren tooide,
was zijne goedertierenheid jegens de vijanden , op welke
bij ge:egepraald had . Zeus op bet moordveld van Pharfalus gebood hij bet fparen van burgerbloed , en vooraf
zoo wel als naderhand werd niemand, dan gewapende
vijanden , door hem om 't leven gebragt . C I C E R o,
zijnen lateren moordenaar BRUT u s, M A R C E L L U S,
T U B E R 0, L I G A R I U S, en hoe vele anderen nog !
fchonk hij niet alleen leven en vrijheid , maar liet hun
ook nog eereposten en bezittingen behouden, ja fommigen fchonk hij tiieuwe daarbij . Het was zijne grootfte
fpijt, dat c A T o zich door zelfmoord aan then edelen
wedflrijd tusfcherl vaderlandsliefde en edelmoedigheid had
onttrokken .
En wat deed M A U R ITS ? (o , Vergeet het, zoo mogelijk, volgende Eeuwen !) Hij liet zijn' ouden weldoener , den vriend zijns Vaders , den Vader der Republiek ,
door eene Commisfie van Regters , wier vonnis men vooraf kon weten, bet zeventigjarige hoofd aan bet zwaard
des beuls toewijzen ! Hij wist dit vonnis , en hij keurde
bet goed ; want hij kon genade fchenken , en - hij wilde
bet niet . (Dat hij den gruwel aanfchouwd heeft, gelijk
nog onlangs, volgens aanteekeningen van o L D E N B A RNE V E L D T's dienaar, op nieuw is beweerd, willen
wij, ter eere van den overwinnaar bij Nieuwpoort, liefst
niet gelooven .) D E G R 0 0 T, de eeuwige eer van Nederland, den braven H 0 G E R B E E T S liet hij tot eeuwige
gevangenis veewijzen . De Spaatjcke Nederlandea wer-
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den vervuld met de edelfle ballingen . Het was bier geen
wraakgierige L A B I E N U S alleen , die , vergiffenis weigerende, tot Romes erfvijanden, de Parthers , de toevlugt
nam ; bet was de bloem des Vaderlands , die alle medewerking met den Spaanfchen vijand flellig weigerde , en,
liever dan zich hieraan bloot to flellen, nog verder weg
de wijk naar Frankr!~k nam . Aan bet vervolgen der
vrienden van OLDEN B A R N E V E L D T kwam toen , gedurende bet leven van rat . A U R I T s , geen einde ; en zelfs
de beide Zonen van den Advocaat , die de Prins toch beloofd had to zullen gunftig zijn , wanneer zij zich wel
gedroegen , werden , zonder aanleiding , van hunne ambten - zij waren bet reeds van hens Vaders bezittingen beroofd . Welk eene vreefelijke wraak na de gemakkelijkfle zegepraal ! Hoe afflekend bij c E S A R !
Eindelijk had bet lot onzer beide helden ook die overeenkomst , dat er door de leden der overwonnene partij
eene zamenzwering tegen hun leven gefmeed werd . C E$ A R was daarvan bet flagtoffer . De man, then hij, na
hem to Pharfalus overwonnen to hebben , bet meest beweldadigd had , flotld aan bet hoofd dier onderneming .
Toen de groote man hem onder zijne moordenaars zag,
riep hij uit : Ook g./, mijn kind ! bedekte zijn hoofd,
en verdedigde zich niet langer . Deze zamenzwering was
dus eensdeels bet gevolg zijner goedheid, die heimelijke
vijanden met edel zelfvertrouwen gefpaard had ; doch,
aan den anderen kant, gaf de onvoorzigtigheid, waarmede c z s A R zich buitenfporige eerbewijzingen liet aanleunen en naar den koninklijken titel dong , (de magt
had hij reeds) aanleiding, dat de Patricigrs, jaloers op
hun gezag , dit plan zochten to verijdelen . - M A U R I T S
was voorzigtiger. Hij zocht geenen hoogeren titel in
den Staat, maar was tevreden met zijnen mededinger in
gezag uit den weg to hebben geruimd . Aan den anderen
karat kan men niet zeggen, dat overgroote goedheid de
zamenzwering tegen hem heeft gevoed of aangemoedigd .
Het waren de flecht behandelde Zonen van o L D E NB A R N$ V E L D T, en eenige Remon/tranten , wien geen
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beter lot was to beurt gevallen , die bet fchelmfluk on .
dernamen , hetwelk door de cerlijkheid van eenige aangenomene deelnemers dier zelfde gezindte aan den dag kwam .
M A U R I T s redde zijn leven ; maar ook nu was hij niet
edelmoedig. Aan REINIER VAN GROENEVELD,
den jongilen en genoegzaam onfchuldigen Zoon des Advocaats , die alleen uit overmaat van broederliefde gezondigd had, fchonk hij geene genade , in weerwil van de
fmeekbede zijner eerwaardige P4 eder en teederminnende
Gade. M A U R I T s was dus, op bet punt van vergeven
en vergeten ten aanzien zijner flaatkundige tegenflrevers,
een man van zeer gewonen - en, misfchien beneden den
gewonen - ftempel . C E S A R was daaromtrent een der
verhevenile flervelingen , wien men flechts al to groote
toegeeflijkheid aan de vermaken van bet door hem begunfligde yolk - door bet vernederen van raadsheeren
tot tooneelfpelers -- kan verwijten .
Trekken wij nu alles bijeen , zoo moeten wij iI A UA I T S , in zijne oorlogen tegen den buitenlandfchen vijand, en door de bedoeling, en door de heerlijke uitkomst, de voorkeur toekennen . Het was een verheven
fchouwfpel , onder zijn beleid eenen Staat van flechts
twee millioenen menfchen tegen Spanjes reuzenmagt met
geluk to zien worilelen, en tevens then Staat door veroveringen to zien uitzetten ; terwijl men flechts U ne
Stad van belang, Ostend,-, na een beleg van drie jaren,
verloor, en terwijl ook ter zee, onder 's Prinfen opperbeleid, Vorflen en Koningen, uit landen, die in c ES A R's tijd onbekend waren , den naam van Holland en
M A U R I T S leerden kennen en bewonderen , cen Gezant uit .richem in 's Prinfen leger voor Grave verfcheen ,
de Molukken hem leerden eerbiedigen , en een veroveraar
op Ceylon zijne beeldtenis in de zaal plaattle, waar hij
aan vreemde Gezanten gehoor gaf . Eindelijk bekroonde
bet roemrijke twaalfjarige Sefland dezen flaat van zaken,
en bet Gemeenebest werd zelfs door Spanje erkend .
Deze vestiging van cenen jongen, bloeijenden Staat,op
vrijheid in Godsdienst en burgerflaat gegrond , hoe hoog
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ftaat zij Diet boven de onderdrukking der vrije Gallifche ,
Germaanfche en Britannifche volken ! Maar , aan den
anderen kant, ftaat de Romein, in zeldzame trekken van
moed en tegenwoordigheid van geest , boven den Nederlander ; b . v . toen hij de zeeroovers , die hem gevangen
hadden , zonder hen eenigzins to ontzien, wist in ontzag to houden , en naderhand in een rank bootje de zee
overftak , met de bekende woorden tot- den fchipper
Vrees niets ; pi hebt C E S A R en z~n geluk aan boord ! -toen hij to Pharfalus de jonge, kokette raadsheeren in de
geparfumeerde gezigtjes beval to fleken , en dus de zege
behaalde ; -- toen hij , in Jfrika bij de landing op den grond
vallende, 't geen men voor een flecht voorteeken hield',
uitriep : Ik kus u , Moeder llarde ! mine 4arde ! - In
alle dergelijke trekken was M A U R I T S, die meer een
man van nadenkend dan van oogenblikkel k Genie was ,
(indien bet vrijfta die onderfcheiding to maken) een vreemdeling . En wanneer men beiden als partijhoofden, als
aanvoerders in een' burgertwist aanmerkt , zoo was M A UR I T s daaromtrent en minder groot , als Veldheer en
Staatsman, en zwakker in bet gebruik zijner middelen , (hij
moest ijver voor regtzinnigheid veinzen , waarom hij zich
to voren Dimmer bekommerd had) en vooral onedeler in
zijne wraak . Het hoffchavot in 's Gravenhage en Loeve/lein zijn twee vlekken in zijn beftuur, zoo als c Es A R die Dimmer gekend heeft . Misfchien zou deze
voor zichzelven voorzigtiger gedaan hebben, bet fpoor
van s Y L L A to drukken ; maar dan ware hij ook flechts
een man geweest, die , in fpijt zijner overwinningen , door
alle Eeuwen verfoeid wordt . C E S A rR verfmaadde bet
befiuur en bet leven tot zulk eenen prijs . Mogt iiI A UR I T s bet ook gedaan , en, door de verzoening mtt
OLD E N B A R N E V E L D T en de Staatspartij, de proef
op hunne dankbaarheid hebben genomen ! Thans achtte
hij zich Diet veilig, dan door verandering van Regering
en door buitengewone Regtbanken ; en dit joist bragt
zijn leven in bet dringendst gevaar , verlamde zijnen arm
door wroegingen , en verzwakte zijne oorlogskas door
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eene karigheid , waaraan 0 L D E N B A R N E V E L D T en
zljne in bet groot denkende vrienden nimmer gedacht
hadden . Zoo was dan bij ondervinding de harde weg bevonden de regte toch niet to zijn ! En dit is hij zelden .
Het is waar , C E s Art is, ten gevolge van overmaat van
vertrouwen , onder bet ftaal des verraads gevallen ; maar
deze dood zelf Inaakt hem onfterfelijk : tegen Zijn' B It UT u s wilde hij zich niet verweren . Maar , wat zijne buitenfporigheden aangaat , zijne fchandelijke middelen om
bet yolk en de invloed hebbenden om to koopen , daaromtrent ftaat C E S A R bij M A U R I T s verre achter. Wij
zouden, in een woord, kunnen zeggen, dat de eerfte
meer deugden en ondeugden , en de tweede beide in eene
mindere mate, en meer hechte, gelijk de eerstgenoemde
meer fchitterende, bekwaamheden gehad heeft .
KORTE LEVENSBERIGTEN DER HEEREN DE POLIGNAC ,

Leden van bet
tegenwoordig in Frankr jk beflaande Ministerie .

DE COURVOISIER EN DE BOLRDSONT,

A

DE POLIGNAC .

RMAND JULES MARIE HERACLIUS, Prins
D E P 0 L I G N A C , Voorzitter van den Raad van Ministers

en Minister van Buitenlandfche Zaken, werd in I11I geHij ftamt of van een oud adellijk geflacht .
boren .
Zijn vader had in de Ukraine een groot domeingoed,
hetwelk hem door Keizerin K A T H A R I N A II gefchonken was . V66r de omwenteling was D E P 0 L 1011 A C Officier bij een Huzarenregement . Hij week nit ,
begaf zich naar Italie, waar hij in den echt trad
met de dochter eens Nederlandjchen Barons, en vereenigde zich eindelijk met bet leger van c 0 N D it .
Hij ftreed tegen Frankrijk aan bet hoofd van zijn
regement ; doch toen dit, met bet leger van c 0 N D L,
ontbonden werd , begaf hij zich naar Engeland bij den
Graaf D' A R T 0 1 S, (tegenwoordige Koning van . Frank .
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r #i) die hem zijne vriendfchap en zijn geheel vertrou
wen fchonk, zoodat een bijna broederlijke band hen aan
elkander hechtte . D E P 0 L I G N A C verliet , in 1804,
Engeland. Zijn oogmerk was , de B 0 U R B 0 N s weer
.op den troon to helpen . Paris koos hij tot woonplaats .
Al fpoedig fchaarden zich G E o R G E C A D 0 U D A L, P iC II E G R u en anderen om hem . De vruchtelooze pogingen der Koningsgezinden zijn genoeg bekend . Zij trachtten den Eerften Conful in handen to krijgen en hem to
vervoeren . Het complot der zaamgezworenen werd nog
bij tijds ontdekt, en n E P 0 L I G N A C ter dood veroordeeld . Op de dringende beden zijner gemalin, waarbij
Keizerin J 0 S E P H I N E de hare voegde, fchonk N A P 0L E 0 N hem bet leven . Hij moest , tot er een verdrag
gefloten was, gevangen blijven, en daarna eerie ballingfchap ondergaan . Na eene vierjarige gevangenfchap to
Ham, en eene andere, bijna even zoo lang, in den Tempel en to Vincennes, kreeg hij verlof , in bet huis to
gaan wonen, waar zich zijn broeder beyond . Hij maakte
daar kennis met den Generaal M A L L E T ; maar er is geen
fchijn om to gelooven , dat hij deel genomen hebbe aan
diens zamenzwering van bet jaar 1812, want men liet
hem volkomen met rust . In bet begin van 1814 verdween D E P 0 L I G N A C uit Par7s , en begaf zich naar
den Graaf D' A R T 0 I s , to Yefoul, in bet departement
der Opper-Saline. Spoedig daarna keerde hij, met uitgebreide volmagten , naar de hoofdftad terug , alwaar
hij met zijne broeders de witte vaan plantte . In 1815
werd D E P 0 L I G N A C door bet departement, waar
zijne voorouders geheerscht hadden, als Afgevaardigde
verkozen . Hij fprak en ftemde, als aankanger van
bet leenftelfel, met de meerderheid . In 1816 zat hij in
den krijgsraad, die den Graaf L A L L E ri A N D veroordeelde . Na den dood van zijnen vader werd D E P 0L I G N A C , in 1817 , Pair, en nam plaats naast zijnen
broeder. Door C H A T E A U B R I AND 's terugroeping werd
hij , in 1823 , Gezant to Londen . Sedert heeft hij steeds
in groote guest bij bet Hof geftaan, en onophoudelijk
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getracht, in den Raad van Ministers •z itting ie mogen
nemen, waartoe hij ook verfcheidene reizen van Londen
naar Parijs gedaan heeft. Eindelijk bereikte hij zijn
doel, en vormde een Ministerie, dat nu zijnen naam
draagt, nadat hij zelf eerst tot Minister van Buitenlandfche Zaken was benoemd geworden .
DE COURVOISIER .
JEAN JOSEPH ANTOINE DE COURVOI-

Minister van Justitie en groot Zegelbewaarder ,
geboren in 1770 , is de zoon eens Advocaats bij bet Parlement to Befanfon . Hij week insgelijks met zijnen vader
uit , en diende in bet leger van c o N D A , waar hij met
bet kruis van den H. Lodew%jk omhangen werd . Hij
keerde -eerst na de herftelling van bet Huis der n o U RIn 1816 werd hij tot AdB 0 N S naar Frankrifk terug .
yocaat - Generaal bij bet Koninklijk Geregtshof bevorderd, en fpoedig daarna tot Afgevaardigde van bet departement der Doubs verkozen . In deze betrekking gedroeg hij zich , gedurerde de zittingen van 1816 , 1817
en 1818 , als een ijverig voorftander en verdediger van
bet Ministerie . In 1819 en 1820 waren zijne gevoelens
onafhankelijk en liberaal . Niet zonder bekwaamheid
verdedigde hij de re-ten en vrijheden des lands, en verhief zich tegen de vooroordeelen en den trots der uitgewekenen . Ondertusfclien was zijn gedrag zoo omzi ;tig, dat hij zich noch met de regterzijde, noch met
bet centrum vereenigde. Na then tijd was hij een ijverig
aanhanger der Congregatie, en men hoorde bijna niet
meer van hem fpreken . Niet zonder verbazing heeft men
D E C .O U R V O I S I E R als Minister van Justitie en als lid
van bet Ministerie D E P 0 L I G N A C zien optreden .
S 1 E R,

DE BOURMONT .
GAISNE, Graaf
Minister van Oorlog, werd, in

LOUIS AUGUST VICTOR DI :
D E B O U R M O N T,
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1773 , op het clot Bourmont, nabij lingers , geboren .
Toen de behoefte naar verbetering de crifis van 1789
veroorzaakte , was D E B 0 U R M 0 N T Officier bij de
Franfche Garde ; doch toen dit corps de volkspartij
koos , begaf hij zich naar Koblentz . Hij werd Adjndant
van den Prins D E C O N D $ , die hem, in 1790 , eene
geheime zending opdroeg, welke ten doel had , eenen op .
land to Nantes to bewerken . Drie jaren later vtrliet hij
nogmaals de oevers van den R jn, en begaf zich naar de
boorden der Loire . S C E P E A U x verhief hem tot Generaal-Majoor in zijn leger, Hij was lid van den Raad,
die de oproerige bewegingen in Maine befluurde. In
December 1793 werd hij naar de Engelfchen en de B o u RB 0 N S gezonden, om onderfland to verzoeken . Hij verkreeg het kruis van Lodewi k , met hetwelk hij door den
Graaf D' A R T o I S begiftigd werd . Van 1794 tot 1796
diende D E n o u R M o N T nu eens in de Vend6e, dan
weder in het leger van C 0 N D P . Toen H 0 C H E de rust
in Bretagne (1795) weder herfleld had, begaf hij zich
anderlnaal naar dat land . Bij de uitbarlling des opflands
van 1799 in de Vendee trad D E B 0 U R nr O N T weder
to voorfcbljn , en nam krachtdadig deel aan denzelven .
Met 1200 of 1500 Chouans overviel hij de flad Mans , en
hield dezelve drie dagen lang belegerd . Het voorbeeld van
L A P R E V A L A Y E navolgende , llaakte hij zljne verrigtingen , en wilde G E O R G E C A D O U D A L ook Overreden
zulks to doen . Deze weigerde evenwel , en overlaadde
den Generaal D E B 0 U It M 0 N T met bittere fmaadredenen . De laatfle kwam in 18oo naar Par#s , waar hij
zich aan de familie B E C D E L I Ik V R E verbond, wier
hoofd eerfle Voorzitter bij bet Parlement , to Befanfon ,
geweest was . In i 8o1 overrompelde C A D 0 U D A L een'
postwagen , vond den zwager van D E B 0 U R a1 o N T in
denzelven , en liet dezen oogenblikkelijk doodfchieten .
Gedurende het Confulaat leende B 0 IJ R M O N T aan de
bevrediging der Vendee de behulpzame hand . N A P 0L E o N raadpleegde hem dikwerf , en fchepte zelfs een'
aeker behagen in hem . Desniettegenttaande werd hij door
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v o u c x E, die hem voor een geheim afgezant der B o U RB o N s hield , naauwlettend gadege(lagen . Bij de uitbarfting der helfche machine werden de Jakobijnen door D E
B 0 U IL M o N T als de bewerkers befchuldigd : maar F o uC H > beweerde , dat deze onderneming van de Koningsgezinden afkomftig was, en D E B 0 U R M O N T werd in
den Tempel gebragt, waar hij tot in 1803 zijne dagen
fleet . In dat jaar,namelijk , werd hij in de vesting Dyon,
en fpoedig daarna in die van Befanpon opgefloten , uit
welke laatfte hij in 1805 ontfnapte en naar Portugal vlugt
te . Zijne goederen werden echter , niettegenftaande zijn
gedrag, niet verbeurd verklaard . Het is onbekend, waarom hij zich niet naar de Vorften van bet Huis van B 0 U RB o N begeven hebbe .
Hoe dit ook zij, in r8 1o beyond
hij zich nog to Lisfabon , waar hij zich onder de driekleurige vlag plaat(te , en den Maarfchalk j u N 0 T naar
Frankrjk begeleidde . De Prefect van bet departement
der Neder-Loire deed hem , wel is waar, in hechtenis
nemen ; maar hij wist fpoedig N A P 0 L E 0 N'S toegenegenheid to herwinnen , en bekwam zijne vrijheid (F o u ..
c u $ , zijne tegenpartij , bekleedde toen de waardigheid
van Minister niet meer .) Met den rang van Overfte - Ad
judant werd hij naar Napels gezonden . Naderhand werd
hij Generaal eener brigade, en later over eene afdeeling .
In 1813 muntte hij bij Dresden uit, en betwistte in 1814
den Verbondenen bet voortrukken bij Nogent -fur - Seine .
Na de herftelling der B 0 U R B 0 N s werd hij aan bet
Hof zeer heusch bejegend . Hij was in 1815 Commandant
van de 6de militaire divifie, en kreeg in Maart bevel,
om onder N E Y bet voortrukken van B U o N A P A R T E,
uit Elba, to beletten . Het is bekend, dat hij bet voorbeeld van then Maarfchalk volgde, en zich aan de zijde
van N A P O L E O N fchaarde , in plaats van hem to beftrijden . Eenige dagen daarna deed hij aanzoek om bet bevelhebberfchap over eene afdeeling van bet leger , dat op
de noordelijke grenzen bijeenverzameld werd . Op de bijzondere aanbeveling van G t R A R D L A B A D O Y L R E
werd zijn verzoek hem ingewilligd . Hij begaf zich naar
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Bijn corps , -en liep iii den naeht van 14 op 15 Junij ,
drie dagen v66r den flag bij Waterloo , over . Een middellijk gevolg van aeze handeling was de terugkeer det
B OUR BON S in Frankri/k. D it E 0 U A M O N T beyond
zich in hun gevolg. In naam des Konings vermeesterde
hij verfcheidene fterke plaatfen op de grenzen , en bekwam fpoedig daarop het opperbevel eener divifie der
Garde to voet . Sedert is hij altijd - zeer natuurlijk 1 den troop getrouw gebleven .
TAPBI EEL VAN DE SCIIOUWBURGEN TE LONDEIV.

(Door een' Engelschman .)
.1.)ij de Engelfclien, een fchrander , rijk en verlieht Yolk , beawelk zoo vele groote dichters en mee'sterf'ttkken van letter.
kunde telt , is bet tooneel thans in eenen treurigbn ftaat vats
barbaarschheid . Terwijl deszelfs zeden , wetten en koopbandel Reeds vooruitghigen en in korien tijd grootelijlcs verbeterden , geraakte de tooneelkunst allengs meer en meer in
verval . In den Engelfchen fchbuWbtirg is bet hedendaags zoo
gefteld, dat een fatfoenlijk man er naauwelijks zijnen voet
durft zettei . Alles, wat goede zeden ktvetst, alles, wat tegen den goeden ftnaak ftrijdt, fettijnt zich to vereenigen
in plaatfen, die toegewijd zijn aan dramatifehe voorfellingen .
De nienwe tooneelfukken zijn of koud, of onnatuurlijk, of
onbeduldend , dikwerf zeer onkieseh . K'ortom ,deze kunst, die
in de dagen van 'S u A ICE 6 P E ARE, in eenen tijd van halve
verlichting en van onvolkomene befchaving, bloeide , is thans ,
nu rijkdom en befchaving zoo algemeen zijn, in bet diepst
verval geraakt , ja in eenen be'rreurenswaardigen ftaat van
laagheid en onzedelijkheid .
De vreemdeling, die to Londen aankomc en de fchou-wburgen meent to moeten bezoeken, ilaat telkens meer verbaasdll~,
want alles , wat hij ontdekt, is van then aard, dat bet af.
keer en tegenzin bij hem verwekt. De beide fchouwburgen,
Drury - Lane en Covent - Garden, ftaan in bet midden van een
zeer morfig gedeelte der itad, dat, nit honfde der kronkelingen , eenen doolhof gelijkt, en door bet uitfchot der bevolking wordt bewoond. Men meet kleine, donkere ftraatjes
doorkrulfen, welker menigte zijftegen den wandelaar }igt doer
MENGELW . 1830 . N0 . 7 .
Y
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verdwaten en den gaauwdieven cot fchuilplaats flrekken . In
alle deze naauwe flraatjes vindt gij niet ddn huis , dat aan
deftige en achtingwaardige lieden behoort . De nachtelijke
roover, de heler, de gemeene ligtekooi hebben deze onreine
verblijven ingenomen. Kroegen van 8ene verdieping dienen
bun tot punten van vereeniging ; der dieven taal klinkt u daar
in de oore, . Wanneer gij in dit oord verdwaald geraakc ,
herinnert u alles, war uwe zinnen aandoet, de gevaarlijke
plaats, waar gij u hebc begeven ; bet flijk is hoog opgehoopt
op de ftraren - achter de roode gordijnen dier flechte herbergen ontwaart gij groepen van booswichten, mannen en
vrouwen , die zich tot ondernemingen tegen den volgenden
nacht gereed maken . De Policie, wier bureau daar in de
nabijheid words gevonden , is er niet onkundig van ; maar de
wacht , die dezelve rondom de fchouwburgen boudt, dienc
alleen , om dit kwaad binnen engeren kring to beperken ,
zonder her to vernietigen . Bij .hen , die voor de algemeene
veiligheid behooren ce waken, heeft eene, zoo her fchijnt ,
onvermijdelijke en gevaariijke oogluiking plaats ten opzigte
der gaauwdieven, welke zij moesten bedwingen of ftraffen .
Daar nu beide deze benden - de dienaren der Policie en de
roovers - to gelijk vijanden en bondgenooten , in derzelver
betlaan over en weder fteun en eene bron van winsc , ftraffeloosheid en wederkeerige voordeelen vinden, hebben er bij
de gevechten, welke de Policie levert of voorgeeft to leveren tegen de dieven, omkoopingen, overeenkomften en fchik .
kingen plaats, die cot voordeel van beide partijen uitloopen,
en de heillooze bron van 2edeloosbeid en rooverij doen voortduren .
Zoodanig zijn de toegangen tot de fchouwburgen . Slecht
yolk, dat aan diefftal en fchandelijke leefwijze overgegeven
is, omringt dezelven to Londen . Ook dieven van minderen
rang, die nog in hunne leerjaren zijn, en zakkenrollers, nog
weinig bedreven in bet handwerk, verzamelen daar in menigte. Vermengd onder de dienaren der Policie, dringen zij
naar den ingang, en oefenen voor de plaatfen, waar men de
loodjes uitgeeft, bun bedrijf, dat bun echter geene groote
wintten oplevert. Eenige horlogies en zakdoeken zijn gewoonlijk de buit, then zij maken . Zal ik trachten of to fchilderen die ellendelingen, welke , behangen met gemaakte lompen en bedekc met kunftig vervaardigde wonden, geftolene of
zelfs door hebzuchcige en barbaarfche ouders verkochte kin-
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deren op hare armen houdende , u een walgelijk gezigt veroorzaken en alle toegangen tot de fchouwburgen bezetten?
Zal ik fpreken van die jammerlijke fchepfels, welke, nog
eer zij huwbaar zijn, voor de deugd , voor de braafheid,

voor den ftaat , voor de menschheid verloren zijn , terwijl de
oudften niet zelden nasuwelijks zeventien en de jongften fomtijds twaalf jaren tellen, - treurige bewijzen van eene befchaving, die met reuzenfchreden de ondeugd nadert, gelijk
dezelve aan den anderen kant verbazende vorderingen maakt
in kunstvlijt , magt en wetenfchap ? Evenwel kan men bet

kwaad, dat er in de nabijheid pleats heefc, geenszins als be .
wijs van de zedeloosheid des tooneels doen gelden . Maar de

wijsgeer mag vragen , waarom de ondeugd en de ellende zamenvloeijen naar hetzelfde punt , wear de weelde en de betooveringen der kunst hare wonderen ten toon ftellen en in
al haren glans fchitteren ? - hoe bet komc , dat bet tooneel ,
hetwelk , om zoo to fpreken ,

de fterkfte uitdrukking van de

hoogite befchaving zijn moet, sevens bet middelpunt van alle
affchuwelijkheden en de verzamelplaats van alle mogelijk be .
derf is ?

Niet zonder gevaar dus nadert men den fchouwburg ; zoo
namelijk het gefchreeuw der dronkenfchap, de heefche ftem .
men der lichtmisferij en ruwe losbandigheid , de onbekende
fpreekwijzen , die tot bet woordenboek der gaauwdieven of
tot dat der ongebondenheid behooren, - kortom, zoo alles,
wat de ooren kwetst en walgelijk voor de zinnen is, ons niet
Met moeite dringt men
noodzaakt, om terug to keeren .

door die menigte, welke er belang bij heefc, om verwarring
to veroorzaken , ten einde onbemerkt to kunnen ftelen . Komt
men dan eindelijk binnen in bet gebouw , dear volgt pracht
op morfigheid, kwiscige weelde op behoeftigheid ; maar de
ondeugd blijft heerfchappij voeren .

Breede trappen, die de fraaitle paleizen van Europa niet
zouden ontfieren, loopen naar eene zaal , welke op eene verbazend groote fchaal is aangelegd en de rijkfte fieraden heeft .
Kostbaar marmer en verblindende pracht ziet gij aan alle
kanten . Vestigt gij uwe oogen op de lieden , die u omringen, bet zijn dezeylfde perfonen, die u zoo even omgaven ;
zij mengen zich onder de bloem des adels, onder de vrouwen der groote wereld, en zijn tegenwoordig bij de tooneelfpelen. Treedt gij de foyer binnen , door uitheemfche bloemen ,

fchitterende lampenkroonen en fraaija ftandbeelden met
Ys
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even veel fmaak als pracht verfierd, gij flaat verbaasd, u in
bet midden van even luidruchtig als losbandig gezelfchap to
bevinden . Vrouwen, die zich prijs geven , met uitgezochte
Weeding en zeer rijk opgetooid, bij de onwelvoegelijkheid
des tooifels, door de mode op de bats ingevoerd, de onbe .
fchaamde losheid, welke haren flaat kenmerkt, voegende,
omringen u daar en vallen u lastig . Het ernflige en bezige
yolk, dat gij voor eenige uren hebt verlaten , en met hetwelk
gij den geheelen dag Ieefdet, verdwijnt . Gij vindt niet dan
toomelooze losbandigheid ; gefprekken en gebaren, welke
geene befchaafde maatfchappij moest dulden ; fchandelijke
verbindtenisfen, in bet openbaar aangegaan ; kortotn, eene
zoodanige ftoutheid in ergerlijke ondeugden, welke men niet
kan befchrijven, zonder zich to bezoedelen met bet onreine .
Men kan zijne vrouw of dochter niet brengen in eene dezer
foyers, welker beftemming zoo wet bekend is, dat de man nen zelve daar naauwelijks durven intreden, zoo zij zichzelven flechts eenigermate ontzlen .
Verlaat gij deze prachtige vertrekken, tempels der onge .
bondenheid , waar alles , wat er gebeurt , ftrijdt tegen die
zuiverheid van zeden , waarop bet Engelfche yolk zoo gaarne
roem draagt ; in de loges, waar gij u gaat opfluiten , is bet
even ergerlijk. Daar fpannen de H E N R I E T T E W I L S O N S
hare ftrikken ; daar komen de zedelooze lieden van bet Hof
vermaak voor goud zoeken , en , gelijk een hunner zeide,
zakelfte liefde koopen . Deze wezens , in rang verfchillende,
maar alleen toegewijd aan verfoeijelijke ondeugd , zijn verfpreid in die fchitterende loges . De Directeuren van bet tooneel hebben haar vooraf loodjes gezonden ; meer dan de helft
der zaal is opgevuld met deze priesteresfen , en met mannen, welke de dienst van outerknapen bij haar waarnemen .
Ik vraag, hoe een tooneeldichter aan een alzoo zamengefleld
publiek werken kan aanbieden, die met fmaak gefchreven
zijn, en waarin keurigheid van gedachten met diepheid van
gevoel is vereenigd ? Hij zoude niet verftaan worden door de
genen, tot welke hij zich wendt . Dubbelzinnigheden, woordfpelingen, vuile taal, der ftellaadje van eene kermistent waardig , - ziedaar , wat er in bet blijfpel verlangd wordt ! De
overzetting van de flechtfle Franfche melodrama's, bet overdreven hartstogtelijke, bet ftuitende van de meest onwaarfchijnlijke omftandigheden , afzigtige en bloedige bedrijven,
in menigte ten tooneele gevoerd, --- ziedaar, wat treurfi,el
moet heeten!
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De Engelfche fchouwburgen zijn verbazend groot ; in eene
eerfte loge cegenover bet tooneel geplaatst, kan men naauwelijks met bet bloote oog de bewegingen der tooneelfpelers
onderfcheiden . Voor u ziet gij in eene fteile diepte neder,
waar eene flordige en verwarde menigte in woelende beweging is ; dat is bet parterre, of de bak . Deze kolosfale
grootte der gebouwen , die voor bet uicvoeren van tooneelftukken beftemd zijn , heeft een' dubbel nadeeligen invloed
op dezelve . Men moet deze zoo talrijke loges , de plaatfen
van onderfcheiding, bet orchest en den bak bezecten ; men is
kwistig in bet uitdeelen van loodjes ; men lokt de heffe der
Engelfche bevolking - men zoude zelfs gaarne aanfchouwers betalen .
Hierbij komt verder , dat de tooneelfpelers zelve , hunne
ftem voor zoodanig gebouw niet genoeg kunnende uitzetten,
hunne kunst verwaarloozen, in bet overdrevene vallen, zich
met klatergoud opfchikken, en alle gevoel voor her zedelijk
fchoone verwaarloozen. Zij geven geen acht op goeden
fmaak, en leggen zich niet toe op die fijne waarneming der
menfchelijke karakters , zonder welke de tooneelkunst niets
is . Hunne item wordt hol en fchor ; hunne gebaren zijn onnatuurlijk en geweldig . Zij overfchrijden de natuur to eenemale. Alle fouten, welke SHAKESPEARE aan flechte toeneelfpelers verwijt, brengen zij, om zoo to fpreken, in werking, en wel met opzet . De waarheid, bet plaatfen van den
klemtoon en de vereischte ftembuiging zijn bun onbekend ;
door hevigheid in de uitvoerin-g, door verfchrikkelijk gefchreeuw en door zonderlinge Weeding hopen zij bun doe! to
bereiken . Nooit heb ik gedacht, dat die hevige bewegingen
tot de tooneelkunst behoorden, of dat de getrouwe afbeelding der hartstogten dezelve kon toelaten . Een hart, da4
diep geroerd is, verraadc dikwerf zijne geheime angften
flechts door naauwelijks merkbare teekenen . Hoe meer de
aandoening in fterkte toeneemt, des to dieper dringc dezelve
in bet binnenfle der ziel, en openbaart zich van daar door
eenige verfchrikkelijke , maar onwillekeurige bewegingen .
Ziedaar eenige der voornaamtte oorzaken van het vervaldes
tooneels in Engeland. In plaats van ware en welgekozege
karakters, in plaats van wezenlijke en naar bet leven voorgeftelde perfonen , ziet men op betzelve de geweldige bewegingen van uitzinnigen . Alle zachte overgangen in de fchildering der karakters mist men . Een regelmacig of aangenaam
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gelaat zou geene uitwerking op zoodanig tooneel doen . De
leelijkheid treft veel meer ; door middel derzelve hoopt men
de aandacht van bet publiek to trekken en to vestigen . Men
neemt vooral zijne toevlugt tot de werktuigkunde , tot ge
zigtkundige misleiding , tot den fchitterenden glans van tooneelfreraden ; en men verandert bet tooneel in eene foort van
gedurige tooverlantaren . De poezij, deze wectige koningin
van de tooneelkunst, heeft er thans fechts den tweeden
rang ; men doer er heerfchen bet fchilderwerk , de beweging
der fchermen, zonder to denken , dat deze foort van begoo_
cheling bier nooit eene volkomene uitwerking zal hebben ,
terwijl de diorama's en panorama's alrijd de gelukkigfe pogin .
gen van den werktuigkunfenaar en tooneelfchilder overtreffen .
Ook vinden de Directeuren hunne rekening daarbij ; een fchilder kost hun niet zoo veel, als goede fukken en goede tooneelfpelers . De menigce der aanfchouwers geeft misfchien
zelfs de voorkeur aan dic onbekommerd en gemakkelijk genot, hetwelk geene infpanning van den geest vordert, aan dit kinderachtig vermaak, dat alleen de zinnen bezig
houdr. Zelfs de fukken var ; den grooten SHAKESPEARE
voert men thans niet meer ten tooneele , zonder dezelve to
bederven door die zoogenaamde fieraden en ongepaste verfraaijingen . Prachtige optogten, bewegingen van legers,
fpookverfchijningen duren foms geheele bedrijven door ; bet
onfoffelijke, dat er in de kunst des tooneelfpelers is,de uic .
drukking der hartstogten, bet verhevene, bet zuiver verfandelijke moec wijken voor die fchitterende nietigheden , voor
die onbeduidende en belagchelijke fpookverfchijningen,
Tegen bet midden van bet ftuk hoort men een zonderling
gedruisch ; terwiji eene walgelijke lucht zich door den fchouwburg verfpreidt . Gij ziet de bovenfe galerijen innemen door
dronken matrozen en door werklieden van allerlei fand . Men
uoemt dic bet uur van halven prijs . Alle deze aanfchouwers ,
die flechts de helft van bet gewone geld voor hunne plaatfen
betalen, verfchaffen u een nieuw blijfpel, dat meer waar,
doch tevens nog ruwer en woester is , dan dat, hetwelk gij
kwaamt zien vertoonen . Een onbefchrijfelijk getier verdooft
de fem der tooneelfpelers . Niet alleen de helden van bet
tooneel , maar ook de lieden in de loges worden niet zelden
met allerlei dingen geworpen . Daar ziet men den koperfager
met ontbloote armen en den werkman van het dok een' hevigen kampftrijd beginnen , terwijl de jonge H A M L E T zljne
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gepeinzen over leven en dood blijfc voortzetten . Dit gedeelte
der vertooning heefc foms kluchtige wendingen en wekt wet
eens belangftelling ;men ziet daar zich vrij ontwikkelen , wat
de oude volksregering , door de Engelfehe ftaatsregeling gewijzigd, nog aan kracht en onbeperkte vrijheid beeft behouden. Het roepen tot de tooneelfpelers, bet gedurig fpreken
cusfchen zeer verwijderde perfonen , en we! in eene taal ,
welke die van bet laagfte gemeen is, de kibbelarijen , de
twisten, de verfnaperingen, waarvan de overblijffelen op
grooten afUand vliegen en de rust van bet parterre ftoren,nu eens een onverwachte aanval tegen dezen of genen tooneelfpeler, then men willekeurig van bet tooneel verjaagt ;
dan weder een wild gefchreeuw om een ander fluk, of om
eenen Acteur, welken bet yolk verlangt to zien verfchijnen ; - alle deze geweldige vertooningen, die elkander opvolgen en fomwijlen met groote verwarring to gelijker tijd
plaats hebben, geven veeleer bet denkbeeld van Saturnalien
(SATURN u s - feesten, waarop bet gemeen to Rome groote
vrijheden had), dan van eenen fchouwburg, waar men bij
her ten tooneele voeren van belangrijke ftukken de welvoegelijkheid in ache neemc . Buiten twijfel is de toelating van
een zoo baldadig, dikwerf door dronkenfehap bedwelmd yolk
voor de zuiverheid en (om bet zoo eens nit to drukken)
kuischheid der tooneelkunst nadeelig.
De perfonen, die ftukken voor bet tooneel leveren, bepalen zich meestal tot bet vertalen van eene Franfche Paudeville en tot bet omwerken van eenig oud tooneelfpel . De
oorfpronkelljke fohrijvers , genoodzaakt zijnde zich aan den
wit des Directeurs to onderwerpen , vervaardigen hunne werken, om eenig beroemd Acteur, wiens naam de menigte
lokt, ce doen fchicteren ; dan noemc men hem , in de kunstcaal van bet tooneel, eene fler. Ik heb zulke fterren gekend, wier jaarlijksch inkomen dat der eerfte ftaatsdienaren
to boven ging ; eene verderfelijke zaak, zoo wet voor de
kunst zelve, als voor den duurzamen bloei des fchouwburgs .
De overige tooneelfpelers worden uiterst karig beloond ; vandaar
komt het, dat men eene menigte zeer middelmatige voorwerpen heeft, onder welke gij dan de fler ziet uitblinken, fchitterende dikwerf met gekunftelden glans , die onderfteund
wordt door bet gezwets der dagbladen , door eene ganfche
bende claqueurs (bezoldigde toejuichers), en door den flech .
ten fmaak der aanfchouwers .
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Welke inderdnad nieuwe ,naar bet leven gemaalde , bezielde
en verhevene voortbrengfelen kunt gij verwachten van eenen
fchrijver, die, bet eigenlijk doel zijner kunst vergetende, de
dienaar words van zulk eenen hoop , then hij behoorde to
vormen , en van zulic een publiek , welks fmaak hij behoorde
re verheffen en to veredelen? Zich fchikkende naar de bedorvene neigingen, welke to verbeteren zijn pligt was, kwetst
hij goede zeden en weivoegelijkheid ; in bet ergerlijke en
onzedelijke zoekt en vindt hij een middel om to behagen . Op
bet Engelfche tooneel komt veel voor, dat tegen de weigemanierdheid flrijdc ; ik bedoel niet enkel die onkieschheid in
uitdrukkingen, welke flechts ruw en aan onze oude fchrijvers
eigen is, maar vooral ook de fijnere en gevaarlijke aardigheden, de vernuftige en onbetamelijke woordfpelingen , die
wanfmaak en zedelijke onreinheid aanduiden . En doze plaar .
fen zijn bet juist, welke door de bovenile galerij luide toegejuicht, door bet parterre goedgekeurd, eal door de aan .
fchouwers in de loges met eenen glimlach worden aangehoord .
Den volgenden morgen herhalen de dagbladfchrijvers , tegen
hun geweten , die toejuichingen, en verheffen bet work toc
aan de wolken . De Heeren Directeuren dragen zorg, om
vooraf die goedkeuring to koopen door bet geven van loodjes, of door zonder betaling bellendig eene loge of to ftaan
aan den uitgever en zijnen vriend (*) .
(*) Editor and friend. De vriend des uitgevers is de perfoon , die de flukken , bet tooneel betreffende, flelt .
SCIIETS VAN DEN NATUURL1JKEN EN ZEDELIJItEN TOESTAND
VAN HOLLAND EN DESZELFS EEWONERS (*) .

Men kan

(Uit een Zwitfersch Tijdfchrift) (t) .

Holland ass eene aanfpoeling befchouwen , v66r
(*) Wij nemen de volgende Schets over, als een flaaltje
der onbefchaamde leugens , welke men buitenslands over ons
Vaderland uitvent. Naar ons denkbeeld is dezelve van een'
verloopen Zlvitferfchen Gouverneur in ons Vaderland , (gelijk
er, helaas ! zoo velen zijn) die , na bet goede ten onzent
rijkelijk genoten to hebben, wegens onkunde of wangedrag
weggejaagd is . Zulk cen wezen zoekt zicll dan op die wijze
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omtrent 30oo jaren, op een'
laag water, van drie groote
menfchen bemagtigden terfiond
hinderden de rivieren , die in
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fraaijen zomerdag (*), door
itroomen gevormd . Werkzame
de nieuwe landitreek , en verden volgenden winter, zoo als

gewoonlijk, to overttroomen . De bezetting dezer aardkluit is
niets anders dan eene gewelddadige inbreuk op bet gebied

der zee.
Mag men daaruit befluiten, dat Holland vroeg of laat weder door her Element zal verflonden worden,'r welkhetzelve
gedurig bedreigt `! Zekerlijk. - Maar de verbaaende dijken ,
die bet daartegen befchucten? Dezelve zijn inderdaad bewon .
derenswaardig ; maar toch zal , in weerwil van alle moeite en
kosten, de zee die toch eindelijk vernielen, en geheel Holland doen overftroomen . Een eenige mot kan daartoe vol-

ftaan . - E n mot? - Wel ja ; deze behoeft flechts een gat
ce maken, waardoor de Oceaan kan heendringen, om zijn esgendom to hernemen . Misfchien kan een boutworm , door

de vernieling van her paalwerk der dijken , heczelfde verooz+

zaken (I) .
Met d8n woord , alles is in Holland met de Natuurin ftrijd,
de inffelllngen zoo wel als de gr®nd. Zen hot t fponsachcig
land, diep onder de oppervlakte der omringende en doorltroo.
mende wateren, die eindnlijk de kooger liggende eilanden zijn .
Door dit geheel kunflige leven der bewQners anmarden de
hartstogten daar zeer ligt in ondeugden .

De Hollanders hebben een' vasten karaktertrek, een' on .
veranderlijken volksaard, die aan de Belgen, welke met hen
thans, om zoo to fpreken , een yolk moeten nitmaken, ont .
breekt. Met dit alles zijn zij niet van eenen vorm, die
op onzen landaard to wreken . Nederlanders! neemc toch geene vreemdelingen tot vorming, of liever misvorming naar
geest en hart, uwer kinderen I
(t) Bibliothek der neueflen Weltkunde, herausgegeben On
MALTEN, VIII Th. Aarau, bei SAUERLiNDER, 1829.

(*) Wat weet de man dit juist ! Het is alsof hij of ooK
konden van had geraadpleegd . [Men befchotiwd doze en vol-

gende kleine noten van den Vertaler (lechts als een niet noe .
menswaardig deel van de duizend - en - eene , welke er ve
maken zouden zijn .]
( .[) De fchrandere bol ! Hij denkt dus , dat Holland alleen
door dijken , en niet door duinen , tegen de zee wordt befchnt,
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grootsch geuoeg is, om andere Volken to beheerfchen. En
dit is toch juist hun hoofdzwak .
Er heerschte char, gelijk thans nog, het gevaarlijkfte bederf van alle, de gierigheid, het gevolg van den rijkdom .
De Souvereiniteit was niet bij de Staten . Generaal, maar bij
reeders, bankiers en eenige Patricifche geflachten . Noch de
Stadhouder noch de Raadpenfionaris waren alvermogend, maar
de Burgemeester van dmflerdam , eene oude pruik van zes
verdiepingen , gewoonlijk de C A T O aller gierigaards , juist
om zijne gierigheid gekozen. Hij zelf was niets anders dan
het werktuig eener Oligarchie van omtrent dertig tirannen (*),
die de Aristokratie van eenige duizend zware geldkisten
bekleedden . Bet bederf van bet Grieksch-Romeinfche Keizer-

r0 was

Wet zoo erg, als dat van Holland (t) .
Hollanders
hebben flechts ddne hoofddrifc ; die van den
De
rijkdom . Zij hebben de Republikeinfche Regering der Karthagers , zonder derzelver grootheid , gehad , omdat zij fechts
bun voordeel in de beheerfching zochten (1) . Het menschdom was , en is , inhueog csander, kude
de ganzen of koeijen . Hun geheele vernuft, hunne geheele eerzucht befaat daarin, hetzelve to plukken en to

melken .

In hec kieine hoekje moeras, dat zij bewonen, hadden zij
eertijds drie vierden van alle fchatten der Aarde opeengeflapeld . Slechts die Financiers , die 30 of 40 millioenen guldens
bezaten, werden voor rijk gehouden . Wie niet meer dan ddn
millioen had, was een arme fukkel .
Had men de Hollanders ongemoeid laten begaan, zoo als
(*) Daar moet de man zijne geleerdheid nu eens laten
luchcen . Hij herinnert zich de dertig tirannen van Bthene.
Zekerlijk had Am/lerdam, onder de W I T s E N s, de V A N B E UNINGENS, de HOOFDEN, de TEMMINCES, veel van
dthene onder de dertig tirannen 1
(t) Om dit to kunnen beoordeelen , herinnere men zich ,
dat de meestmogelijke laagheid, fechtheid en wreedheid, mec
domheid en bijgeloof gepaard, moord, vergiftiging , uitfleken
van oogen, e nz . to Konflantinopel onder de Griekfche Keizers aan de orde van den dag waren . Nu is Holland nog

erger I !
({.) Dit deden de Karthagers dus niet, de Hollanders wel?
0, die kundige man
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begonnen waren, zoo hadden zij de geheete befchaafde
wereld in hunnen knapzak geftoken . Toen de Republiekviel,
beftond zij federt lang flechts uit c R A S S U S SEE N, zonder ooit
eenen C E S A R gehad to hebben (*) .
Thans , nu z~ zonder hun toedoen onafhankelijk z~n, willen zij hunne heerfchappij op een ander Volk laden, hoewel
zij bet geenszins overwonnen hebben . Zij bezwaren bet met
verbazende belastingen, om hunne fehulden to betalen, want
Belgie heeft er geene . Zij bekommeren zich niet in het minst
daarorn, hen verlichter en ver/landiger to maken , omdat
zy van deze moeite geene klinkende voordeelen trekken (f) .
Maar zij dwingen hen , nitfluitend hunne taal aan to nemen ,
omdat zulks nuttig is voor hunnen handel .
Het karakter der Hollanders is koud , zonder nadenkend to
zijn. Zij rekenen ; maar bet ontbreekt hun aan grondigheid.
Zij zijn nijver, zonder groote werkzaamheid . Zij fpeculeren,
maar wagen niets . Zij zijn volhardend , maar zonder kracht .
Hunne fpaarzaamheid , die men hun als deugd kan toere .
kenen (+), is eene werking van bet temperament, hetwelk
zij met alle Noord/she Volken gemeen hebben . Wanneer zij
echter van de natuur de gaaf van to fchrapen ontvangen heb .
ben , ontbreeks bet bun daarentegen volftrekt aan die van
verttandig nit to geven . Zij verzamelen geweldige fchatten,
zonder to weten, wat zij daarmede doen zullen .
Vandaar de groote fchatten in klinkende munt,die zij thans
nog bezitten , en die voor de Maatfchappij verloren zijn ,
zonder hunzelven tot eenig voordeel to dienen . Dat kan ook
niet anders . Want zij, die flechts door gierigheid zulk een
groot vermogen hebben zamengefchraapt, zien er van af, om
daarvan gebruik to maken .
De zeden der Hollanders zijn geregeld, omdat bet belang
haar tot grondflag dient, en dewijl zij, door de koude, de
lucheftreek to baat hebben . Galanterie kent men weinig, omdat er weinig gezelligheid is. De vrouwen zijn , ten opzigte
van bet huisbeftuur en de opvoeding der kinderen, meer dan
z>S

(*) De geleerde man fchrijft z E S A R.
(t) De fnaak weet niet, dat juist de poging, om de Belgen to verlichten en ver/landiger to maken , beproefd , lang
volgehouden is, maar op de vrees der Belgen voor de Priesters heeft fchipbreuk geleden .
(1) Hoe kan men dit, wanneer zij in gierigheid ontaardt #
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ergens elders verantwoordelijk. Zonder overeenflemming met,
of bet verdragen van haren echtgenoot is er voor haar in de
wereld geen aanzien .
Het leven binnenshuis is voor baar zoo vervelend , dat zij
zich daarvoor menigmaal door zwakheden zoeken fchadeloos
to ftellen, die men elders zeer flecht en verachtelijk vinden
zou . Zij zien den vreemdeling in haar hais altijd zeer gaarne ; maar hij moet door den man ingeleid worden, die niet
meer jaloers is , zoodra hij van den gast aanzienlijke voordeelen hoopt to trekken (*) .
De fchoone fekfe is in Holland noch aandoenlijk , noch
teeder ; flechts verveling en zinnelijkheid kunnen haar doen
vallen . Maar zelfs deze afdwalingen zijn alleen toevallig,
omdat de hartstogt daarbij niet medewerkt . Zoodra een welopgevoed meisje getrouwd is , ziet zij of van haar piano,
hare teekeningen, van alle kunflen van vermaak, om zich
geheel aan de zorg voor haar huisgezin toe to wijden . Zij
vindt eene menigte kleingeestige bezigheden nit, die nogtans
alle betrekking op hare huishouding moeten hebben, om den
tijd te verdrijven, en de ledigheid van haar hart to vervullen .
Het gedrag der mannen is , van hunnen kant, naar hunne
inkomflen, naar hunne winflen berekend, en draagt den flempel van hun belangzoekend kerakter . Men houdt in Holland
bijzitten ; maar bet is geen beroep , zoo als in Frankr#k (t) . Gekamerde vrouwsperfonen heeft men weinig in
Holland. Daarentegen leven de kooplieden en de ri/ke burgers
met hunne vrouwelr/ke dienstboden in de grootfle gemeenzaamheid ; terw#l hunne vrouwen zich daarvoor met de huisknechts
trachten fehadeloos to ffellen . Te Amflerdam en in bet geheele Noord-Nederland zijn de Franfche Galanterie en bet
Par ffche Sybarismus volkomen onbekend.
De Hollanders zijn niet lekker, maar toch houden zij veel
van eene goede tafel . Fan our tot uur (dit lijdt geene uitzondering) drinkt men in de arm/le Hollandfche huishoudingen
thee , en eet er boterhammetjes bij . Zoo gaat de halve dag
verloren . Gedurende de andere helft wordt er gewerkt en
gerookt .
(*) Hoe flrookt deze vuile lastering met bet zoo even gezegde , dat er weinig galanterie in Holland plaats heeft ?
(t) Niet ? bij de fchrapers , bij welken alles to koop is?
Dat is toch zonderling !

VAN HOLLAND EN DESZELFS BEWONERS .

3 37

De Hollanders beminnen moeijelijke bezigbedengeheel niet,
en zelfs onaer de handswerkslieden words bet zwaarfle werk
aan vreemdelingen overgelaten . Zelfs de lastdragers transpotteren alle flechts eenigzins zware voorwerpen op karren, die
met een paard of vier honden befpannen zijn . De Hollandfche
foldaten zijn de flechtften van geheel Europa (*) .
De burgerfland is in Holland meer vercroeteld dan ergens
elders. Gemak gaat hem boven alles . H~ kan nict begrijpen , hoe men leven kan , zonder dagel#ks ten minfle twaalf
maalt jden to houden . Gewoon warm gekleed to zijn , in de
warme kamer to leven, en elke verandering van weder to
vreezen, kan hij de bez varen en ontberingen van eenen oor .
log niet verdragen .
De Hollanders hebben in 't algemeen een zeer onvolledig
denkbeeld van gezellige vermaken . Zij flaan in dit opzigt nog
beneden de phlegmatieke Britten , die zich flechts buitenslands vermaken . De Hollanders en Engelfchen reizen veel,
maar grootendeels enkel om zich to verrijken ; de laatflendik.
werf ook, om kundigheden op to doen , maar de eerflen nooit.
Met dat alles is er geen Rijk in Europa, waar men zoo veel
Mufeums vindt als in Holland (t) . Overal, zelfs in dorpen,
vindt men verzamelingen van Schilderijen, voorwerpen van
Natuurlijke Historie, Oudheden en Kabinetten van Natuurkunde, enz . Maar Holland heeft, buiten zone Schilders,
die zelfs in de jongfle t~den geene opvolgers hebben gevon .
den (1) , geene bifzonder uitflekende mannen voortgebragt (§).
De Nationale Letterkunde is in verval . Nooit hadden de
Hollanders minder fmaak in de Dichtkunst, don tegenwoordig (**) . Alles moet bij hen bedrijvig zijn . Er zijn nog
(*) Dus nog erger dan de Napolitanen , Paufelijke f¢irren
en Turken ? Ware de Schrijver een Franschman , (en de He .
mel weet, wie en was hij is!) wij zouden hem alleen op
Waterloo wijzen .
(t) Ook al zeker louter fpeculacie ?
({ ) Getuige onze Tentoonflellingen !
(§) O fchimmen van ERASMUS, DE GROOT, OLDENBARNEVELDT, MAURITS, DE WITT, DE RUITER,

WILLEM III, HEMSTERHUIS, SCHULTENS, NIEUWLAND, BORGERI
(**)Zoo zijn dan IIILDERDIJK, HELMEKS,TOLLENS,

en zoo vele anderen ,
flechts Rijmelaars ?
LOOTS

bier niet alien to noemen ,
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wel Dichters in Holland, maar zij oefenen to gelijk dichtkunst
en koophandel. De Hollandfche G E L L E R T(*) is Makelaar
to Rotterdam . Er is veel goeds in deHallandfche Letterkunde ;
maar zij is buitenslands weinig bekend (t) . Her Tooneel is
arm ; en V O N D E L, then men daar met S C H I L L E R en c 6THE gelijk flelt, kan zich naauwel#ks met I F F L A N D of
K O T Z E B U E ,J?eten .
De mannen hebben hunne bijzondere gezelfchappen ; de
vrouwen de hare . De eer(len komen bijeen in hunne Mufeums of Clubs, waar zij nit alle hunne magi rooken en over
flaatkunde praten. Cemengde gezelfchappen z#n ten uiterfle
zeldzaam. Iedere klasfe, iedere fland leeft afgefcheiden van
de anderen . De Patriciers willen geen' omgang hebben met
aanziendjke handelaars . Deze zien op welgeflelde kooplieden
met verachting neder, gelijk deze weder op de winkeliers .
De burgerJland words door alien veracht . Op her eerfte gezigt
zou men denken, dat de Hollanders de Indifehe Kastenverdeeling hadden aangenomen . Want bij de vijf genoemde Kasten
.moet men Dog de zesde , her gemeen , rekenen, hetwelk onbefchaamd, vol aanmatigingen en toch het meest begun/ligd is .
Bet ontbreekt ook niet aan Paria's . Men rekent daaronder
alle Schr j/vers, Kun/lenaars, Geleerden en Onderw/zers, die
in mindere achting /laan en Jlechter bezoldigd worden dan de
dienstboden ( .1.) . Men acht de In.enfchen Diet naar hunne verdienflen, maar naar mate men ze meer of minder noodig
heeft.
De genoemde Kasten fplitfen zich in den handel Dog in
verfcheidene andere . Bankiers en reeders houden geen' om(*) Wie dat wel zijn mag?
(t) Waar, zeer waarl De Schrijver zelf is er bet fprekendst bewijs van .
(1) Hier komt de aap nit de mouw . De Schrijver van dit
zamenraspfel van leugens en lasteringen , naar wiens kundigheden men Diet meer behoeft to vragen , zal zekerlijk
naar evenredigheid derzeive geacht en behandeld zijn . Maar
er is toch Dog een landgenoot van hem geweest, zekere
W Y T T E N B 4 C H, die men zegt , dat zoodanig als een Paria bebandeld is, dat hij Holland boven zijn Vaderland flelde. Maar deze man zal aan den kundigen Schrijver gewis onbekend zijn . Nu , men behoeft ook Diet alles to weten! Over
alles to fchrijven? dat is eene andere vraag .
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gang met gewone kooplieden, deze niet met de makelaars,
deze niet met de kruideniers , deze niet met andere winkeliers, deze niet met looijers, gelijk die weder niet met touw .
(lagers .
Bij dit alles voege men nu nog , dat er in alle klasfen eene
menigte perfonen zijn , dot wil zeggen , alle lieden boven de
veertig jaren , die alle meeningen, gewoont8n , kleeding en

gebruiken van het cijdperk v66r den val der Republiek ten
frengfe bewaren . Men ziet dezelven in alle Mufeums, alle
vergaderingen , op alle fraten , met hunne potfierlijke rok-

ken, hunne vesten met groote zakken op de lenden, hunne
ftaarten in 't haar en hunne driekante hoeden (*) ; terwiji de
jonge lieden aile Park/che en Londenfche Modes naapen, en
bijna nog belagchelijker zijn, dan hunne ouderwetfche groot .
vaders en grootmoeders .
(*) Dit is dus de kleeding van alle perfonen boven de veer-

tig jaren!

LETS, OVER HET EILAND TEXEL .

Aan den Heer Redacceur der Vaderlandfche Letteroefeningen .

D

Mijn Heer de Redacteur 0.

ezer dagen las ik in den Friend des Vaderlands, voor
Febr. 183o, eene befcbrijving van het Eiland Texel, welke,

niet meer dan het refultaat eener vlugtige befchouwing van
flechts 6dnen dag zijnde, natuurlijkerwijze hoogst onvolledig
moest zijn. Ik herinnerde mij , dat ik , niet zeer lang nog

geleden, eenigen tijd op dat Eiland mij opgehouden hebbende , bij die gelegenheid , volgens mijne gewoonte , verfcheidene aanteekeningen gemaakt had, betreffende de plaats , inwoners, zeden en manieren enz . Spoedig flu kreeg ik die
eens uit de portefeuille, herlas die , en begreep , dat dezelve
door UEd . welligt niet ongefchikt zouden worden geacht,
een plaatsja in UEd. Mengelwerk to vullen ; wordende overigens aan dezelve door mij hoegenaamd geene waarde ge .

hecht, dan die van zoo veel mogelijke naauwkeurigheid .
Heb ik alzoo mij in deze mijne meening pier bedrogen,
Mijnheer, wees dan zoo goed, aan het oogmerk der inzen .
ding to voldoen , als wanneer dit mij welligt zal aanleiding
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geven, van tijd tot tijd dergelijke opmerkingen omtrent andere
min algemeen bekende plaatfen aan UEd . toe to zenden .
Ontvang, Mijnheer, de verzekering der hoogachting,
waarmede ik de eer heb to zijn
UEd. bereidw. Dienaar
G

Maart 1830 .

V. D .

et Eiland Texel - van ouds Texlum-, bet voornaamile
Il
onzer noordelijke Eilanden , ligt op ongeveer een uur afftands

van de Helder, en wordt ten noordwesten met eene keren
van duinen , en aan de overige zijden door zeedijken om .
ringd , en tegen de zeevloeden beveiligd . Vereenigd , zoo
als nu, met bet Eijerland, dat, volgens de gefchiedenis,
v66r 1629 nog een afzonderlijk eiland was, heeft hetzelve
eene uitgeftrekte oppervlakte, wier geheele omtrek, alle dui .
nen en duingronden daaronder begrepen , op i6 h 18 uren
gaans kan berekend worden : de binnen de dijken gelegene
en gecultiveerd wordende landerijen beloopen 7 a 8ooo bun.
deren gronds , waarvan flechts een zeer klein gedeelte tot
bosch of bouwland, en al bet overige tot wei- of hooiland
gebezigd wordt .
Men telt thans op dit Eiland nog zes dorpen, namelijk den
Burg, het oude Schild, den Hoorn, de Waal, het Oosterend
en de Koog, offchoon dit laatfte naauwelijks meer den naam
van dorp verdient, en alleen nog uit eene vrij nette kerk en
toren , met ongeveer IS of 2o huizen , beftaat . Overigens vindt
men een aantal gehuchten van 6 , 8 en meerdere huizen, die,
overal verfpreid, bet hunne toebrengen, om bet geheel des
Eilands een levendig aanzien to geven .
Over bet algemeen heb ik opgemerkt, en heb dit trouwens
bij eigene ondervinding, welk een hoogst ongunflig denk .
beeld men meestal zich van een Eiland vormt . Ik herinner
mij nog zeer goed bet oogenblik , toen ik mij naar Texel begaf. Opgevoed in eenen kring en op eene plaats, waar men
hoegenaamd geen eigenlijk denkbeeld van zee of eiland had ,
waar alwat zee heette reeds eenen zekeren affchrik inboezemde , was bet mij een wonderlijk denkbeeld , toen ik, om
gewigtige redenen , mij naar een Eiland moest begeven , en
aldaar eenigen tijd vertoeven! Een denkbeeld van bekrompenheid van plaats ; barheid van oord ; cen klein plekje
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gronds, van waar men steeds de oneindige zee voor oogen
had ; onbefchaafdheid van zeden
ziedaar de opbeurende
gedachten, die mij bezig hielden, toen ik in de postfchuit
ftapte en naar Texel ftevende ! (*)
Trouwens dit is niet onnatuurlijk, wanneer men de g ewo .
n e reisroute, althans van Haarlem af, in aanmerking neemt .
Hoe aangenaam toch is niet de weg van Haarlem naar 41k.
maar! Eene gemakkelijke diligence voert u fuel langs eenen
uitmuntenden ftraatweg, beplant met fraai opgaande boomen ;
bet oog vindt onophoudelijk nieuwe lusthoven , nieuwe fchoonheden van allerlei aard, die men met telkens fraaijere ver_
wisfeit, prachtige buitenplaatfen, kostbare gebouwen, fraaije
bosfchen , uitmuntende weiden en wat niet meer! Alkmaar
gepasfeerd zijnde, krijgt bet land dadelijk eene geheel andere
gedaante ; -met weinige uitzondering, geene lusthoven, geene
prachtige gebouwen meer . Offchoon de Zjjpe heerlijke landouwen oplevert en van de vlijt barer ingelanden getuigt,
kan zij tocb op verre na niet aan bet oog die heerlijke tooneelen vertoonen , die bet aan gene zijde van 4lkmaar ge .
niet .-Maar thans komt men aan bet Zand ; en nu - vaarwel fchoone Natuur! eene onafzienbare vlaltte van heide of
fchralen weidegrond, doorfneden van een fchier regtlijnig ka .
naal ; ten oosten de Zuiderzee , ten westen eene reeks van
dorre duiren, - ziedaar wat nu bet oog vindt, en fomberbeid en treurigheid in bet hart doet ontftaaa , in plants van
den vrolijken moed, lien men nog kort to voren ondervond!
Z66 geftemd, komt men aan bet Nieuwe Diep, en moet nu
over den wijden plas naar - bet EILAND Texell Wat nu
moet dat niet zijn! Immers bet kan wet niet antlers, of dit
moet nog minder zijn dan bet trerrige tooneel, dat men pas
gezien heeft!
Z66 ten gaastenbij waren mijne gedachten gedurende den
overtogt, die, begunftigd door goeden wind en tij, binnen
bet uur plants had ; en ik geloof, dat bet wet die van menigeen zullen geweest zijn, die voor bet eerst deze reize
deed , en nimmer to voren , noch van zee, noch van Eiland ,
eenige eigene ondervinding had .
(*) Deze postfchuiten onderhouden de dagelijkfche corres .
pondentie tusfchen den vasten wal en bet Eiland ; des winters heeft dezelve , door middel van booten , op een ander
punt des Eilands plaats .
7
MENGELW . 1830 . NO . 7 .
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Hoe aangenaam intusfchen werd ilk verrast, zoodra ik in
de haven van hoc oude Sc,ild voet aan wal zette, en vol
nieuwsgierigheid her oog opfloeg, ten einde toch eens to
zien, waar ik nu wel Bond . Links van mij het nude Schild ;
v66r mij , oost en westwaarcs , uitgeflrekte en welige landerijen, met tallooze kudden fchapen en hoornvee ; bier en
daar op verre afftanden verfchillende torens ; overal kleinere
of grootere gehuchten, of enkele boerderijen, door kieine
boschjes van hakhout afgewisfeld ; terwijl eindelijk noordwaarts of bet gezigt op eene allerbevalligfte wijze bepaald
word door bet buiten B;•ake-flein, cenige nevensliggende
bocrenplaatfen en een boschje van opgaande elken, welk alles tegen de glooijing eener hoogte gelegen is, die algemeen
onder den naanr van den floogenherg bekend is , en van bet
ftandpunc, dat ik gekozen had , den horizont bepaalt . Inderdaad, dit was mij althans eene zeer groote en aangename
verrasfing!
Maar keeren wij van deze uitweiding terug, en befchouwen wij hot Eiland Texel nu in eenige bijzonderheden . 1k
moet echter hier oprnerken , dat ik een nantal derzelven aan
eigene opmerking en naauwkeurig onderzoek verfchuldigd
ben , maar ook vele daarti an door mij ontleead zijn van i •emand, dies ik, zoo door zijnen ftand en oordeel , als ook door
zijne bij mij geblekene waarheidsliefde en langdurige bekendheid met dit Eiland, voikomen bevoegd achtte, uiij al datgene mode to deelen , wac ik gaarne weten wilde, en welke
il : dan even getrouwelijk toil mededeelen, .als ik die ontvangen heb . llij zelf, dic gefchrijf welligt lezende, oordeele
daarover!
Texel bevat eene bevolking van 4Soo k 5000 zielen , verdeeld in de verfchillende dorpen en het open veld, Alle deze
dorpen, echcer, vormen m, :t elkander flechts dine gemeeate,
e •. behooren alzoo onder een en hetzelfde plaatfelijk beftuur,
dat, de Burgemeester en een Secretaris daaronder begrepen,
nit Lien I .-den beftaat . Veefokkerij , landbouw en zeevaart
maken de hoofdtakken van beftaan nit dezer bevolking . Wat
de eerfle betreft, zoo bepaalt zich deze hoofdzakelijk tot de
fchapen, die als van zeer good ras bekend ftaan, en wier
wol dan ook zeer gezocht is ; - derzelver getal belooptplusminus 30,000 , met ongeveer 2000 finks groot en klein hoornvee en 380 3 400 paarden . Jaariijks words een gedeelte van
de daarvan afko :nende lammercn in Mei naar de marks to Lei .-
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den vervoerd ; - dit getal beloopt so k r 2,ooo. Met Sint
,Tan words de wol verkochc, die va13 de jarige fcbapen gofchoren is , aan Commisfionairs , die tot dat elude op Texel
komen, en voornamelijk voor Franfehe rekeni2g koopen, alzoo dear to lande de fabrijken de Texelfche wol voor eene
zekere foort van lakens bijzonder fchijnen to behoeven ; -

de hoeveelheid dezer uitgevoerde wol kan op 75,000 Nederl.
ponden door elkander begroot worden . Buicendien worden
jaarlijks een aantal (zoogenaamde) oude fcbapen, eenig vet

boornvee en ettelijke duizende ponden groene kaas uitgevoerd.
Tk herinner mij hier, dat, ten aanzien dezer groene of Te-

xelfche kaas, ik vrij naauwkeurig onderzochc, alzoo ik ow-

trent derzelver bereiding, in der tijd, de zonderlingite ver.
tellingen gehoord had. De waarheid daarvan is deze : de kaas
wordt van fchapenmelk op dezelfde wijze als andere kaas toe-

bereid ; de dd_nige vreemdigheid, die haar dan ook die groene
en eigenaardige kleur en fmaak geeft , is , dat bij derzelver
bereiding eenig fap gevoegd wordt, dat men nit versch gevaUen fchapenmest, door middel van een fijn doeltje, perst .

Lk vernam, dat federt eenigen tijd door bet plaatfelijk beiluur, net behulp van bet Gouvernemenc, veel werks werd
gemaakt ter bevordering der paardenfokkerii : tot dat einde
bevinden zich aldaar drie hengiten van !fries*, (frabisch en
Engelsch ras, die ik dan ook gelegenheid bekwatu to zien,

en welke in een' aan den Heer Mr . a
coebehoorenden ftal gehouden , en goed voorzien en opgepasc fchenen to
worden . Het Texelseh paardenras is, offchoon klein, Wet
flecht gebouwd , en , naar men zeg, lkerk . Wanneer men bet
u aar eerst zoo verre zal hebben kunnen brengen, om de liefhabberij voor fraa je paarden , die was meer dan alleen vier
pooten en een' kop hebben , alhier op to wekken , dan geloof
ik, dat bet beftaande ras zeer goed zal kunnen worden, en
welligt eenmaal uitmuutende paarden, vooral voor de ligre

cavallerie, kunnen opleveren . (*)
Wat nu betreft de welvaart des boerenftands , zoo febijot
die in de cegenwoordige dagen op Texel zeer verminderd ce
zijn bij eenige jaren geleden , waarvan de oorzaak hoofdzakelijk to wijten is aan de fterk verminderde prijzen der wol ,

(*) Naar ik federt vernam ;. is aldaar thans eene jaarli5kfche

veulenmarkt opgerig•t .
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en dus ook van bet fchaapvee, alzoo in den zoogenaamden
Franfchen tyd dezelfde wol voor een gulden bet nude pond
verkocht werd, die chans een gulden en minder bet Nederl.
pond geldc ; de lammeren golden destijds f 5 a f 6 en nu
f s ; h f 3 . Dit groote verfchil heeft den boer geweldig achteruitgezet, en velen derzelven in eenen toeftand gebragc,
waaruit zij zich niet ligt zullen herftefen ; vooral daar er
weinige hoop is, dat de aanleidende oorzaak dier prijsvermindering (de hooge belasting, namelijk, der vreemde wol
in Frankrijk, en bet overvoeren van alle markten met Engel.
fche wol) fpoedig zal ophouden . Overigens heeft men alhier
verfcheidene, vpor hunnen land , vermogende veehouders en
landhebbers, op wie bet boven aangemerkte dan ook van
mindere toepasfing is ; maar, gelijk trouwens overal, de vermogenden maken de uitzondering op de middelmatigen en geringen .
Zoo als ik boven reeds gezegd heb , bet Eiland Texel be .
ftaat grootendeels uit wei- en hooiland ; - in de laatfle jaren , echter, fchijnt men de hooge belangrijkheid van boutgewas meer begrepen to hebben ; vandaar ook , dat men thans
op vele plaatfen, vooral bij de Koog, grootere en kleinere
boschjes van hakhout op bet land verfpreid ziec, en waarin een
der gegoedfte veehouders en landhebbers een navolgenswaardig
voorbeeld geeft ; dan over bet algemeen beteekent bet niet genoeg. Bouwland overigens bevindc er zich , naar gelange der
uitgebreidheid des Eilands, ook niet veel ; - dit fchijnt in .
tusfchen mede meer en meer bijval to vinden en gaat voorwaarts . Men teelt bier eene goede foort van aardappelen,
die vooral in bet voorjaar, zoo men zegt, lang goed blijven ;
voorts rogge , tarwe , garst , enz . - .- maar alles op verre na
niet genoegzaam voor de belangrijke behoeften van bet Eiland zelve .
De zeevaart, in bet algemeen, is een andere hoofdtak van
beftaan der Texelaren, en bepaaldelijk wei voor de bewoners
van bet oude Schild, den Hoorn en bet oostelijk deel des Eilands . Het gezamenlijk getal der bij then cak van beftaan
belanghebbenden kan alleen op i5oo h soon zielen begroot
worden . Van ouds her, en v66r nog niet vele jaren, woonden er een aantal koopvaardijkapiteins, die op Texel geboren
en gehuwd waren , en dan ook , wanneer zij hunne fcbaapjes , zoo men zegt , op bet drooge hadden , aldaar hun overig
]even fleten , en alzoo daar ter plaatfe de door hen overge-
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wonnen kapitalen in omloop bragten en hielden . Thans, echter, bevinden er zich nog maar weinige oude kapiteins op
Texel : de geheele verandering van tijdsomftandigheden , van
denkwijze, van be!'oeften, en wat niet al? die in de laatfte
25 jaren een' zoo belangrijken invloed op de Maatfchappij
uitgeoefend heeft, heeft ook deze voorvaderlijke gewoonte
in onbruik doen geraken ; en naauwelijks is de Texelaar tot eerften ftuurman of kapitein bevorderd , of de kring
wordt hem , naar bet fchijnt , op Texel to eng ; hij moet naarifmflerdam , vindt dan ook daar, vooral tegenwoordig , zeer
veel , wat geene andere plaats hem z66 fchenken kan, en -keert nimmer naar zijne geboorteplaats terug!
Dit is voor bet Eiland een wezenlijk nadeel, en, geloof
ik , ook minder bevorderlijk voor de opleiding van deszelfs
jongelingen tot bekwame ftuuriieden en kapiteifs . Door die
verwijdering naar de hoofdftad of elders wordt de naauwe
band, die anders , nit den card der zaak, de zoodanigen aan
hunne overige medeeilanders verbindt, meer of min verbro .
ken. Men krijgt zoo vele andere betrekkingen, dat de natuurlijke neiging, om eegen yolk, om bet eens zoo to noe.
men, voort to helpen , en daaraan eens war moeite en zorg
to befteden , verloren gaat . Maar bet is hiermede al gelegen
als met duizend andere zaken ; andere tijden , andere zeden ,
en geene redenering is in ftaat daar tegen op to werken .
Het getal der vaartuigen , die op Texel to huis behooren,
beloopt ruim honderd . Onder dezelve bevinden zich 14 h 15
fchooijerfchuiten, die bepaaldelijk voor de loodferij dienen ,
en doorgaans met 8, io of meer man varen ; een dental vischfchuiten, wier hoofdbeftemming zich wel last denken ; een
Lien- of twaalftal kagen , die als beurtfchepen de dienst voor
bet publiek verrigten tusfchen Texel en .lmflerdam, Harlingen, Alkrnaar enz . ; terwijl alle de overige of voor bijzon .
dere rekening der op Texel wonende kooplieden en winkeliers, of op de oestervangst varen : ook met bet wier . halen
houden vele derzelven zich gedurende zekeren tijd bezig .
De loodferij op Texel beftaat nit een 140 b 15otal loodfen , behalve de leerlingen , waarvan een Total aan den
Iloorn, en de overigen aan bet oude Schild enz. woonachtig
zijn . Die van den Hoorn zijn meer bepaald buitenloodfen ; dat
is, zij zoeken de fchepen in zee tot in bet kanaal op , en
brengen die tot op de reede of in bet Nieuwe Diep, als
wanneer de binnen!oodfen die vervolgens (althatrs voorheen)
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Zij alien flaan onder her onmiddeilijk toezigt van eenen Commisfaris, die aan her oude Schild
zijn verblijf houdt .
Her lot dezer menfchen is waarlijk betreurenswaardig ! Her
is nimmer van veel beteekenis geweest ; maar federt de iaacfle jaren is her nog merkelijk achteruitgegaan , vooral dat der
binnenloodjen, alzoo bet opbrengen van fchepen naar Amflerdam , bij her menigvuldig gebruik der zeefchepen van bet
1Noordhollandfche kanaal, nagenoeg geheel vervallen is, Wanneer men henzelven hoort verhalen , en dit door onpartijdigen als volkomen waarheid hoort bevestigen, dan kan men
zich niet genoeg verwonderen, hoe er nog menfchen kunnen
gevonden worden, die aan zoo kommervol een leven, bij
zoo geringe verdienflen , zich willen toewijden . Door elkander
gerekend, is her een zeer gelukkige loods, die f aoo in
een road jaar verdiend heefc! Maar een grooc aantal, die op
verse na die fom pier halen kunnen ; en hiervan moeten dan
man, vrouw en meestal een aantal kinderen leven I want de
vruchtbaarheid der huwelijken fchijnt , zoo als fehier algemeen , oak bij hen in eene omgekeerde rede to flaan tot de
middelen, am de behoeften derzelven to beflrijden . Her 8dnige buitenkansje, (want war vak toch heefc dic nlet?) dac
die arme drommels hebben, is hun (zoogenaamde) knapzak. Treffen zij nu een' redelijken kapitein aan, en is
die over den loods tevreden , welnu , dan words die knapzak
bij her vertrek van boord nog eens voorzien, en dit bereidt
den man dan nog eene goede ontvangst bij zijne chere moitil,
en behoort tot de emolumenten van her vak
Maar ernflig - her heeft mij met verwondering getroffen,
dit z66 gevonden to hebben . War is een loods toch inder.
daad een belangrijk wezen voor cen land als her onze , dat
met den koophandel float of valt! Zoodra toch komt hij niet
aan boord, of hij vervangt den kapitein ;hij zegc en beveelt,
hoe er geftuurd, war er gedaan of gelaten moet worden ; op
hem, in ddn woodd , rust de geheele zedelijke verantwoording
van fchip en lading en alle de menfchenlevens, die zich aan
boord bevinden . Voeg dan hierbij de onvermijdelijke zorgen, moeiten en gevaren, die zij bet grootfle deel van her
jaar moeten trotferen, en die de meesten, v66r den tijd,
doer• oud en grijs zijn, - war ware dan billijker en natuurlijker, dan dat een zoo nuttig lid der Maatfchappij , bij kunde en vlijt en goed gedrag, een redelijk fluk broods mogt ltun-

naar Amflerdam opbrengen .
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men verdienen, en op zekeren ordentelijken voet werd befcboutivd en behandeid ? Te meer verwonderde mij dit , door ,
zoo mijn geheugen mij niet zeer bedriege , ik dit in de zuidelijker havens van bet Rijk op een' geheel anderen voet
heb ingerigt gevonden, oneindig doelmatiger voor den troop .
bandel en tegelijk beter voor de loodfen zelve . Ik kan niet
denken, dat bij een Gouvernement als bet onze, dot alle de
onderdeelen van bet beituur zoo naauwkeurig onderzoekt en
kent, de onvolkomenheid der inrigting van bet loodskvezen
op Texel, en bet beklagenswaardig lot der loodfen zelve, on .
bekend is ; en van deszelfs verlichting en doorzigt kan men,
naar mijn gevoelen, niet anders verwachten, dan dot hieromtrent , over korteren of langeren tijd , cens eene geheele en
afdoende organifatie plaats zal vinden . Tot zoolang intus .
fchen wensch ik van harte, dat de Hemel der loodfen knap
zak fteeds rijkelijk zegenen moge !
De ligplaats der vaartuigen dezer loodfen is achter den
Hoorn of aan den Horst, een dusgenaamde zandbank en inham van bet Eiland . Daar zijnde , wees de gids , lien ik bij
mij had, mij de plaats aan , waar reeds N A P o L EON (die ,
om dit in bet voorbijgaan to zeggen , even als zijn broeder ,
Koning L o u E w IJ it , dit Eiland ook nog bezocht hebben)
bet voornemen had , eene fterkte , met bet noodige gefchut
voorzien , aan to leggen , ten einde , in geval van nood , die
in verband to brengen met de forten aan de Helder, om alzoo
eenen Indringenden vijand op eene doelmatige wijze to kunnen verwelkomen ; en verhaalde mijn gids er mij tevens bij ,
dat ook ons Gouvernement nog van tijd tot tijd op deze aangelegenheid zoude zijn opmerkzaam geweest . Hoe dit zij ,
de mogelijkheid vooronderfteld zijnde, een zoodanig fort aldaar aan to leggen , wil ik gaarne gelooven , dot hetzelve eon
uiterst belangrijk punt zoude kunnen opleveren ; terwijl bet
overigens zich nog al begrijpen last , dot bet Gouvernement niet
zal verzuimen, die maatregelen to nemen, waardoor de toegang tot de kolosfale en kostbare Maritime inrigtingen van
bet Nieuwe Diep tegen alien indringenden vijand , des hoods ,
zoude kunnen verdedigd worden . - Dan , verder.
De oestervangst houdt een aantal andere vaartuigen bezig,
die echter meestal aan den oostkant van her Eiland to huis
behooren ; - de oesters worden aldaar op bedden gebragt,
dat is, op zekere afgebakende plaatfen aan bet strand , waar
zuiver water is, geplant of gelegd, en vervolgens alzoo ge .
fpeend en bet geheele jaar door geviscbt,
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Mij is her gecal nesters opgegeven , dat voorheen jaarlijks
gerekend werd van Texet naar dmflerdam en elders vervoerd
to worden ; dan , door hetzelve niet to hebben opgeteekend ,
is her mij vervolgens nit her hoofd gegaan ; dic weet ik ech .
ter, dat her bijster grooc was ; maar, hoe groot ook, moet
hetzelve niet halen bij de callooze oesters , die federt 2 a 3
jaren gevonden en gevischt zijn . Deze buitengemeene over .
vloed , echter, is verre of van in her voordeel der oestervisfchers to zijn, daar dezelvc hierdoor zoo zeer in prijs zijn
gedaald , dat zij foms fchier onverkoopbaar waren . Men
fchijnt er tegenwoordig ook vele van Texel naar Hamburg to
verzenden .
Her Noordhollaedfche kanaal heefc aan het Eiland, voor
zoo verre deszelfs zeedorpen betreft , een' gevoeligen flag
toegebragt, en vooral voor her nude Schild, dat nog v66r
kort eene zeer bloeijende plaats moet geweest zijn, waar
voor geld geene woning to bekomen was en de menfchen als
opeengepakc waren, een treurig verfchiet geopend . En geen
wonder! Voorheen toch lagen er fleeds, en vooral in her
voor- en najaar, een aantal zeefehepen, zoo oorlog als
koopvaardij, op de reede van Texel, en moesten er fours
weken aaneen op een' gunfligen wind blijven wachten . Gedurende then tijd werden alle die fchepen door Texelfche zeelieden bediend , die men klaarmakers heette . Deze kwamen
met hunne vaartuigen dagelijks aan boord , en verkochten er ,
voor contante en goede betaling, melk, eijeren , verfche borer en kaas, hoenders, driven en ander gevogelte, brood,
vleesch, visch, groenten , vruchten, en alles, in Bdnwoord,
war tot de dagelijkfche confumptie behoorc, en her Eiland
maar opleverde . Vandaar dan ook her aanz :enlijk gecal winkels aan her nude Schild. WWelk een vertier moest dit niet
geven ! Hietbij kwam het debiet , dat de aldaar wonende cagrijnen , zeilmakers , victu ::iiekoopers enz . hadden . k 6n
florm , en hoevele fchepen hadden al dadelijk weir war
noodig ! deze een kabel , gene een anker , con derde war
anders, dat alles gemakshalve al fpoedig van Texel gedaald
werd. - Maar dit alles is nu over ; --- de fchepen komen
binnen, zeilen in her Nieua'e Diep , worden door de fluis
gefchut , en jagen of zeilen veelal dadelijk op naar dmflerdam ; omgekeerd, die van 41/lerdanz blijven in her Nieuive
Diep, tot de oostewind komt, en zij als in een oogenblik met
de foomboot nit de haven zijn ; en van alle de voordeelen ,

OVER HBT EILAND TEXEL .

3 49

die voorheen van dezelve getrokken werden, bekomt dit Eiland er nagenoeg geene meer . Maar, wat zal men zeggen ?
Het lijdt wel Been twijfel, of niet alleen Texel, maar ook de
Helder, bet Nieuwe Diep en onderfcheidene andere belangen
hebben door het Noordhollandfche kanaal geleden ; -- dan
wat beteekent dit, gelegd in de groote fchaal tegen de be_
langen des koophandels? en het lijdt wel Been twijfel, of,
zoolang Am/lerdam nog eenigen koophandel zal bezitten , zal
bet nageflacht ook in dit opzigt het aandenken in zegening
houden van eenen Vorst, aan wiens echt Hollandfche vastheid
en moed in het uitvoeren van dens weldoordachte ontwerpen
men ook dat reuzenwerk verfchuldigd is .
(Het vervolg en flat hierna .)

ANEK,OTEN, RAKENDE DE

FRANSCHE OMWENTELING, HET

KEIZERRIJK EN HET HERSTELDE KONINGSCHAP .

(La Revolution, l'Empire et la Restauration ; ou x-,8 Anecdotes hl5torigrles etc ., par G . T 0 U C H A R P L A F O S S E .
Paris, 1823 .)
Oor (prong van het woord Sansculotte.

Mevrouwen

D E C 0 1 G N Y en D E P . . . . y die eene zitting der Nationale Vergadering bijwoonden , terwijl de Abt
M A U R Y eene redevoering hield , gaven telkens zeer luide
hare afkeuring to kennen, zoo dikwijls de fpreker zich
uitdrukkingen veororloofde, waarmede zij, niettegenflaande
haren rang, zich geenszins konden vereenigen, Ongeduldig over het gedurig in de rede vallen, dat deze vrouwen zich aanmatigden, en over de nadrukkelijke geba .
ren, waarmede zij zulks vergezelden , fchreeuwde de Abt ,
op de pratende vrouwen wijzende : Prefident! doe deze
twee ongebroekten (fans culottes) zw /gen . Deze benatning
maakte opgang ; men gaf dezelve weldra aan de driftigfle
voorflanders van de Omwenteling, die er eene eer in flelden, zoo genoemd to worden . M A U R Y was bijna trotsch
op zoodanige vinding. Men heeft hem, gedurende zijne nit_
landigheid, zich dezelve meermalen hooren toeeigeuen ; hetgeen ten blijk flrekt , dat althans waardigheid niet eene
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der kenmerkendc
foon was.

cigenfchappen van dozen ucrkclijken per-

LA FAYETT1: Na den ao JunJ 1792 .

De Generaal L A F AYE T T E, die over een der op de g"ren .
zen verzamelde legers bet bevel voerde, verliet den 28 Junij
1792 zijne legerplaats, en kwam, namens zijne foldaten, bij
de Nationale Vergadering liraf eifchen van den, op den aoflen
derzelfde maand gedanen , aanflag tegen de Koninklijke familie .
De meerderheid der Vergadering prees het gedrag van den
Generaal . Indien LODE W If rt XVI gebruik had weten to
maken van deze beweging ter gunfte der alleenheerfching ,
hij zou welligc dezelve nog hebben kennen behouden ; maar
de Koning hield zich ail , en de edelmoedige verdediger had
van zijne gevaarlijke onderneming geene andere vruchc, dan
dat hij de gramfchap der vijanden van de eenhoofdige
regering tegen zich gaande maakte . Hij word in beeldcenis
verbrand op een der openbare pleinen .
Vermogen der kinderl~ke liefde .

Gedurende de afgrijfelijke tooneelen van September, zou,
den de moordenaars , onder anderen , ook C A Z O T T E , een
zeventigjarig geleerde , onchoofden . Reeds is het zwaard
opgeheven boven zijn grijs hoofd ; zijne dochter fchiet wanhopig toe, omarmt hem, klemt zich aan hem vast, bedekt
hem met haar ligchaam, en fmeekt, de harden vouwende, dat
men haar to gelijk met haren vader treffe . Op dit roerend
gezigt ontftaac er onder de menigte hec ongewoon roepen
van genade ; hec zwaard ontzinitt den beul , en vader en
dochter onckomen .
Mejufvrouw D E S O M B R E U I L, minder gelukkig, behield
het leven van Karen vader op eene affchuwelijke voorwaarde .
Men bood haar een glas bloed aan
Kinderlijke liefde
boezemde haar den ongehoorden moed in
en zij voerde
den vader weg in hare armen .
Perregaande Ongevoeligheid .

Zekere M A N U E L - niet die, welke na de herftelling der
n o U R a o N s zich op eene vereerende wijze deed kennen -de Afgevaardigde M A N U E L, een woest en bloeddorftig
redenaar, zeide, in een berigt aan de Nationale Vergade-
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ring , den 7 Septtrnber 1792 : 1°k bob L o DEW IJ It de la Tow(,, vats den Gevangentoren," zoo noemde men L O D E W IJ K
XVI) bezocht . Ik heb gemeend, in ons gefprek, hem kennis
van de vestiging der Repub'iek to moeten -geven . G j zit nit
meer Koning, zeide ik tot hem ; ziedaar eene fclwone gelegenheid, om een good burger to worden . Illj fcheen mij toe,
Wet aangedaan to z n . Ik heb aan z~nen Kamerdienaar

gezegd, dat b j hem zine eereteekenen zou ontnemen . Aij

heeft een Koninkigk kleed aangetrokken bij z/n op/laan ; hij
zal in den nachtrok van een' burger to bed gaan . Men zal
de twintig fchatels ran zijne tafel verminderen . LPij zijn bet
eons, dat er niet zoo veel verk :visting behoort plants to heb,
ben . Ik bob aan L 0 D E w IJ ii de la Tour den val der Ks.ningen zoo nabij aangekondigd als hot vallen der bladeren .

Men Jas op eene pendule van L O D E W IJ K de la Tour : „LEPAUTE, UURWERKMAKER DES KONINGS ;" men heeft den naam
van Koning uitgewischt, en

do plaats gefleld.

then van Republiek er voor in

OLYMPIE DE GOUGES .

Onder het klein getal verdedigers, die zich openbaarden,
teen de Koning een geregtelijk onderzoek zou ondergaan,
moet men , na M ALE s H E K B E S , ( dien held in getrouwheid,
welke met zijn eigen bleed bet fchavot befproeide, waarvan
hij zijnen Koning had willen verwijderen) ook nog tellen

en de bo.
ven aangeduide jonge vrouw . O L Y M P I E D E GOUGES
fchreef +aan de Conventie : Ik bled, na den moedigen LAM o I G N o N, msj aar. , om L O D E W IJ K XVI to verdedigen.
Men neme mijne kunne niet in aanmerking ; heldenmoed en
edele gezindkeid zijn ook bet deel der vrouwen : de Omwente_
LALLY-TOLENDAL, BIALOUET, CAZALES,

ling levert er meer dan len voorbeeld van . Het aanbod van
deze grootmoedige vrouw werd van de hand gewezen .
F O U C H . to Lyon .

Men leest in een gefchrifc, getiteld : Der Lyonnezen u'raakkreet tegen COL LOT D'HERBols en FOUCHf, datiaatstgenoemde, op den 2z December 1793, in die ongelukkige
fad, deed ter dood brengen s92 burgers, gedurende een
feest, door hem gegeven . Zijne gasten waren 3o Jtrkob%jnen
en zo veile vrouwsperfonen , welke de Volksvertegenwoordiger
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deze onmenfchelijke flagcing als eerbewijs aanbood, volbragt
onder de venders van bet huis, waar bet onthaal werd gegeven, en onder bet gefchal der fpeeltuigen, welke hetzelve
vergezelden .
De Hertog

Regter over
X VI , zijnen Neef.

VAN ORLEANS

LODEWIJK

,Ylleen gedachtig aan mynen pligt, fprak de Hertog, zelf
een lid van het Huis der B o v R B o N s , terwijl hij zich ge .
reed maakte, om zijne item ter veroordeeling van L O D EwIJK XVI nit to brengen, overtuigd, dat alle die genen,
welke tegen de oppermagt des yolks aanjlagen hebben gefmeed,
of in het vervolg zullen fmeden, den dood verdienen, verklaar ik m~ voor den dood van L o D E W IJ K . Deze veroordeeling, met eene bedaarde Item en zonder eenige aandoening uitgefproken, werd gevolgd door een' uitroep van ver .
ontwaardiging van de tribunes, offchoon daar overdrevene
voorftanders der Omwenteling in menigte zich lievonden . La .
ter, den indruk ziende , welken de woorden van bet doorluchtig flagtoffer op de vergadering hadden gemaakt, riep de
Hertog V A N O R L E A N S : G zult zien , dat z hem Wet
zullen veroordeelen! - Welk een affchuwelijk karakter!
Gebakken tong b f

D F. M 0 N V I L L E .

Terwijl men in de Conventie handelde over bet lot van
den Hertog VAN ORLEANS, hield deze Prins, toen PHILIPPE L' E G A L I T)'i genoemd, bet middagmaal ten huize
van den Heer DE MONVILLE, een' man, die afleen voor
zijnen buik leefde, en deel nam in al de vermaken, dat is, in
al de uitfpattingen van zijnen volksgezinden vriend . Aldaar
kwam M E R L I N (van Douai) hem aanzeggen, dat de Vergadering had be(loten , hem in hechtenis to nemen (hetgeen gelijk
ftond met een doodvonnis) . Toen riep de Hertog, zich tegen bet voorhoofd flaande, nit : Groote God! is liet mogena alle bew zen van vrijheidszin, die ik gegeven - na
alle opo,fferingen , die ik gedaan heb , m~ op zoodanige w ze
to behandelen? lelk eene ondankbaarheid! hoe verfchrikkelf/k!
vat zegt g~ er van , M 0 N V I L L E ? Gedurende deze klagende
uitboezemingen maakte de gastheer van den Prins gebakken
tong gereed, die men juist opgedischt bad, en drukte er
citroenfap op : ' t Is verfehrikkel~k ., Monfcigneur! - zoo

lft,
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fprak hij zeer koelbloedig ; - maar vat kan men er aan
doen ? Zi hebben van uwe Hoogheid gehad , alwat zy er
van konden hebben ; gij kunt hun niet meer van dienst zyn,
en zy doen met u, geqk ik met dezen citroen, waarvan al
het Tap uitgedrukt is. Dit zeggende , wiep hij de citroenfchil op den haard, en herinnerde P 111 L I P P E L' E G A L I T )4 ,
dat de tong warm gegeten moesc worden .
L A II A R P E ,

Priester van den Eerdienst der Rede ,
in 1793 .

Toen de Nationale Vergadering befloten had , de voor .
vaderlijke Godsdiensc to doen vervangen door den Eerdienst
der Rede, werd de kerk Notre Dame toegewijd aan deze
nieuwe belijdenis. Men zag daar Mademoifelle A U B R Y, danferes van de Opera, zittende op her hoofdaltaar, als eene
zigtbare Godheid, de hulde der uitzinnige menigte ontvangen . L A H A R P E, lid van de Akademie, naast haar flaande
met eene roode routs in de hand, waarmede hij zwaaide,
braakte verwenfchingen uit tegen J E z U S C H R I S T U S, en
daagde Hem nit, om zijne magt nu to toonen . -- Deze
zelfde man, een zoo Godtergend ongeloovige, flierf, eenige
jaren later, in de armen van eenen biechtvader, gefolterd
door bange vrees voor de verfchrikkingen der hel .
(Het vervolg hierna .)

O

GEESTELIJKE VLEIJEItIJ .

p den to dFebruarij 1829 flierf Paus LEO D E XII . Onder
de op zijnen dood gehoudene lijkredenen is die , in den Dom
to Trier , door V I C T O R JOSEPH D E W O R A, uitgefproken,
en to Coblentz in druk verfchenen , door overdrevene , ja walgelijke vleijerij , boven andere uitflekende . De lijkredenaar
roemt, onder anderen, den overleden Paus als een vertvezenlijkt ideaal der menschheid, ja als her perfoonlijk evenbeeld
van God, en de volmaaktfie gelijkenis van J E z u s c II RI ST u $ I , lk duizel ," roept hij uic, „ van de hoogte, op welke
de Vereeuwigde flaat, en niec dan met fchroomvalligheid noem
ik zijnen verhevenen naamF' - Jammer flechts, dat de oor .
deelvelling der onpartijdige Gefchiedenis hem logenflraft . L E o
n E XIIbragc een groot deel zijnq levens , in Paufelijke dienst,
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in Duitschland door. Die den Nuntius D E L L A G Jt N G,& ce
Dresden, Augsburg, Munchen en elders gekend en gadegefla-

gen hebben, mogen hier uitfpraak doen . Of dept bet Paufe.
i]jk purper alle vlekken? Voor bet overige heeft de lofredenaar de alum bekende uitfpraak van LE o, dat de Bijbelgenootfchappen eene pest des Duivels zijn , als eene bijdrage
tot de karakteristiek van den Heiligen Vader der Christen .
heid, wijfelijk onvermeld gelaten . Immers deze uitfpraak beflist voor altijd over hem , en kenmerkt L E 0 D E N XII , in
de oogen van onbevooroordeelden , wel als een ijverig voorflander van den Roomfchen Stoel, maar geenszins als een
plaatsbekleeder van c ii R I s T U S .
GELOOF .

,1.k poogde mijne dochrer, zegt de Ileer C E C I L , iii zeer j oa.ge
jaren een denkbeeld van geloof in God in to prenien . Zij
fpeelde eens met weinige koralen, die haar wonderlijlf fehenen to vennaken . Al hare gedachten waren bij dezelve . Ik
zeide : „ Lieve! daar hebt gij mooije koralen ." - „ ra,
vader!" - „ En gij fchijnt bijzonder veel genoegen daaraan to hebben !" -- „ 0 ja , vader !" - „ Wel nu , were ze
in het vuur l" -- Tranen kwamen haar in de oogen . Zij
zag mij ernflig aan , alsof zij de reden eener zoo wreede opoffering moest weten . - „ Welaan, mijne lieve! doe ]let,
als 't u beliefe ; gij weet immers, dat ik u nooit zeide, jets
to doen, hetgene ik niec dacht, dat goed voor u zijn
zou." - Zij zag mij nog eenige oogenblikken aan, en toen ,
alle hare krachten bijeenverzamelende, wierp zij de koralen
moedig in bet vuur . - » Wel," zeide ik, ,, laac die daar
liggen ; gij zult er naderhand sneer van hooren : doch fpreek
hiervan nu niet verder." - Na verloop van weinige dagen
bragt ik haar eene doos vol fraaije koralen en fpeelgoed .
Toen ik to huis kwam , opende ik den fchac, en plaatfte
then voor haar. Van verbazing fchoot zij in tranen . -,, Min kind!" zeide ik, ,, deze zijn de uwen, omdac gij
mij geloofdet , toen ik u zeide , dac ]let becer voor u ware,
die gemeene koralen in bet vuur to werpen . Hierom breng
ik u dezen fchat . Doch, mijne lievel onthoud nu al uw
levee, wat geloof is . Gij wierpt uwe koralen weg op mijn
verzoek, dewijl gij geloofdet, dat ik u nook jets zou radon,
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dan wat goed voor u is . Stel hetzelfde vertrouwen op God .
Geloof alles , war Hij in zijn Woord zegt, her zij gij her
begrijpt, of niet begrijpt . Heb geloof in Hem ; Hij bedoelt
eeniglijk bet goede ."
DES GENERAALS BOURRIENNE'S OOQGETUIGENIS WItGANS DEN

T

GRUWEL VAN NAPOLEON, TE JAFFA GEPLEEGD.

oen tie Syrifche vesting Jafa door de Franfchen beftormd
en geplu:nderd werd , bevel N A P o L E ON zijnen beiden Adjudanten B E A U U A R N A I S en C R O I S I E R, het vreefelijke bloed
bad naar vermogen to ftuiten . Vierduizend Arnauten en Albaniers, bet overfchot der reeds verdelgde bezetting, verklaarden, door eenige fterke werken befchut, de wapens to
willen nederleggen, bijaldien bun her leven werd gefchonken ;
dreigende , in her tegengeftelde geval , hen beiden op ftaanden voet overhoop to fchieten , en zich tot den llataen
man to verweren . De Adjudanten namen den voorflag aan ,
geleidden hen naar her Franfche leger , en werden deswege ,
door N A P 0 L E 0 N, met zware verwijten overladen . Er waren
noch levensmiddelen voor vierduizend ongenoode gasten, noch
vaartuigen om hen to vervoeren, noch troepen genoeg out
hen naar Egypte over to brengen ; maar , lief men hen vrij ,
zoo begaf zich deze uitgelezene manfchap onmiddellijk we .
der naar den vijand, of omfingelde veelligt hunne caverwin .
naars zelve. Een ontzaggelijk v raagft.u k ! De Franfchen, zelve
febier honger lijdende, morden ;en her flood gefcllapen,wanneer N AP O L E O N de krijgsgevangenen van her noodwendige
verzorgde,dat er een opftanduitbarstte, Eindelijk, na .meer dan
ddn gehouden Krijgsraad , zegevierde de nooddwang, en werden ,
op den vijfden dag, de ongelukkigen eenparig ter dood gedoemd . Een hoop , die , in zee fpringende, zich al zwem_
mend aan bet bereik der kogels had onttrokken , werd , door
middel van aldaar gebruikelijke teekens van verzoening, teruggelokt en -almede doodgefchoten . Verfchrikkelijker bloed .
bad was wel nooit ergens gezien , en de indruk , then her.
zelve op c p, o I s i E R had gemaakt , zoo fterk , dat hij van
toen of aan den dood zocht, en , zich bij Damanhour op de
borstwering eener batterij plaatfende, opzettelijk aan her vij .
andelijke vuur blootgaf . „ Weg daarl" riep N A P o LS O N ,
:' Dan, dit
gij hebt daar niets to maker
,, ik beveel her u ;
,
en
hij
terftond
daarna in her
bevel werd niet gehoorzaamd
been getroffen, aan welke word hij overleed .
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XIV .

oen den Maarfchalk V A N c n o 1 s E u L het opperbevel over
het Fraufche leger in Duitschlaud werd opgedragen, deed
men den Kdning opmerken, dat deze Veldheer zeer bijziende
was . „ Des to beter," antwoordde L O D E W JJ K XIV ; , dan
„ zal hij den vijand van nabij onder de oogen zien ."

11ELDENSCHERTS .

3 oen D E L A T O U R-M A U B O U R G een been door een' kanonskbgel werd weggenomen, zag hij zijn' bediende fchreijen .
„ Waarotn fchreit gij?" zeide de Fraufche Generaal : ,, Gij
„ bedenkt niet, dat gij eene laars minder zult hebben to
„ poetfen . "

A

KARAKTERISTIEK DER OOSTERSCHE TALEN .

ardig kenfchetfen, volgens M A T T 11 1 S S O N, de Oosterlingen zelve de drie , tegenwoordig in een groot gedeelte van
Azie beerfchende, hoofdfpraken, namelijk de Arabifche, Perzifche en Turkfche. De eerfce overreedt, de tweede vleit, de
derde beflraft. In bet Arabisch, zeggen zij, heeft de Slang
onze Stammoeder in Eden aangefproken ; in bet Perzisch
hebben A D A M en E V A elkander over liefde en wedermin onderhouden ; in bet Turksch heeft de Engel gefproken , toen
hij hun bet Paradijs verbood .

VOORSLAG TEN GOEDE .

D e Dichters zijn thans door Versdolheid aangetast ;

De Lezers krijgen Verzeuvrees :
Dat gaat niec langer, peen! bier ware eeu wet gepast ;
Een , die den Pegafus verwees ,
ten vijftig jaar voor 't minst, in rust op ilal to tlaan :
Zoo kreeg de Dichter Verzenvrees ;
Zoo werd de Lezer door Versdolheid aangedaan, De Gouden Eeuw herrees!
Naar het IHoo,duittch .

IT •

MENGELWERK .
VERHANDELING, OVER 'DE AANNEDMELIJKHEID VAN
HET EVANGELISCHE CHRISTENDOM ALLEEN
OP WIJSGEERIGE GRONDEN .
Door
Mr . A . F .

S

I F F D. L . ( i
')

Het Christendom is wel eene Godsdienst yoor eenpoudigeu ,
snaar niet poor onnoozelen .
Slot deter Verhandeling,
Mijne Heeren, Directeuren en Leden!
€nder de bedenkingen van fommige geletterden tegen
de beftemming des Christendoms, om, zoodra de zede .
lijke verlichting flechts overal zal zijn doorgedrongen, de

Godsdienst van geheel bet menschdom to worden en to
blijven , fcheen mij altijd die van F R f R E T (t) de ge-

wigtigfte : dat eene Godsdienstleer, tot welker redelijke
erkentenis men, ten beste genomen , eerst na langdurig
en geleerd onderzoek geraken kan , geene Godsdienstleer
voor eenvoudigen is ; en dat niemand , zonder zulk een
voorafgaand gefchied- en letterkundig onderzoek, indien

hij niet op gezag van Kerkleeraars gelooven wil , het
Christendom kan omhelzen .

Indien men nagaat, hoe vele tegenwerpingen er ge .

maakt zijn , nu eens tegen de echtheid van geheele Bijbelboeken,of van enkele belangrijke plaatfen in dezelve,

dan weder tegen de waarfchijnlijkheid der wonderwerken ,
tegen de ingeving der voorfpellingen, of tegen de aan-

nemelijkheid van fommige leerftukken, die, letterlijk op(*) Voorgedragen in bet Zeeuwsch Cenootfchap der Weten .
fcliappen to Middelburg, den 4den van Slagtmaand 1829 .
(t) Examen critique des apologistes de la religion C'hritienne, Edition de 1767, page 236 etc .
MENGELW . IF SO . No . S .
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gevat, ftrijdig fchijnen met gezond verfhnd en zedelijkheid ; zoo zal men niet kunnen loochenen , dat de verdediging van den bovennatuurlijken oorfprong des Christendoms, tegen deszelfs bef'crijders , alleen gelukkig gefchieden kan door mannen , die uitmunten zoo wel door
veelvuldige taalgeleerdheid, als door rijke belezenheid en
grondige kennis der Kerkgefchiedenis .
Maar hoe zal de in die opzigten ongeleerde leek, wien
bet echter niet ontbreekt aan helderheid van denkkracht
en liefde tot de waarheid , bet Christendom kunnen aannemen en dit zijn gedrag verdedigen, zonder zulk een
opzettelijk gefchied- en lettei •kundig onderzoek to hebben
gedaan ; en tevens , zonder zich op bet gezag der altijd ,
al is bet dan ook ten goede en buiten hunnen wil , partijdige Godsdienstleeraars to hebben verlaten ?
Immers dan alleen , waneer hij , in plaats van alle Kerk :
vaders , Pausfen , Concilien en Schriftuitleggers to raadplegen , en in plaats van alle fchriften v66r en tegen bet
Christendom to lezen en to toetfen, (al hetwelk voor de
meesten onmogelijk is) bet Christendom aanneemt om zijne
innerljke voortrefel~kheid , en bet van die zijde alleen
tegens andersdenkenden verdedigt . Want bij zulk eene
toetfing des Christendoms is er wel niets meer noodig,
dan een gezond verfiand en een eenvoudig hart : en inthen bet Christendom dit onderzoek kan doorflaan, dan
is bet , onafhankelijk van de twisten der geleerden , voor
elken weldenkenden aannemelijk . Het is dan gelijk aan
eene rijkelijk voorziene en welbewaakte vesting, doch van
talrijke buitenwerken omgeven , die veroverd kunnen worden , zonder dat de vesting zelve wordt overrompeld ;
ja , die de vijand weder verlaat, zoodra hij bemerkt , geene enkele fchrede verder aan zijn doel to zijn genaderd ,
dewijl de vesting zoo min door uithongering, als door
geweld, tot overgave to dwingen is .
Het is mijn oogmerk, in deze Verhandeling aan to
toonen , dat de leer van j E z u s , gelijk die in den Bijbel begrepen is , aanfpraak heeft op ons redelijk geloof ,
en toereikend is tot onze heiliging en zaliging ; zoodat ,
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ten eerfte , alle tegenwerpingen der beflrijders , als alleen den bovennatuurlijken oorfprong , en dus de gefchiedenis van de vestiging des Christendoms geldende,
krachteloos zijn uit haren aard , dewijl hetzelve buitendien zich flaande houdt door eigene voortrefelafkheid ; en
dat , ten tweede , geene onfeilbare Kerk ons iets behoeft
mede to deelen, dat wij zouden behooren to gelooven of
to betrachten, zonder dat wij er iets van in den Bijbel
zouden vinden .
Van alle beroep op de buitengewoon Goddel jke zen .
ding van j E z u s en zijne Apostelen zal ik mij opzettelijk onthouden .
Ik zal dus fpreken over de aannentel%ikheid van het
Evangelifche Christendom , alleen op wiisgeerige gron .
den, en verzoek, alvorens tot mijn betoog over to gaan,
met uwe oplettendheid to worden vereerd .
In de eerfle plaats zal ik, na eene korte aanwijzing
van de onwaarfchijnlijkheid der onderflelling van D U P U I s
en V 0 L N E Y , aantoonen , dat de bedenkingen tegen de
echtheid van Bijbelboeken en tekflen , als ook die tegen de
waarheid der wondergefchiedenisfen en tegen de ingeving
der voorfpellingen , krachteloos zijn uit haren aard , zoo lang
er eene andere onwederlegbare reden is , om aan het Christendom to gelooven , deszelfs voortrefel~kheid namelijk .
Ten tweede : dat de zaligmakende leer begrepen is in de
boeken van het Oud en Nieuw Verbond ; - dat het dus
redelJk is , deze leer to gelooven , en onredel#k , op gezag van Kerkvaders, Pausfen en Concilien, nog meerdere leerpunten to omhelzen .
En ten derde : dat ieder , ook bij de vrijfle denkwijs,
dien ten gevolge verpligt is , toeflemmend antwoord to
geven op de vier vragen, welke tegenwoordig aan de
Hervormden worden gedaan, die voornemens zijn aan
het Heilig Avondmaal deel to nemen .
Waaruit ik ten laatile , met een kort woord, ten voordeele van het Christendom, als eene Godsdienst, ook
voor eenvoudige, hoewel desniettegenflaande verfiandige
lieden , zal befluiten .
A a
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I . In bet afgetrokkene doet bet riots ter take, avie de
eertl:e predikers van eenig leerftelfel waren ; doch , daar
alle Christenen beweren, dat j E z u s de Christus is geweest , en dit zoo niet zou kunnen zijn, indien JE z u s,
die de Christus genoemd wordt, nimmer bet levenslicht
had aanfchouwd, zoo moot men bet geloof aan j E z u s,
als werkelijk hebbende beftaan en als Stichter van bet
Christendom , volftrekt onaffcheidelijk rekenen van alle
Christelijke geloofsbelijdenis .
Na zocken echter de bekende SchrijverS D UP U I s en
V 0 L N E Y de mogelijkheid , ja zelfs de waarfchijnlijkheid
aan to toonen , dat J E z u s de Christus nimmer als
mensch beftaan heeft ; dat j E z u s , even als , naar hun_
ne wijze van zien, 0SIRIS, HERMES, ADONIS,

BACCHUS, HERCULES, JASON, ZOROASTER
en E U D D H A , niet anders is dan de Zon ; dat de twaalf

Apostelen de twaalf teekens van den Dierenriem zijn , en
dat bet Christendom derhalve niet anders is , dan de vergeesteljkte en zedek ke eerdienst van de denkbeeldige
Zon der Gerejtigheid.
Eene meer geleerde wederlegging laat ik achterwege,
als vreemd zijnde aan bet doel dezer Verhandeling : maar ,
fchoon bet ftelfel van D U P U I s en v O L N E Y zoo
dwaas niet geacht worde, als het oppervlakkig fchijnt ,
de verftandige Bijbellezer , al ware hij zelfs cen voorflander van bet zuiver Deismrie, zal van zelfs begrijpen, dat
Discipelen , met geestdrift ingenomen voor cell' beminden Leermeester, nog wel eens wat hooger van zijne
geboorte, laden en verdienflen hadden kunnen opgeven,
dan waarheid was ; dat zij zelfs een vroom bedrog , gelijk
men bet noemt, tot bevordering zijner zaak hadden kunnen plegen , en zich velerlei lijden , nit liefde tot den
vergoden Infteller hunner Broederfchap , hadden kunnen
getroosten ; - doch dat de eerfte oprigters van onze
Godsdienst zulke vindingrijke vernuften , en tevens zulke
onbefchaamde lasteraars zijn geweest , om eene levensgefchiedenis , vol van tijd en plaatsbepalingen , vol van
verhalen ten nadeele van Vorften , Overheden en Gezag-
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hebbers, to verdichten, zonder dat er de minfle histo .
rifche waarheid ten grondflag ftrekte ; dat zij voor zulk
eerie volftrekte herfenfchim zichzelven in gevaar zouden
hebben gefteld ; ja zelfs , dat ook de twaalf Apostelen de
twaalf teekens van den Dierenriem zouden zijn, en echter Joden, Christenen en Mohammedanen met elkander
bet ffirin over bet algemeen Eisns zouden wezen, dat
j E z u s en zijne Apostelen geleefd hebben : dit alles
klinkt ieder zoo vreemd in de ooren, dat niemand bet
zal gelooven, zoo lang bet niet duchtig bewezen is .
En ondertusfchen is bet geheele lelfel van n u P u i s
en V 0 L N E Y , to dezen opzigte , louter onderftelling ,
zonder cenig bewijs .
Buitendien kan niemand zeggen , zoo j E z u s en zijne
Apostelen bet niet zijn , wie dan toch de oprigters der
Kerk zijn geweest . Nu is bet wel de grootfte ongerijmdheid, bet beflaan der algemeen erkende flichters to loochenen , zonder andere perfonen , op historifchen grond ,
als zoodanig to kunnen aanwijzen : en van bet onderzoek, of HiI, then 3vif als den Grondlegger der Christenkerk eerbiedigen, wel immer beflaan hebbe, kunnen
wij ons veilig ontflagen rekenen .
Maar , al is bet Christendom op een' gefchieclkundigen
grondflag gevestigd, de boeken van bet Nieuw Verbond
zouden alle , of fommige derzelve , even als zoo vele andere boeken op naam van j E z u s en de Apostelen (*),
geheel of gedeeltelijk onecht kunnen zijn ; buitendien zou
de gefchiedenis kunnen zijn opgefierd .
Het onderzoek naar de echtheid van Bijbelboeken in
bet algemeen , en die van fommige tekflen in bet bijzonder, behoort tot de hoogere Critiek der Openbaring ; bet
onderzoek naar de waarheid der wonderverhalen, en was
dies meet is , tot de Critiek der gewijde Gefchiedenis , de
Bijbelverklaring, en de Grieksch - Oosterfche Letterkunde : wetenfchappen , waarmede alleen Godgeleerden zich
kunnen inlaten .

(*) Videatur inprirnis Deeretunz G E L A e I I Papas, Coyp.
Jur, Can. Decret, I Part. Distinct. XV. Cap. III.
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Doch dit is onomftootelijk waar, dat de Schrijvers
van bet Nieuw Verbond, wie zij dan ook waren, niet
alder hebben kunnen verzinnen ; dat zij , zoo al niet uit
eigene aanteekening •e n eigen geheugen , gelijk grootendeels Al A T T H E u s en j 0 H A N N E S, indien zij zelven
de opftellers zijn der Evangelien op hunnen naam , dan
toch altijd uit mondelinge en fchriftelijkc overlevering ,
gelijk ongetwijfeld DI A R c u s en L u c A s, hebben moeten putten , en dat dus de grond der gefchiedenis de
waarheid moet behelzen .
Ik weet bet : al dat bovennatuurlijke in de gewijde
gefchiedenis is velen zoodanig tot aanftoot en ergernis,
dat zij , bet wezen der zaak voorbijziende , alleen om
deszelfs inkleeding , bet Evangelifche Christendom met
bet zoogenaamd Catholicisme gelijk ftellen , en bet eene
met bet andere verwerpen .
Doch ten voordeele der wonderen en voorzeggingen
kan men opmerken
Yooreerst : dat de mensch , wegens de bekrompenheid
van zijn kenvermogen niet vooraf kan bepalen , wat
met de wijsheid van den Almagtigen en Alwetenden God
overeenkomftig is , of niet .
Ten tweede : dat wij dus de mogelijkheid der wonderen , en der openbaring van toekomftige gebeurtenisfen,
niet kunnen ontkennen ; en, zoo dit bovennatuurlijke
geen bewijs vddr bet Christendom is, dat bet nog minder als een bewijs er tegen kan worden aangewend .
Ten derde : dat in een' tijd, toen elke Godsdienstgezindheid hare wonderen en Godfpraken had, bet Christendom , zonder zinnelijke bewijzen , zich moeijelijk zou
hebben kunnen vestigen .
Ten vierde : dat dus de omhelzing van bet Christendom door zoo velen , in een' tijd toen bet nog in meerdere of mindere mate onderdrukt werd , bet waarfchijnlijk
maakt, dat de prediking van onze Godsdienst aanvankelijk inderdaad verzeld ging van zoodanige gebeurtenisfen ,
welke de tijdgenooten zich niet natuurlijk konden verklaren ; en ,
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Ten vijfde : dat ook wij tot heden toe niet in Nat
zijn, om aan het meerendeel der in den Bijbel verhaalde
wonderen eene natuurlijke uitlegging to geven ; terwijl
de uitmuntendheid van het wijsgeerig gedeelte des Christendoms een vermoeden geeft, ten voordeele van hetanders onwaarfchijnlijke in de gefchiedenis van deszelfs
grondvesting .
Echter moet men, aan de andere zijde, (vermits eene
gefchiedenis des to fterker bewijs behoeft, naarmate zij
buitengewoner is) weder erkennen , dat fommige omftandig'heden , geheel of ten deele, verkeerd kunnen zijn geboekt ; dat de vermelding van andere omilandigheden kan
vergeten zijn ; dat er nu en dan een zoogenaamd vroom
bedrog kan zijn gepleegd ; dat het Protestantisme, zonder
wonderen en Godfpraken, in vele landen het Catholicisme,
hetwelk naar de meening der menigte zoo veel bovennatuurlijks in zijn voordeel had, desniettegenftaande verdrongen heeft ; dat het zuivere Christendom, , op gelijke
wijze, over Joden- en Heidendom gedeeltelijk heeft kunnen zegevieren ; dat wij tegenwoordig de Schrijvers
van het Nieuw Verbond en hunne ongeloovige tijdgenooten onmogelijk op artikelen kunnen hooren , en tegen elkander vergelijken ; en dat wij dus buiten flaat zijn , aan
de tegenfprekers voldingend to bewijzen , dat er waarlijk
wonderen zijn verrigt en voorfpellingen zijn gedaan : terwijl ook de echtheid der boeken door den onkundigen
niet kan worden getoetst, en hij dus daarover almede zijn
oordeel moet opfchorten .
Maar, al konden nu (hetgeen tbt heden geenszins het
geval is) de andersdenkenden aantoonen , dat de boeken
van het Nieuw Verbond ondergefchoven zijn ; dat de
wonderen niet zijn gefchied, of althans het zij natuurlijk
moeten worden verklaard, het zij als onvolledig of onnaauwkeurig medegedeelde gebeurtenisfen moeten worden
befchouwd ; en dat er geene voorfpellingen door Goddelijke ingeving in den Bijbel to vinden zijn : volgt dan
daaruit, dat hetgene tot onze vertroosting, verlichting en
verbetering in den Bijbel geboekt ftaat , met de waarheid
/lri dig is ?
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In geenen deele : indien er namelijk eene andere reden
bel}aat , om als waarheid aan to nemen , hetgeen de eerile
Christenen, niet alleen om de redelijkheid der f}ellingen ,
maar ook om de , naar hunne wijze van zien , toereikende zinnelijke bewijzen, geloofden .
Want dat de inwendige voortrefelykheid des Christendoms (tegenwoordig de voornaamfle, zoo al niet de
ednige grond van ons geloof) tot deszelfs omhelzing
door de weldenkenden reeds in den beginne heeft medegewerkt, blijkt daaruit , dat zij , die in den aanvang pet
Christendom aannamen, bij de toen erkende magtder booze geesten en valfche Goden ; [men denke flechts aan de
door Demons bezetenen in de Evangelien en Handelingen
der flpostelen, en aan zekere jonge flavin , die eene aanblazing van Python had, in bet laatstgenoemde boek (*)]
dat die eerfte belijders, zeg ik, alleen om deze reden in
j r1 z u s als den Christus gelooven konden , dewijl zijne
leer de behoeften van dep redelijken geest bevredigde ;
daar zij Hem en zijne Apostelen anders ten hoogfle zouden befchouwd hebben als lieden, die tot magtige wezens in betrekking ftonden , zonder to kunnen bepalen ,
of derzelver Befchermgeesten tot het Rijk des Lichts, of
tot dat der Duisternis behoorden .
De huichelende Farize'n mogten dus die eenvoudige
en heilige Godsdienst , uit eigenbelang , paten en vervolgen , of, wanneer ze die aannamen , door bet opleggen
van pet juk der dienstbaarheid aan de vrijgemaakten door
den Verlosfer, haar vervalfchen en bederven, gelijk althans bet doel was der door P A U L u s beliredene Farizeeuwschgezinde leeraars ; de zichzelven genoegzame StoF(") [land. XVI: 16. xuiaioi r' zivu 'xovQxv vrvEv"gu IIG9wvo;,
u . z. A. D . L Zekere jonge flavin, hebbende eenen geest, of
eene aanblaziog van Python . P A U L u s fprak then geest aan ,
even als een waarlijk beflaand wezen, en wierp hem uit, vs
18 . Het vermogen van den God Apollo, om de gaaf der

profetie to fchenken en verborgenheden to openbaren , werd
dus fchijnbaar erkend . Vat heefe men dan to denken van de
bezecenen door Demons?
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cffnen mogten het beneden hunne waarde rekenen , eene
leer to omhelzen, die nederigheid en algemeene welwillendheid aanbeval ; de ongeloovige Sadducden bij de Joden, en de ligtzinnige Epicuristen bij de Heidenen ,
mogten den fpot drijven met onflerfelijkheid en eeuwige
vergelding ; ja zelfs, om zoogenaamde redenen van Staat,
almede niet zelden tot vervolging der Christenbelijders
overflaan : de onderdrukte volksmenigte daarentegen, en met
ltaar mogel~k velen uit de brave, fchoon dweepzieke Esfdnen bij de Joden, en zeker velen uit de edeldenkende
Platonifche Wijsgeeren bij de Heidenen (*) , floten van
lieverlede met geestdrift bij de nieuwe gezindhteid zich
aan . J E Z U s heeft ook wel bij herhaling gewaarfchuwd
tegen de valfche leer der Farizden en Sadducdcn , nergens tegen de vrome Broederfchap der Esfdnen . P A UL u s heeft insgelijks wel to 4thene geredetwist tegen de
Stoicijnen en Epicuristen, maar in geenen deele tegen
de achtingwaardige volgelingen van s o C R A T E S, P L ATO en ARIS-TOTELES .
De Wijsbegeerte, waartegen de geleerde en fchrandere
P A U L U S zoo fterk zich uitliet, was, gelijk men thans
zou zeggen , eene Overfchrijdende Bovennatuurkunde der
Cabalisten en Gnostieken , die zich in ijdele twistvragen
verdiepte ; geenszins een zedig onderzoek naar de beginfelen van hetgeen waar, goed en fchoon is, op de
wijze to voren van P L A T O en c I C E R o, tegenwoordig van K A N T en zijne navolgers . P A U L u s zelf vermaant ons, alle dingen to onderzoeken , en het goede to
behouden .
(*) J A c 0 B U s , de eerfte opziener der gemeente van Jeruzalem, die de moeder was van alle Christengemeenten nit
de Joden , en welke j A c 0 B U s een Apostel , en wel de bloedverwant van j E z u s , fchijnt geweest to zijn , was, blijkens
zijnen Brief aan de twaalf Stainmen in de Verflrooijing, die
opgenomen is onder de boeken van bet Nieuw Verbond , (aIthans naar bet oordeei van vele geleerden) doordrongen van
Esfeenfche grondbeginfelen . De eerfle Kerkvaders, b . v . j u sT I N u s de Wiisgeer en Martelaar , gingen veelal Wt de
fchool van P L A T O tot bet Christendom over .

366

DE' AANNEMIELIJKHEID VAN HET CHRISTENDOM,

Dat wi.j deze les dan ook opvolgen in bet tweede deel
onzer Rede, en nafporen, of de zaligmakende leer begrepen is in de boeken van bet Oud en Nieuw Verbond ;
d. i . of al de leerflellingen , welke wij tot onze zielsrust
gelooven moeten , in den Bijbel to vinden zijn : want,
zoo dit bet geval is , dan houdt bet Christendom zich
flaande door eigene voortrefel~kheid.
Wij beginnen tot dat einde met een' blik to werpen
op de behoeften van ons hart , en bet oor to leenen aan
de eifchen van onzen redelijken geest tot derzelver bevrediging : want, om to kunnen vastflellen , dat de zaligmakende leer in den Bijbel begrepen is , moeten wij
vooraf kunnen aanwijzen , waarin de zaligmakende leer
beflaat ; en dan zal ons dadelijk blijken , dat deze leer
in den Bijbel is to vinden .
II . Dit leven is vol wisfelvalligheid . Vreugde en fmart
wisfelen elkander af, en dat wel fomwijlen, maar niet altijd, naar evenredigheid van hetgeen wij verdienen . Of
wie moet niet erkennen, dat hij dikwijls, behalve bet
noodzakelijke tot onderhoud van leven en gezondheid,
genoegens fmaakt, die hij zich door geene opoffering of
moeite verworven heeft , ja die hij volkomen onwaardig
was? Maar wien hebben ook geene tegenfpoeden getroffen, die hij zeer wel weet, zich niet door eigene
fchuld of dwaasheid to hebben berokkend ? Zijn ook
bet uiterlijk geluk en ongeluk niet meermalen bet natuurlijk gevolg van een' zamenloop van omflandigheden buiten ons, dan wel van onze eigene daden ? En voor zoo
ver wij zelven de befchikkers zijn van ons lot : zijn bet
doorgaans niet meer onze voorzigtigheid en wereldkennis, dan wel onze zuivere deugdsbetrachting, welke ons
in dit leven bevorderlijk zijn ?
Hoe vlugtig zijn onze vermaken ! Hoe laten zij bet
hart onvoldaan ! Hoe grenzeloos zijn onze begeerten !
Waar is de gezigteinder onzer wenfchen ? - Zijn wij
dan waarlijk de fpeelbal van bet Noodlot, en is de Deugd
een ijdele klank ? Neen ! wij zijn verantwoordelijk voor
onze gedachten, woorden en daden ; dit zegt de ft'em in
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ons binnenfle . Er is eene zedelijke vrijheid ; er is regt
en pligt. Het goede moet beloond , bet kwade moet geftraft worden . Al het onregelmatige moet eenmaal worden vereffend . De gevallene moet worden opgerigt, de
terugkeerende bemoedigd, en hij, die het fteile pad ten
hemel bewandelt, moet onderfteuning ontvangen, om
ftaande to blijven . Er is voor ons hart geene hoop,
geene rust, geen geluk, zonder een zedelijk Wereldbeftuur. Er is een Wetgever en Regter van alien, predikt
ons het Geweten ; er is een Vader en Verzorger van alien,
verkondigt ons de Natuur .
Inderdaad, er is eene Eeuwige en Opperfle Rede ; een
God, die, gedachtig aan onze zwakheid, ons genadig
bewandelt ; maar, zoo lang er eenig gebrek in ons is,
ons geene zaligheid fchenken kan . Er is eene onfterfelijkheid, een herleven na den dood, eene voortgaande
volmaking, een toenemend heil ; tot wij, het toppunt
van deugd en kennis hebbende bereikt , onveranderlijk
heilig en zalig zulien zijn . Het l'ooze moet worden
vernietigd, het goede moet zegepralen . Geen wanklank
mag er op den duur worden gehoord in de zedelijke
fchepping.
Dit alles vordert de beoefenende Rede. Want wij hebben niet alleen een zinnelijk verftand, gelijk eenigermate
de dieren : wij bezitten ook een redekavelend vermogen,
dat befluiten vormt, en op de wieken der verbeelding
zich boven het ftoffelijke verheft . Nog meer ! wij hebben
den zedelijken zin, het begrip des onderfcheids tusfchen
refit en onregt ; en , uitgaande van dat beginfel , verkondigt ons de Rede onze regten, onze pligten, onze hoop,
en onze beftemming .
Maar hoe! - ook aan den omzwervenden natuurmensch ? ook aan hem , die van alle opvoeding en befchaving verftoken is? - Neen , voorzeker ! de Gefchiedenis bewijst het tegendeel .
Wij eerbiedigen wel dat Hooger Beginfel , hetwelk in
God oorfpronkelijk woont, en waardoor Hij, in plaats
van alleen de eerfte Oorzaak to zijn van alwat beftaat ,
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tevens de Wetgever en Regter van alle redemagtige wezens, ja de onfeilbare Rede zelve is . Wij alien zijn then
Hemelfchen Geest, welke ons van de dieren onderfcheidt,
ons deelgenooten maakt van Gods onfterfelijke Natuur,
en ons tot Wetgevers en Regters van onszelven verheft, wel eenigermate deelachtig . Maar de kiem van bet
Goddelijke ontfpruit doorgaans flechts gelukkig in den
fchoot der maatfchappelijke befchaving : en Diet alien hebben even uitmuntenden aanleg , noch zijn in even gunftige omftandigheden geplaatst . Gelijk tot bevordering
zijner aardfche en tijdelijke belangen , zoo heeft ook tot
zUne verlichting en verbetering de eene mensch den anderen noodig ; en geheel de ontwikkeiing der zedelijke
krachten van ons geflacht zijn wij verfchuldigd aan de
vrije mededeeling der denkbeelden : want dit blijkt bet
middel to zijn , door de Voorzienigheid gekozen , om
bet menschdom op to voeren tot deszelfs hooge beliemming.
Onder alle volken traden er dan ook fomwijlen mannen
op , die bet licht om zich been verfpreidden, z o R oA S T E R S en CON' F U C I I3 S S E N . De Israeliten inzonderheid ontvingen eene godsdienftige kennis boven andere volken, eertijds door de toefpraak der Profeten, en
ten laatfte, voor zoo veel zij geloofden, door de prediking van j E Z U s en zijne Apostelen .
Uit bet Joodfche land heeft de leer der waarheid zich
ook onder de Heidenen verfpreid, bij welken eenige uitmuntende Wijsgeeren, tot hare hoofdzakelijke verkondiging , to voren reeds waren opgetreden ; doch die , met
uitzondering alleen van de GodsdienstIUchterS in bet
Oosten, flechts weinige Discipelen konden vormen : zoodat de nation over her algemeen afgoderij noch beeldendienst, offers noch boetedoeningen, bijgeloof noch priestergezag vaarwel wilden zeggen . Indien S 0 C R A T E s cenmaal bet Licht was van 4thene , j E z u s alleen is bet
Licht der Wereld geworden ; en hoe uitgebreid, in later
eeuwen, de verdienften der Kerkhervormers zijn geweest,
zij hebben fleclits aanvankelijk gearbeid aau cen werk,
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dat nog dagelijks wordt voortgezet : het opfporen eener
reeds vroeger gevondene, maar deels ongelukkig verlorene, deels moedwillig begravene kennis .
Geheel de leer der zaligheid , d . i . die van onze red
ten , onze pligten , onze hoop en onze beflemming , gelijk die leer hiervoren ontwikkeld is , vinden wij in de
boeken van het Oud en Nieuw Verbond, inzonderheid
van het laatfte . Het zou beleedigend zijn voor u, Mijne
Heeren ! indien ik deze flelling door het aanhalen van
verfchillende plaatfen uit den Bijbel Haven wilde : gij gelooft dit even als ik . Dat geloof is zoo redelijk als pligtmatig .
Doch waartoe dan nog verder dm to zien naar onzekere overleveringen ? Waartoe zouden wij den vrijen geest
aan het dwangjuk eener zoogenaamd onfeilbare Kerk onderwerped, die aan zoo vele veranderingen in leer en
tucht is onderhevig geweest , welker Godsdienstleeraars
even weinig in alle leerpunten overeenflemmen als de onzen, en waar wij dus niet vinden kunnen, wat wij er
zouden zoeken . Wij bezitten hetgeen vnmisbaar is .
Wij houden het daarom voor bewezen, dat de zaligmakende leer begrepen is in de boekea van het Oud en Nieuw
Verbond, en zullen thans, in het derde deel onzer
Rede, trachten aan to toonen, dat ieder, ook bij de
vrijile denkwijs, then ten gevolge verpligt is, toeflemmend antwoord to geven op de vier vragen , welke tegenwoordig aan de Hervormden worden gedaan, die voornemens zijn aan het Heilig Avondmaal deel to nemen . Ik
kies de beantwoording dezer vragen, omdat, mijns inziens, het wezen des Christendoms daarin vervat is .
III. Daar de eeerjle vraag, in het vorig deel mijner
Rede, reeds van zelfs opgegeven en beantwoord is, zal
men gereedelijk erkennen, dat men zijne toeflemming
daarop niet kan terughouden . Wij mogen dus dadelijk
met de tweede vraag beginnen .
Er wordt dan ook gevraagd : of wij gelooven , alien
en ieder voor onszelven, op verfchillende tijden en plaatfen , meermalen en op onderfcheidene wijze, de Godde-
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lijke wet to hebben overtreden ; of wij ons deswege
fraffchuldig keuren, en onszelven mishagen met ootmoed
en berouw ?
Maar wie is nu de fterveling, die zal kunnen zeggen
Ik ben boven alle menfchelijke zwakheid verheven ; ik
ben onberispelijk voor den Alwetenden ? Wie herinnert
zich niet vele verkeerdheden ? Wie is verzekerd , in zijn
geheele ]even , ooiteene enkele daad to hebben verrigt ,
die zuiver zedel jk was , d . i . die volvoerd werd alleen
uit pligtbefef, zonder hartstogtelijke opgewondenheid ,
en zonder oogmerk tot bevordering van tijdelijk of eeuwig geluk ? De eene mensch is deugdzaam , bij vergelijking met den anderen ; maar niemand is heilig : alien zijn
wij zondaars , vergeleken met God . Wie bezit eenig zedelijk gevoel , zonder in to zien , dat , naar den algerneenen repel , de ftraf moet volgen op de overtreding ? En indien wij alzoo onszeiven als ftraffchuldige zondaren kennel , dan is het noodwendig gevolg, dat wij ons
uit then hoofde mishagen met ootmoed en berouw .
Niemand kan dus redelijkerwijze op deze vraag ziju
toeftemmend antwoord weigeren .
Ten derdc vraagt men aan de Hervormden : of zij gelooven , dat J E z u s C H R I S T U S, wiens ligchaam verbroken en wiens bloed vergoten is tot vergeving der
zonden , ons van God gefchonken is tot wijsheid , regtvaardigmaking , heiligmaking en volkomene verlosfing ?
Deze vraag behelst onderfcheidene ftellingen, welke wij
elk afzonderlijk moeten toetfen .
hooreerst : J E z u s is de Christus.
De Profeten hadden aan de Israeliten eene zedelijke
hervorming, die zich ook over de Heidenen uit zou
ftrekken , zoodat eindelijk de aarde vol zou zijn van de
kennis des waren Gods, gelijk het bekken der zee van
de wateren, die Karen bodem bedekken, meermalen aangekondigd . Zij hadden hun voorfpeld , dat de Heiland,
die de eerfte oorzaak van deze algemeene heritelling zijn
zou , een afftatnmeling van D A V I D zou wezen . Zij beloofden Hem eene heerfchappij ten koste van zijn bloed .
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De meeste van deze , en ook nog andere voorfpellingen
bragten de Joden gezamenlijk to huis op ddnen perfoon ,
then zij den Mesfias, Christus of Gezalfden noemden ;
doch wien zij meer als eon regtvaardig en overwinnend
Koning, dan als een zedelijk verljchter des menschdoms
verwachteden .
De boeken , waarin die Godfpraken vervat zijn, hebben, door de vertaling der zoogenaamde Zeventigen in
bet Grieksch , eene vaste dagteekening , lang v66r de
geboorte van j E z u s, bekomen .
Wat nu de Profeten zelven bij dit alles gedacht hebben ; of zij alles van ddnen perfoon hebben verftaan ; of
bet eene hoop was , die de Voorzienigheid in hen opwekte , en een natuurlijk vooruitzigt, dat de Zaligmaker der wereld , indien er ooit iemand den moed had als
zoodanig op to treden , door de boozen zou gehaat en
vervolgd worden , dock dat de kracht der waarheid toch
eindelijk zou zegevieren over de dwaling ; dan of bet
den Profeten op eene volfrekt bovennatuurljke wijze is
geopenbaard : daarover mogen de Regtzinnige en de Neologifche Godgeleerden onderling twisten, terwijl de eenvoudige lieden niet wijs kunnen worden uit al dat krakeel .
Maar wij alien weten met zekerheid , dat j E z u s , een
afitammeling van D A V I D, de oude Godfpraken, in
een' zedelijken zin, op zichzelven heeft toegepast ; dat
Hij de Stichter is van bet Christendom ; dat deze Godsdienst , in de befchaafde landen , die der meerderheid geworden is , en , ontdaan zijnde van alle vreemde bijvoegfelen , door hare algemeene ftrekking, verhevene eenvoudigheid en innerlijke waarde , de gefchiktheid bezit , om
de Godsdienst van geheel bet menschdom to worden .
Deze lleugelijke toekomst zien wij verlangend to gemoet ;
wij verwachten die, op grond der erkende volmaakbaarheid van ons geflacht ; wij eerbiedigen j E z u s als den
Christus , in den ddnigen zin , waarin redelijkerw#ze
zulk een Mesfias denkbaar is ; en wij houden dus elken an
deren Mesfias , naar wiens komst de ,Joden nog reikhal--
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zen , voor een overtollig en fchadelijk wezen, hetwelk ,
indien bet ftreefde naar eene algemeene heerfchappij, als
cen vijand des menschdoms zou moeten worden tegengeflaan en geflraft .
Ja zelfs, daar de Rede ons gebiedt, niet tevreden to
zijn met die foort van onflerfelijkheid der ziel, waardoor
zij zich, na hare verlating van het ligchaam, voor eeuwig met hare geestelijke Bronwel zou vereenigen, en
als wegfmelten in bet voljlrekte Grondwezen (*), maar veeleer ons vermaant to gelooven aan de voortduring onzer
zelfbewustheid, en dus aan eene wezenlijkeherleving der
geflorvenen, als ook aan bet verband tusfchen hun lot
bier namaals en hun vroeger gedrag op aarde ; zoo
volgt daaruit reeds, geheel onafhankelijk van de gefchiedkundige vraag , of j E z u s wel dadelijk aan bet
kr-uis geflorven is? en zoo ja, of Hij dan, na zijnen
dood , wel in waarheid door zijne volgelingen nu en
dan gezien is geworden ; dan of zij zich , door eene
flerkfprekende gelijkheid en verregaande nabootfing , in
den perfoon hebben vergist , en wat dies meer is ? -- dat,
vermits j E z u s geleefd heeft, en derhalve toch eenmaal
moet overleden zijn , dewijl alle dooden worden opgewekt, ook de Christus , al ware bet juist niet met een zintuigelijk gevormd ligchaam, gelijk wij thans hebben, uit
den dood is opgeflaan ; en vermits alien loon naar werken ontvangen, dat dan Hij, die de oorzaak van zoo
veel heil voor bet menschdom is , moet zijn ingegaan in
de heerlijkheid.
Maar z7n ligchaan is verbroken en zijn bleed ver(*) Dit wanbegrip van fommige Wijsgeeren, in onzen tijd door
vernieuwd , words reeds door r A U L u s beflreden, en de perfoonlijke onflerfelijkheid, met verantwoordelijkheid en vergelding, tegen hen gehandhaafd, in zijnen
eerfien Brief aan de Korinthers, Hoofdfl. XV. Voor zoo
ver de Apostel aldaar in nadere bijzonderheden treedt, behooren die tot het beflck der flellige, en niet der wijsgeerige
Godgeleerdheid . De eerfle is de zaak der Kerkleeraars alleen ;
de laatfle, die van alle nadenkende menfchen .
S C H E L L I N G
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.goten tot vergeving der zonden , d . i . ons geloof aan
Gods vergevende genade zijn wij Christenen verpligt aan
de zelfopoffering van j z z u s .
Voorzeker heeft de Priesterpartij j E z u s wel niet als
&n zoenoffer in de plaats van het menschdom willen
flagten ; en God words ook door geen menfchenoffer gediend . Maar i E z u s heeft zich liever laten kruifigen,
dan zijn voornemen laten varen , om , joden en Heidenen
met God to verzoenen , door hen alien , met affchaffing
van offerdienst , uitwendige boete en priestergezag, tot
eene praallooze en redelijke vereering van zijnen Hemelfchen Vader, en dat alleen door den band van opregte
broederliefde, to vereenigen .
Doch de prediking' van zulk eene leer, Diet zonder
fcherpe beftraffing der huichelende Farizden en ernflige
teregtwijzing der ligtzinnige Sadducden ; eener leer, die
de menfchen zich gunftrger begrippen van het Opperwezen deed vormen, hen verbroederde en hetjuk der vooroordeelen in de Godsdienst deed afwerpen, doch even
daardoor aan de Priesterregering den doodftcek gaf : doze
prediking, met de noodwendig daarbij komende en allezins regtmatige aanvaarding van het gezag des langverwachten Herftellers , onder de toejuiching des yolks ,
kostte den Verlosfer zelven , gelijk Hij voorzien had,
althans voor zoo veel in de magt ziiner vijanden was ,
het leven . J E z u s heeft dqs niet ontzien to fterven tot
vergeving der zonden , d . i . tot verzoening der menfchen met God, die in hunne opgeklaarder befchouwing,
en dus in cen' ondertiverpelijken zin (want in God is
geene verandering denkbaar) van cen vertoornd Regter een
gaarne vergevend Vader werd . J u z u s heeft ons Gode
gekocht met zijn bloed, gelijk L . v . , zonder eenige
verdere vergelifking , onze Kroonprins de ftaatkundige
vrijheid van Nederland met zijn bloed gekocht heeft in
de velden van Waterloo ; zonder dat God, hetzij j E z u s ,
hetzij den Kroonprins, in onze plaats geftraft heeft : en
ieder weldenkend Wijsgeer gelooft, dat j a z u s de menfchen met God heeft trachten to verzoenen , en inderdaad
verzoent, door zone leer, ten koste van zijn levee .
B b
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Intusfchen hebben de boozen de vestiging des Christendoms niet kunnen verhinderen . Wij alien zijn or belijders van . J E z U s C H R I S T U S is ons van God , hetzij
dan op eene buitengewone wijze , hetzij ten minfte in
den weg zijncr albefturende Voorzienigheid, gefchonken
tot w~sheid , d . i . tot godsdienftige en zedelijke verlichting . Elk, die de leer van bet Evangrslie met andere
Godsdien(ten vergelijkt , zal dit gereedelijk toeftemmen .
De joden hebben eenen Volksgod ; de voor alle andere
voiken aan(tootelijke hoop op eene verovering der aarde
door een' toekom(ligen Mesfias ; eene geloofsleer met
talrijke overleveringen, en eene cerdienst met plegtigheden overladen . I-let Islamismus van ns 0 H A M1 ME D kan ,
door zijne oorlogzuchtige (trekking, gebrekkige zedeleer,
veelvuldige plegtigheden, en voorgefchreven pelgrimstogt
naar Mekka, niet alleen op geenen bijval van helderdenkenden rekenen , maar ook met geene de minfte mogelijkheid de Godsdienst van bet menschdom worden . Van
de vroegere Godsdiensttichters geeft z o R 0 A S T E R to
veel voet aan bijgeloof en priestergezag ; en c o N B uc I u s predikt eene uitmuntende zedeleer , maar geeft to
weinig of geene hoop op eene alles verefenende herleving des menschdoms . Het Evangelifche Christendom
alleen vereenigt al bet goede van alle Godsdienflen in
zich, met befiioeijing van meest al bet overtollige . En
de ongeletterde , wien zulk eene vergelijking van bet
zuivere Christendom met andere Godsdienflen to moeijelijk is , zal toch altijd moeten erkennen, dat er een (chat
van wijsheid in bet Evangelic is to vinden ; ja dat hij
zijne godsdienftige en zedelijke kennis voornamelijk daaraan to danken heeft . J E z u s is ons dus van God gefchonken tot w jsheid.
Ten tweeds is j E z u s ons van God gefchonken tot
regtvaardignaakirzg, d. i . om ons de vergeving onzer
misftappen , op berouw en bekeering , to bcloven : dit
is de doorgaande leer van bet Nieuw Verbond . Indien
God ons niet geuadig behandelde , zouden wij den mood
verliezen om de volmaaktheid na to jagen , waartoe wij
ons geroepen voelen, doch die wij aan deze zijde des
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grafs nimmer knnnen bereiken : want geene vlekkeloo=
heiligh .eid is voor den fferveling mogelijk, bet onmogelijlre kan met billijkheid niet worden gevergd, en ecf to
hat niets zich afdingen op den cisch der eeuwige zedewet . De Rede gebiedt ons dus to gelooven aan Gods
vergevende genade, gelijk die in den Bijbel verkondigd
words, als zij lde bet EEnige middel om de ftrengheid van
bet Godsregt door billijkheid to matigen ; terwijl bet
geene aanwijzing behoeft, dat Gods regtvaardigheid en
barmhartigheid alleen in onze verdeelende manier van befchouwen onderfcheiden zijn, maar zich, even als vrijheid en noodzakelijkheid, in Gods 6cne en ondeelbare
volmaaktheid verliezen . J it z u s is de Stichter van onze
Godsdienst, die de vergeving der zonden, op berouw
en bekeering, verkondigt , zonder ons , tot verkrijging
daarvan, eenige uitwendige Godsdienstpligten op to leggen .
J E z u s is ons dus door God gefchonken tot onze regtvaardignaaking .

Maar dan ook geene vergeving, zonder opregt berouw
en ongeveinsde verbetering ! Gelijk Hij , die ons geroepen heeft, heilig is , zoo moeten wij zelven heilig worden in al onzen wandel . Gevoelen wij , dat de kracht
ons oogenblikkelijk ontbreekt ; j E z u s belooft ons den
Goddelijken bijfland op ons gebed . . . . Maar - kunnen wij , alleen op wijsgeerige gronden , flaat maken op
de vervulling dier beloote? -- 0 ja! want de gedachte
aan den Oneindigen wekt onze ingeiluimerde geestkrachten op : bet is , alsof God in ons nederdaalt , wanneer
wij zelven tot God ons verhcffen . Eene onverheterlijke
zedeleer, welker aanvanl :elijl:e hetrachting mogelijk wordt
door uit Karen acrd geloofwaardige beloften, vinden wij
in bet Evangelie . J E z u s is ons derhalve van God gefchonken tot heiligmaking.
Maar dan ook tot volkomene verlosfing : want heiligheid en zaligheid zijn hetzelfde . De ftrijd tusfchen pligt
en neiging moet ophouden, de fcheidspaal tusfchen deugd
en geluk moet weggenomen worden in een' beteren toeitand. Dit vordert de Rede , dit belooft bet ChristenBb 2
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dom . J c z u s is ons dus gefchonken tot volkomene verlosfing, al ware her ilechts dewijl zijne leer onze zedelijke volmaking bij uitnemendheid bevordert .
Ten laatfte words er aan de Hervormden gevraagd : of
zij gelooven verpligt to wezen, om overeenkom(tig de
leer van her Evangelie to leven , en of zij daartoe gezind zijn?
Her redelijke en noodzakelijke van een toeftemmend
antwoord op deze vraag behoeft geen her min(te betoog ,
zelfs niet eens tegen de vijanden vail onze Godsdienst .
1k meen dus, in her derde deel mijner Rede, te hebben aangetoond , dat ieder , ook bij de vrijfte denkwijs ,
verpligt is, welmeenend ja to zeggen op de vier hiervoren
opgegevene vragen ; ik fpoed mij dan ook thans tot her
befluit dezer Verhandeling .
IV . Zoo is dan , Mijne Heeren ! de aannernelifkheid
van het Evangelifche Christendom, alleen op wajsgeerige
gronden , ons alien overtuigend gebleken , en de fchijnbaar gcgronde tegenwerping van F a E R E T voor altijd
wederlcgd . Iiet flrekt tot geene geringe aanbeveling van
bet Protestantismus, dat de zuivere thijsbegeerte, fchoon
zij als zoodanig haar oordeel moot opfchorten over gefchilpunten van gefchied- en letterkundigen aard, echter
reeds , de zaak van voren befchouwd , zoo veel tot deszelfs verdediging weet bij to brengen . Voor zoo ver
men evenwel mogt aanmerken , dat weinigen in ftaat zijn
zoo fcherpzinnig to redekavelen, is her antwoord gereed,
dat, ja, wel zeer weinigen (welligt wijzelven niet, inthen wij niet in her Christendom waren opgevoed) vooraf
zouden kunnen bepalen , welke leerftul;ken tot vertroosting en verbetering eene volledige Godsopenbaring (want
alle , ook gedeeltelijke waarheid is uit God) onmisbaar
behelzen moet ; maar dat verreweg de meesten vatbaarheid genoeg bezitten , oni dan , wanneer de waarheid
hun eenmaal verkondigd is, de noodzakelijkheid van her
geloof daaraan in to zien . Zijn er nu fommigen , wien
dit zelfs to hoog is, al doen zij er de poging toe ; de zoodanigen misfen dan her oordeel des onderfcheids , in za-
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ken de Godsdienst betreffende . Zij zijn dus ook, zoo
wel voor hun geloof als voor hun ongeloof, van alle
verantwoording ontflagene Zij zijn niet alleen in onfchuld
en eenvoudigheid, gelijk bet behoort , maar ook in bekrompenheid van verfland en dadelijke onkunde, den
kleinflen kinderen gelijk , en hebben waarfchijnlijk (even
als dezen bij een' vroegtijdigen dood) hunne opvoeding
in een volgend leven to wachten . Hoe bet zij , geene
verdienfte noch flraffchuldigheid is er denkbaar, zonder
oordeel des onderfcheids . De onpartijdige Regter van al
zijne redelijke fchepfelen vonnist ieder naar bet licht ,
dat hij ontvangen heeft ; en het Christendom is wel eene
Godsdienst voor eenvoudigen , maar niet voor onnoozelen .

BRIEF UIT EN OVER IIET OOSTEN .

Uit/lap door het Heilige Land .

N a mijn bezoek bij de

Drufen kwam ik, langs de zeekusten
levenende , to CaIpha , aan den voet van den berg Carmel
terug, alwaar
E L I E aux elemens parlait en fouverain .

Den volgenden dag bragt ik e eni.g e uren door met bet bewandelen van de bergvlakte in derzelver onderfcheidene rig_
tingen ; her is de uitgeflrektfle en fchoonfle berg van Palestina : op verfcheidene plaatfen is hij bedekt me : houtgewas
en bloemen . Aan her einde van een boschje palmboomen
zagen wij voor onze voeten de heroemde vlakte van Esdraelon, welke de Kifon met zijne wateren befproeit . Daar tegenover verheffen zich de Thabor en Herm on ; en ter linkerzijde
words de gezigteinder bepaald door de heuvelen van Samarie.
Dit tafereel beantwoordt , ondanks deszelfs fombetheid ,
geenszins aan her denkbeeld, 't welk men zich vormt van
de doodfche dorheid van Palestina ; men kan uit de uitflekende vruchtbaarheid opmaken , dat , indien dit land met
zorg bebouwd wierd , hetzelve, gelijk eertijds, de hof d@s
Heeren zoude zijn .
Bij bet afdalen ontmoetten wij lrabifche goochelaars
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die hunne tenten aldaar op(loegen ; zij boden ons voor lien
nachc gastvrijheid aan, maar bun allerongunftigst voorkomen
fchrikte ons af. Zij waren vergezeld van jonge vrouwen,
wier blaauwgefchilderde lippen weinig bekorend waren .
Genoodzaakt eenen langen omweg to maken, om den Kifon
to kunnen doorwaden, die door den regen was opgezwollen , kwarnen wij eerst den volgenden morgen to Nazareth
aan, riadat wij den nacht in een ellendig dorp hadden doorgebragt .
Nazareth is romanesk gelegen, aan den voet van een amphitheater van bergen . Van den kant , vanwaar wij kwamen ,
bemerkt men hetzelve niet, dan van de hoogte der berg_
vlakte , die bet beilrijkt. Hec heeft twaalfhonderd inwoners ,
die bijna alien Christenen zijn . De reizigers worden geher_
bergd in een Spaansch, zeer ruim en welonderhouden klooscer,
offchoon bet getal monniken er op meer dan de heefc verminderd is , bij gebrek aan toevoer van de Christenheid . De
kerb is rijk en heefc een fraai orgel ; onder den vloer van
het heilige der heiligen is een kelder, verfierd met een prachtig altaar ; men toont er de plaats, waar de Engel G A B R r e L
aan de Heilige Maagd verfcheen . Bij zijne verfchijning brak
eene granietzuil, die bet gebouw fchraagde, in twee ftukken ;
bet onderftuk is verdwenen , maar bet bovengedeelte der
zuil is aan bet gecvelf blijven hangen . De kapellanen verzekeren flellig, dat bet er niet in is gemetfeld, en dat bet
er flechts door een eeuwigdurend wonder aan blijft vasthechcen .
Op cenigen afftand van de kerk toont men een gedeelte
van de werkplaats van den heiligen j o z E F , en , vlak daarnevens, de fchool, waar onze Heer to zamenkwam met de
kinderen van zijnen leeftijd . Een weinig verder words, ter
vereering voor de geloovigen, een fluk fleet) van vier voet
hoogte en vijf of zes lengte vertoond , welke men zegt,
dat tot tafel voor j E z u s geftrekt heefc, gedurende een'
maaltijd, door hem met zijne discipelen gehouden . Op anderhalve mijl van Nazareth, in de vallei, toont men eene
hooge en fpitfe rots, op welker top J E z u s door bet yolk
geleid werd, om in den afgrond gellort to worden . Men
toont, op eenige vademen daaronder, de plaats, waar hij in
bet midden van hen doorging en verdween, gelijk ook filet
merk zijrer handen en van een gedeelte van zijn ligchaam .
Deze aanwijzingen brengen then goeden vaderen eenige voor-
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Maar bet belangrijklte fchouwfpel, dat Naza-

reth oplevert, beitaat in bet grootsch en verheven landfchap,

't welk hetzelve omringt . Eene diepe en ftille vallei, welke
door een in 't wild groeijend loof met een fomber groen bedekt is , aan alle ontheiligende blikken onttogen door eene
omheining van rotfen , die hare kronkelende zoomen omringen ; ziedaar de plaats, waar bet den Verlosfer der menfchen
behaagde , in heilige afzondering , na to denken over zijne he .
melfche roeping : men kan die plaatfen niet befchouwen ,
zonder er, met eene vrome aandoening, bet merk zijner
voetftappen gedrukt to zien, en zonder nog, als 't ware,
den hemelfchen wierook zijner gebeden ten Hemel to zien
opftijgen !
Des anderen daags bezochten wij den Thabor, op zes
mijlen afftands van Nazareth gelegen. Het is een fchoone,
afgezonderde heuvel, welks top bedekt is met een digt bosch .
De bergvlakte is zeer beperkt, en men heeft er een prachtig
gezigt . Aan den voet, in bet midden van een boschje,
plaatst de overlevering bet huis, waar de Profetes n E B O R A
geboren werd. Hoe klein werd ons de zegepraal, welke NAPOLEON to dezer gewijde plaatfe heeft bevochten !
Van den Thabor begaven wij ons naar Cana, langs een zeer
final pad . Dit dorp , bevolkt met twee- of driehonderd inwoners,
ligt in eene vallei , op eene kleine hoogte ; men toont er de
plaats , waar bet eerfte wonder van I E z u s gefchiedde. De
fleenen vaten, waarvan bet Evangelie fpreekt, zijn in dit
vlek nog in gebruik ; wij zagen verfcheidene vrouwen, die
dezelve op bet hoofd droegen, toen zij van den put terugkwamen . Voor bet overige fchijnt bet , dat de fchoonheid
der jeugdige Kananefche vrouwen tot op onze dagen fland
heeft gehouden .
Van ons uitftapje teruggekomen, kwamen wij weder in
bet klooster van Nazareth, en men zette ons tot maaltijd
een' voortreffelijken visch voor nit bet meer van Tiberias .
Ik bragt vervolgens eenige uren door in de cel van den opperfte . Die grijsaard beklaagde zich bitter over de bedorvenheid der eeuw, over bet verval van bet geloof, en hij
meende er bet bewijs van to vinden in de omwenteling van
Spanje en in de vermindering der inkomften van bet klooster .
,, De Ynagt en werkzaamheid des Drivels," voegde hij er
bij , „ gaan tegenwoordig alle geloof to boven ." Hetgeen
then monniken bet meeste verdriet veroorzaakt , is , dat ham
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toeftand verergert ; hun wiju vooral is niet to drinken, enz .
Het gelukte mij, een dier geestelijken to troosten, door van
hem , voor den prijs , dien hij mij vroeg , eeu reliquien .
doosje to koopen, hetwelk een bijna onzigtbaar gedeelte van
bet lijk van den heiligen F R A N C I S C U S bevatte
Van Nazareth kwamen wij aan den voet van den berg Carmel
terug, en volgden daarop de oevers der zee aan den kanc
van Cefar:'a.
Des anderen morgens zeer vroeg zetteden wij onzen cogs
langs de kust voort . De weg is , op die plaacs, zeer gevaarlijk , nit boofde van de flruikroovers , die dat oord ont .
ruscen . Voor bet overige heefc bet land een dor en eentoonig
voorkomen . Des avonds vonden wij her kamp , waar wij
voornemens waren halte to houden , bezet door Sheiks met bun
gevolg ; hetgeen ons noodzaakte, ons nachtverblijf ce houden in eerie flechte hut, omtrent een half uur verdergelegen .
Wij bejammerden bet zeer, gedurende dien verdrietigen togt,
dat de ooriog, waaivau het grondgebied van Naplorrfe bet cooreel was, ons niec toeiiec, ons door die had naar Jeruzalem
cr begeven ; de reis zou alsdan veel aangenamer zijn geweest . Eindelijk kwamen wij to .Tafa, op den morgen van
den volgenden dag, dwars door eene menigte tuinen en geurige boomgaarden, waar peren , meloenen en oranjeappelen
in menigte groeijen Die flad verhefc zich amphitheaterswijze
aan den oever .
Wij genoten een zeer vriendelijk onthaal van den Conful,
Signor D A I4 I AN I, een ijverig Christen en geflreng waarnenler
der vaster, waarvan hij de voorfchriften zelfs overdreef,
door ons den wijn to onchouden bij den avondmaaltijd ; zelfs
een Dervis zou op dat flak zbb gefireng net zijn geweest .
Hij fprak ons veel over N A P o L E 0 N , dien hij bij zich ontvangen had bij gelegenheid van de inneming van Jafa, en
wien hij tot gids verflrekt had . Offchoon die togs van bet
Franfche leger hem bijna van alles heroofd had, verhief hij
den Generaal tot de wolken, en toonde met zekeren trots
de fopha, op welke deze gerusc had . Hoezeer dat meubelfiuk thans veel van zijnen glans verloren heeft, moot men
echcer bekennen , dat de vreemdelingen , die geen dragelijk
verblijf kunnen vinden dan bij den Conful, zeer cc beklagen
zouden zijn, indien zij bet niet to hunner befchikking hadden . De Heer D A M I A N I draagt bet Turkfche kostuum , en ,
wanneer ht zijne functien als Conful uitoefent , bepaalt hij
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zich tot bet dragen van de Engelfche kokarde op zijn' tulband . In een der zijftukken van zijn hotel wijst men de
woning aan van s I m o N den lederbereider ; bet is eene donkere kamer, welker zoldering onder(teund wordt door twee
pilaren, die men zegt, dat een wonderdadig vermogen be .
zitten .
Des anderen morgens vroegtijdig kwamen wij to Rama
(bet oude ~Irimathea), een dorp gelegen in eene vrij uitge
breide vlakte en omringd met een olijfbosch . Er is een
Roomsch klooster, 't welk door een' Spaanfchen monnik alleen bewoond words . Die man onthaalde ons zoo flecht,
dat wij befloten , een' inboorling to verzoeken , ons huisvesting to verleenen . Tegen den avond ontvingen wij de uitnoodiging, om ors to begeven naar een Brmenisch klooster
in de nabuurfchap. De opperile was afwezig . Het is een
bekwaam verblijf, bewoond door vijf of zes geestelijken van
eene zeer vrolijke geaardheid ; zij noodigden ons nit, deel re
nemen aan hunnen avondmaaltijd, en fpraken op een' vertrouwelijken Loon met ons .Ikhebdiwjsglenhid
had op to merken , dat de Irmenifche monniken zich boven
anderen onderfcheiden door liunne manieren , en zich meer .
der vrijheden veroorloven, dan de geestelijken van andere Orden .
Den volgenden morgen , v66r bet aanbreken van den dag ,
bevonden wij ons op den weg naar de lieilige Stad . Bij bet
vertrek nit Rama volgt men, gedurende drie ureti , eene viak .
te, die met rotsaardige heuvelcjes bezel is, waarna men ongevoelig de bergen van Judea nadert . Derzelver paden waren
zoo final, zoo hobbelig, en zoo modderig door de . aanhoudende regers , dal onze paarden er niet dan met moeite op
de been konden blijven . Eindelijk bereikten wij , na verloop
van negen afmattende uren , den top van den hoogften berg,
van waar wij Jeruzalem, op een' geringen afftand, ontdekten .
Deszelfs gezigt verwekt in de ziel een' fomberen indruk, van
droefheid en fchrik beide .
Wij traden de ftad binnen door de poort van Bethlehem,
waar men ons dadelijk liet doorgaan, en namen onzen intrelt
bij een' Arabier, niet verre van de wallen en nabij den toren van D A V I D (genaamd die der Pifanen) ; oordeelende ,
dat bet beter ware , in vrijheid to leven op de Oosterfche
wijze, dan opgefloten in een klooster, en genoodzaakt, ons
to fchikken naar de regels van hetzelve . Maar men kan zijn
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lot niet ontgaan . Nadac ik een' genoegelijken avond had
doorgebragt, ontving ik den volgenden dag eene boodfchap
van den opperfte des kloosters, die mij gastvrijheid aanbood ;
en op mijne weigering kwam hij zelf zijne uitnoodiging herhalen, op grond van bet gevaar, 't welk er voor mij in zoude gelegen zijn, indien ik mij niet beyond onder de befcher .
ming der Vaders van bet Heilige Land, in een' tijd , waariu
Judea ter prooije was aan al de woede van den oorlog . Die
goede vader, door de monniken van Konflantinopel van mijne
reis onderrigt, wilde de fehacting niec verliezen, welke hij
regt had to vorderen van de reizigers , die het Heilige Graf
komen bezoeken . Ik begaf mij dus derwaarts . Hij behandelde
mij als een waar pelgrim : eene zeer koude cel, behangen
met houtfiieeprenten , die heiligen of martelaren voorftelden ,
eene tafel, een ftoel, eene flechte matras, dit was alles, wat
mij ten deel viel . Bij geluk ontmoette ik een Iersch Edelman , then zijn reisgenoot verlaten had , om naar Europa weder to keeren .
Ik bezochc dadelijk de omftreken der Heilige Stad van den
kant van bet Zuiden . Wanneer men de poort van Bethlehem
uitgaat en een' hollen weg door, die zich beneden dezelve
uitftrekt, komt men aan den Berg des Gerigcs of van Sion .
Grootsch is deszelfs aanblik uit de diepte van bet woeste dal
Hinnom , omzoomd door eene keten rotfen , die bet cot bolwerk veritrekken . Niets verftoort de flilte dezer eenzaamheic' .
Ter regterzijde verkwikt de Olijfberg op eene aangename wiize bet oog . Aan deszelfs voet ftrekt zich bet dal Jozafac
uit, alwaar men, dwars door de boomen , her graf van zA .
c x A R I A s oncdekt , den laattlen der Profeten, die door de
Joden ter dood zijn gebragt . De eenige beek, welke men
van die zijde befpeurt , komc nit de foncein Siloam , aan de
tegenovergef'elde zijde van Sion . De ifeilige Stad is verdweden , en met haar de gewijde gedenkteekenen , in Karen
omcrek befloten ; en men moet wel een fterk geloof bezitten ,
otn thans derzelver plaats ce herkennen . Maar bet gezigt dier
landilreek, zoo vruchtbaar in wonderwerken, is hetzelfde ge_
blcven . De rocfen , de meren , de valleijen , de bergen van
het 1-Ieilige Land zijn er altijd nog ; alleenlijk hebben eenzaamheid en verwoesting er de beweging en levendigheid vervangen . Derzelver roem is verdwenen ; maar derzelver fchoonheid beftaat nog, hoewel in een' fomberen , digten fluijer gehuld . De vreemdeling fchepc er cen tveemoedig vermaalt in,

UlT EN OVER fET OOSTEN .

38 3

om dezelve to doorloopen . Bij elke fchrede verlevendigt zijne
verbeeldingskracht de natuur, die bijna verftorven is op deze
kale bergen , op deze vlakten , die bet merk van menfchen .
voeten verloren hebben , in die valleijen zonder echo , en zij
toont hem bet levee en de onferfelijkheid, zich fchitterend
verheffende to midden der menfchelijke ellende .
De drukkende hitte ontrukte mij aan die vrome befpiegelingen , en noodzaakte mij , vroegtijdig weder huiswaarts to
keeren . De nadering van bet paaschfeest , gedurende hetwelk de pelgrims zich in menigte to Jeruxalem bevinden ,
verhoogde nog bet belangrijke van mijn verblijf in die fad .
Die tijd words met ongeduld verbeid in alle de kloosters,
vooral in die van de Latijnfche en Armenifche geestelijken .
Dit laatstgenoemde klooster, hetwelk gelegen is nabij de poort
van Sion, is zeer ruim, en heeft een' grooten tuin ; men kan
er omtrent Boo pelgrims huisvesten ; de armfen worden geplaatst in de gebouwen , tot bet klooster behoorende ; maar
de rijken vittden in bet klooster zelve kamers , op de Oosterfche wijze met meubelen voorzien, en alles, wat zij billijkerw1jze kunnen wenfchen . Deze laatften vercrekken nooit,
zonder aan de kloosterbroeders aanzienlijke giften to fchenken , welke fomwijlen verfcheidene duizende guldens bedragen . Indien een pelgrim er flerft, behoort alles , wat hij nalaat, tot de Orde . De kerk van bet klooster is zeer prachtig verfrerd , en de vloer bedekt met fchoone kerktapijten .
De wijk der Armeniers is de eenige aangename ; de fraten der fad zijn overigens zeer fmal en fecht
geplaveid, de huizen van een armoedig voorkomen , en de
Bazar zelve heeft niets merkwaardigs . Men ontmoet bijna
niemand op de fraten ; de kloosters, die men er, bier en
daar verfpreid , ziet, gelijken naar vestingen , wegens de
hoogte en dikte der muren, die dezelve tot bolwerken frekken . Men zoude bijna zeggen, dat de monniken, dezelve
fichtende, voornamelijk bedacht zijn geweest op hunne perfoonlijke veiligheid, De Joden en Christenen vertoonen zich niet,
dan onder den uiterlijken fchijn van armoede , ten erode de
jaloerfche hebzucht der Turken niet gaande to waken . De
wijk , welke uitfuitend den Joden behoort, is ten oosten gelegen, in bet benedengedeelte der fad ; bet is de morfigfe
van alle . Men vindt er echter zeer rijke inwoners , welke op
een' met hun verntogen overeenkomfigen voet leven . De Jo .
den van beiderlei fekfd hebben er, over bet algemeen , een
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bevalliger uiterlijk voorkomen, dan in de andere werelddee.
len, offchoon hun gelaat altijd de onuitwischbare trekken van
bet Hebreeuwsch karakter vertoont .
De bevolking van Jeruzalem beloopt omtrent 20,000 zielen ; to weten lo,ooo Joden , 5ooo Christenen en 5ooo Turken of Arabieren . De clad heeft omtrent drie mijlen in omtrek.
De flad , grenzende aan bet dal Jozafat ten oosten, en ten
zuiden aan dat van Hinnom, vormt een ruim vierkant op de
vlakte van den berg Sion, dien zij geheel bedekt. Ten noorden is de vlakte van Jeremias , bezaaid met olijfboschjes . De
omtrek der oude flad moet niet veel grooter geweest zijn,
ten zij zij zich ten noorden in de vlakte uitftrekte . De berg
Sion is de heeft minder hoog dan de Olijfberg, de minst h oo.
ge van die , welke Jeruzalem beflrijken . De flad , met geduchte bolwerken omringd , heeft vijf poorten , to weten : de
gouden poort, die van Damascus, Sion, St . Stephanus en
Bethlehem.
Vergeefs zou de reiziger buiten hare muren den Kruisberg
zoeken ; hij is binnen Karen omtrek begrepen , en in dat opzigt is zijne omfchanfing thans regelmatiger dan eertijds . Het
is een kleine berg, welks hoogtc geene verandering heeft
kunnen ondergaan, en op weiks top zich de kerk van dien
naam bevindt . Daarenboven bepaalt de overlevering deszelfs
ligging zoo naauwkeurig , dat de bedenkingen van bet ongeloof hieromtrent onverfchoonlijk zouden zijn .
pe moskee van o M A R , ontoegankelijk voor de Christe .
nen , is bet prachtigfle gebouw van bet Turkfche rijk ; zij is
geflicht ter plaatfe, waar eertijds de tempel van s A L o M o
zich verhief. Rondom dezelve is eene ruime plaacs , be .
fchaduwd door wijngaarden, die de eenige aangename
wandelplaats voor de flad uitmaken . De moskee ligt nagenoeg op hetzelfde vlak met de naburige ftraten, offchoon de tempel van S A L 0 M o zeer veel hooger lag , dan
bet overig gedeelte der clad . Tegenwoordig is bet hoogfle
gedeelte ten westen, tusfchen de poorten van Bethlehem en
Sion . De helling van den berg van dien naam , befchaduwd
door olijfboomen en bedekt met tuinen , levert een vrij aangenaam gezigt op ; aan bet zuidelijk uiteinde der flad, op
eenige fchreden afflands van de wallen , ziet men de moskee
van D A V I D , waar de Turken verzekeren , dat de overblijffelen van dien Koning en van zijnen zoon S A L 0 M 0 rusten . Zij
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grenst aan een klein gebouw , gefticht op de overblijffelen
eerier aloude kapel . Daar Meld j E z u s den laatften paaschmaaltijd met zijne discipelen .
(Het vervolg en hot hierna.)
LETS, OVER BET EILAND TEXEL.

D

(Vervolg en /lot van bl. 349 .)

e Burg is de hoofdplaats van bet Eiland . Van ouds had
zij , volgens de oorkonden , fledelijke privilegidn , en was
door eerie gracht en poorten befchermd . 1-let is jammer, dat
de mindere welvaarr van Texel zich in de (looping van verfchillende gebouwen en de mindere uicwendige netheid van een
aantal andere zoo duidelijk openbaart, daar anders dit dorp,
ten aanzien van deszelfs uitgebreidheid, regelmatigen bouw,
fraaije Hervormde kerk als anderzins , voor menig binnenftadje niet zou behoeven to wijken . Het dorp bevat naar
gisf ng ruim 35o huizen , verdeeld in 8 of io itraten , drie pleinen,
enz . Men vindt er bet Raadhuis ; een tweede gebouw, waar
bet Vredegeregt zijne teregtzittingen , en verfchillende andere
Collegian hunne bijeenkomften houden ; eene Hervormde,
eene Doopsgezinde en eerie zeer ruime Roomschkatholijke
kerk ; de eerfte onderfcheidt zich door hare grootte ; derzelver toren kan een goed eind wegs in zee gezien worden ;
van binnen heeft zij een koor en een zeer fraai orgel , en is
op moderne wijze betimmerd ; - de baide overige kerken had
ik geene gelegenheid to bezigtigen . Men heeft aan den Burg
eene markt, welke op de zoogenaamde groene plaats wordt
gehouden , dat een ruim , rondom met huizen betimmerd, en
met een aantal zware boomen beplant plain is .
Men vindt voor bet overige aan den Burg verfcheidene
liefdadige en nuttige geflichten en initellingen ; zoo als bet
algemeene Weeshuis, dat een zeer ruim en ouderwetsch ge .
bouw is, hetwelk oudtijds een gedeelte van zeker klooster
heeft uitgemaakt . Men wijst er den vreemdeling nog de
plaats aan , waar de overlevering wil , dat de bekende ,
zoo rampfpoedige A D A in kluisters zoude gezeten hebben ,
alsmede haar afbeeldfel , bangende boven den ouderwetfchen
fchoortteen van een der vertrekken van bet gebouw, met bet
onderfchrift : pro rege, lege et grege . Dit gebouw fchijnt tot
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zijn tegenwoordig doe[ zeer goed ingerigt, en bevac een 30
a 35tai ouderlooze kinderen, die tot meerderjarigheid toe
dearin worden gehuisvest, van voedfel en kleederen voorzien , en tot eenig nuttig handwerk of hedrijf worden opge .
leid . Een geflicht van liefdadigheid, mode een ruim en welgelegen gebouw, dat insgelijks behoeftigen opneemt en aan
anderen in bet huis zelve werk verfchaft . De zindelijkheid ,
die in beide deze ge(lichten heerschte, en de orde, die in
dezelven fcheen in acht genomen to worden, troffen mijne aandacht. Verder verfcheidene Hofjes, of, zoo als men bier
zegt, 4rmenkamers, welke huisvesting en eenigen onder{land
van levensmiddelen en brandfloffen verleenen ; buitendien
worden er , gedurende de vier wintermaanden , drie malen
's weeks can de armen gekooltte fpijzen en brand(loffen uitgedeeld (*) . Voorts een Departement der Maatfchappij Tot
Nut van 't Blgemeen, waarin des winters geregeld voorlezingen gehouden worden ; eene Afdeeling der Maatfchappij
van T'feldadigheid ; eene dergelijke van het Nederlandfche B belgenootfchap ; eene Leesbibliotheek ten behoeve van den
Burger- en mindere flanden , enz . enz .
De overige dorpen leveren minder bijzonderheden op . Het
nude Schild is een groot, digt bebouwd en levendig dorp,
dat zeer goed met klinkers beftraat is, en in dit opzigt veel
boven alle de andere dorpen vooruit heeft, alwaar de firaten
over bet algemeen flecht zijn, dat even zeer aan de onhebbelijk groote fleenen , als aan de manier van beflraten zelve
to wijten is . Het heeft eene Hervormde en eene Roomschkatholijke kerk . - De Hoorn is mede een uitgeflrekt dorp,
alwaar ik nagenoeg niet dan vrouwen en kinderen zag , denkelijk doordien de mannen, meestal zeelieden, van huis zullen geweest zijn . Men vindt aldaar eene Hervormde,
eene Doopsgezinde en eene Roomschkatholijke kerk. Oosterend is een in bet vierkant gebouwd vrij net dorp ,
dat zijne kerk en kerkhof, rondom met boomen beplant ,
in bet midden heeft . - De APaal is kleiner, en wordt alleen door landbouwers bewoond ; bet heeft ook eene Hervormde en eene Doopsgezinde kerk. -- De Koog, eindelijk ,
dat nog alleen aan ziJne kerk en toren den naam van dorp
(*) Dit vernam ik later, dat ook aan bet nude Schild pleats
bad, waar over bet algemeen de ingezetenen bijzonder mild .
dadig zijn.
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verf-buldigd Is, alzoo verfcheidene buurten of gehuchten op
Texel, zoo als her nieuwe Schild, Zevenhuizen, en . v4cl
grooter zijn , - de Koog is her treurig overfcho : van een voor.
been zeer bloeijend en uitgeftrekt dorp, en was, zoo men
zegt, de oude hoofdplaats van bet Eiland, Dit apes mag
echter welligt honderd jaren geleden zijn . Her is her genige
niet beftraatte dorp . Men vindt er intusfchen nog eene zeer
goed ingerigte fchool voor 25 k 3o kinderen .
De eenigite haven van bet Eiland is aan her oude Schild.
Dezelve is echter ondiep , hetwelk to meer to bejammeren
is, daar derzelver kom anders vrij ruim is, en eene goede
lig- en losplaats zoude aanbieden . Op her havenhoofd wordt
des avonds eene lantaren ontftoken ten dientle der zeevarenden ; anders heeft men op her Eiland geene vuren tot (lit
einde . Langs de haven zijn eenige Rijks- of Dominiale pakbuizen, eene Scheepstimmerwerf enz . Albier komen, met
weinig uitzondering, alle de behoeften aan voor her Eiland,
weike van daar per as meestal over den Bus-g uaar de
andere dorpen vervoerd worden . Her getal wagens, dot
in een rond jaar den grooten weg tusfchen her oude
Schild en den Burg pasfeert, bedraagt verfcheidene duizenden . Hieraan is her dan ook toe to fchrijven, dat vele arti_
kelen aan den Burg en over her geheele Eiland duur worden, door de daarop vallende wagenvrachten . Vooral gelds
dit ten aanzien der brandftoffen, die nagenoeg alle van Vriesland en elders worden ingevoerd ; to meer, daar deze weg,
grootendeels uit zand beftaande, des zomers niet anders dan
ftapvoets door de voor de zwaar beladen vrachtwagens ge_
fpannen paarden kan bereden worden .
De oppervlakte van bet Eiland Texel, zoo als bet nu
e ne gemeente is, kan, naar mijn oordeel, tot drie hoofd_
deelen gebragt worden . Her eerfle namelijk, bet eigenlijk oude
Texel, zoo als bet federt Eeuwen omdijkt , en in 17 of 13
verfchillende polders verdeeld was en nog heden is, die
alien onder ddn Dijks- en Polderbeftuur behooren , dat uit
Dijkgraaf, Hoogheemraden en Hoofdingelanden beftaat, met
een' Secretaris, een' Penningmeester en een' Dijksbode, en
aan den Burg bijeenkomt . Her tweede deel, be(laande nit
flechts den' enkelen polder, Waalenburg, welke eerst in
1488 is ingedijkt en goo Rijnl . morgens groot is (*), een
(*) Dus omtrent zoo groot als RmJlerdam, dat op goo a
95o Rijnl. morgens begroot wcrdt .
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geheel afzonderlijk Dijksbeftuur heeft, en als 't ware op
zichzelve itaat . En eindelijk bet geheele Buitenveld en E /erland, dat oudtijds op zichzelve ftond , maar nu onmiddellijk
tot Texel behoort en daarmede ddn geheel uitmaakt . Deze
Buitenvelden behooren aan bet Domein, en zijn van eene
ontzaggelijke uitgebreidheid, als begroot wordende op niet minder dan 4 A goon Rijnl . morgens oppervlakte , welke aan de
westzijde door den zoogenaamden zanddijk en duinen tegen
de zeevloeden befchut wordt, maar aan de tegenovergeftelde
zijde daarvoor open en bloot ligt .
De polder Waalenburg is , wat den vorm aangaat, de
Noordhollandfche Beemfler in bet klein , vierkant en in regelmatige rij- en andere wegen door fchietflooten verdeeld ; terwijl verfcheidene uitgeftrekte boerenplaatfen in denzelven gelegen zijn . De waarde van bet land wordc als zeer verfchillend opgegeven . Hetzelve ligt doorgaans laag, zijnde dan
ook een watermolen (*) meestal in werking, om then polder
van bet overtollige water to ontlasten . Men vangt veel
visch in deszelfs kolken en piasfen , voornamelijk fnoek en
aal ; de baars, die er voorheen veel moet gevangen zijn, is
federt bet planten van den fnoek merkelijk verminderd en
zelfs fchaars geworden . Veelal worth deze polder voor hooiland gebruikt ; wordende oudtijds, in dit opzigt, de voorraadfchuur van Texel genaamd. Het is regt jammer, dat men
dezen polder niet, even als de Beem/ler, met boomen beplant heeft, daar dezeive aisdan, even als gene, de aangenaamite rij_ en wandelwegen zoude opleveren .
De Buiten- of Dominiale gronden worden in drie deelen
verpacht . Er zijn drie groote boerderijen op, waarvan de
eerfte bet Zanddijkshuis en de andere de Kwelder genaamd
wordc ; terwijl de derde pachter (die van bet Eijerland) een
zeer goed en ruim fteenen gebouw bewoont, oorfpronkelijk
ingerigt ten dienlie van Heeren Gecommitteerden van bet Noorderkwartier, en oak thans nog gedeeltelijk ten dienfte flaande
der ftrandvonderij op deze kusten ; eene boerderij is aan dir
huis verbonden. Elk dezer pachters bezit en weidt eene
groote menigte vee, vooral febapen . Het is bekend, dat
het E%/erland zijnen naam ontleent van de tallooze menigte
(*) Dit is de eenigfte watermolen van bet Eiland, op
hetwelk overigens vijf, zoo koren- als pelmolens, gevonden
worden .
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eijeren, die verfchillende vogels daar leggen, en in Mei en
junij dagelijks gegaard, en bij groote hoeveelheden, vooral
naar .BmJlerdam, verzonden worden . Voorheen, en tot v66r
nog twee jaren, waren bier ontelbarefcharen van konijnen, wier
vangst en uitvoer, mede naar .elmJferdam, insgelijks een' be .
langrijken tak van handel voor de pachters van her Buitenveld was . Her befluir echter van Z . M. van den 2g Nov .
1827 heeft, naar her fchijnt, op Texel volkomen doel getroffen . Ik althans zag nu geen enkel konijn meer op bet
geheele Buitenveld of Eyerland, en, naar mu een der pachters verzekerde, kon men dezelve , tot zijne groote ergernis ,
zoo goed als uitgeroeid befchouwen .
Naar bet mij voorkomt, zoude bet wel der moeite waardig zijn , dat onderzocht wierd, in hoeverre de bedijklng
dezer uitgeftrekre velden uitvoerlijk ware ; dat is , een' genoegzaam gilnftigen uitflag zoude opleveren, welke de aenvankelijke, altoos aanzienlijke, uitgaven van bedijken, flooten afperken, aanleggen van verfcheidene groote en een
aantal bijwegen, daarftellen van fluizen, boerenwoningen,
enz . enz . konden goedmaken. Naar men mij verzekerde, en dat
ik door eigene proeven gedeeltelijk bewaarheid vond, zoude
een goed gedeelte van deze velden nit goeden kleigrond beflaan , die met vrucht konde bebouwd worden ; terwijl ook
her overige nog gedeeltelijk een' middelmatig goeden grond
oplevert , gedeeltelijk nit onvruchtbaren zandgrond beitaat .
Dit zoude gewis geene onbelangrijke aanwinst zijn, en, onder een kundig en eerljk oog, zeer mogelijk aanzienlijke
renten kunnen opbrengen, - en to meer belangrijk, dear
Loch de heeds toenemende bevolking van her Rijk, zoo wel
her. Gouvernement its de particulieren, meer en meer de
oogen zal does vestigen op zulke gronden, als welke tot
hiertoe werden voorbijgezien .
Maar keeren wij cot ons onderwerp terug . - Men heeft op
Texel niet minder den zeven fcholen voor her lager onderwija .
Die aan den Burg, her oude Schild en den Hoorn zijn de talrijkfte.
Het gezamenlijk getal der fehoolgaande kinderen beloopt 8 iA
goo . Deze fcholen f}aan onder bet onmiddellijk toezigt eener
Schoolcommisfie, die op gezette tijden aan den Burg vergadert, en over de aan haar toebetrouwde belangen raadpleegt . Men vindt bier geene fchooltaks, zoo als fchier
overal ten platten lande, maar de traktementen der onder
wijzers worden geheel en alleen door bet Plaatfelijk Beftuur
C c
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betaald ; iets, dat inderdaad to wenfchen ware, dat algemeen
ingevoerd wierd . Deze traktemerten, met her onderhoud
der fchoollokalen, brandfloffen, enz . maken eene belangrijke
uitgave nit voor dit Eiland, en bedragen niet minder dan
eene jaarlijkfche fom van 4500 en meer guldens . Her is inderdaad een opbeurend denkbeeld, en doet her echt-Hollandsch hart zoo regc goed, wanneer men befeft en door de
bewijzen geftaafd ziet , op welken trap van wezenlijke befchaving onze Noordelijke Provincien , over her algemeen ,
kunnen aanfpraak maken , en tot hoeverre her lager onderwijs
in dezelve is opgevoerd . Wanneer men zich eens in Frankrijk verplaatst, dat middelpunt, zoo bet beer , van alle be.
fchaving, en men ziet daar, zoo als ik in de gelegenheid
geweest ben to zien , in welk een' allerellendigften toefland ,
in verfcheidene fleden van zekeren rang zelfs, her lager onderwijs is , en hoe her aldaar ten platcen lande eene zeldzaamheid is, eenen boer eenigzins redelijk to kunnen zien
lezen en fchrijven , - en men ziet dan , war dat lager on.
derwijs bij ons , war bet op een Eiland is van nog geen
5000 zielen , waar bet integendeel onder de uitzonderingen
behoort, iemand aan to treffen, die niet, vrij goed zelfs, lezen en
fchrijven kan, en dat een Plaacfelijk Befluur zich getroost, een
aanzienlijk deel zijner inkomften alleen aan bet lager onderwijs to befleden ; waarlijk , dan zegenen wij de hand der
Voorzienigheid, die ons onze Noordelijke en moerasfige Provincien tot geboorte-en woonplaats aanwees, op wier uiterile
grenzen, to midden van de golven der Noordzee , nog ware
befchaving en geestontwikkeling gevonden en aangekweekt
words ; en wij benijden niet meer de vruchtbaarder vlakten
onzer Zuidelijker naburen , wier vaak geheel onontwikkelde
geestbefchaving veeleer ons hartelijk medelijden opwekr. Inderdaad, dir heeft mij getroffen ; en eere zij alle diegenen,
welke her aangaat, voor de echt_liberale wijze, op welke
deze hooge aangelegenheid door hen behandeld wordcI
War de geaardheid en zeden der Texelaren aangaat, zoo
heefc men flechts een oppervlakkig oog noodig, om to zien,
dat die merkelijk verfchillen , naarmate van de plaatfelijke
Jigging en daardoor verfchillenden omgang en hoofdberoepen .
Aan den Burg, bij voorbeeld, dat een landelijk vlek is,
waar de meeste burgers kooplieden, winkeliers, ambachtslieden, enz . zijn , en de voornaamfte bewoners , die aldaar
in verfchillende posten of betrekkingen geplaatst zijn, of
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wier famili6n aldaar leven, van buiten bet Eiland zijn,
wier omgang noodwendig op de andere ftanden moet invloed
hebben , aldaar neemt men onder beide fekfen der geboren Texe .
laren een' geheel anderen geest en manieren waar, dan aan
her nude Schild, waar de rondheid, gulheid en ook wel zeer
lnidruchtige vrolijkheid gevonden wordy, die den zeeman
veelal kenmerkt . Aan bet Oosterend, de Waal, en op bet
platte land, kunt gij wear al her tlijf eenvoudige en eigen .
aardige van den boeren[land vinden . Dit gaat zoo ver,
dat elk dorp een zeker gevoel van eigen-ik heeft ten aanzien der andere , hetwelk zich fours in kleinigheden zelfs
openbaart . Over bet algemeen, echter, vond ik de inwo .
ners hupsch, vriendelijk en befchaafd .
Mien heeft, naar bet fchijnt, aan den Burg, onder de
dear wonende fatfoenlijkfle ingezetenen, eene vrij goede za .
menleving, welke zich dan ook tot een' zekeren eigenen
!land en kring bepaalt, en afgefcheiden is van die der gebo .
ren ingezetenen . Men leest er de meeste Hollandfche dagbladen en tijdfchriften, en door de dagelijkfche correspondentie,
vooral met Am/ferdam, is men er met bet nieuws van den
dag vrij goed bekend . Societeiten of gezelfchappen buitenshuis vallen niet in den fmaak , en doorgaans hebben idle bijeenkomflen aan de huizen zelve plaats .
Lang v66r ik dacht ooit dit Eiland to zullen bezoeken ,
had ik veel gehoord van een' zekeren omgang tustchen de
jonge lieden van beide fekfe, v66r derzelver huwelijk,
welke van een' zeer vrijen aard, en kweesten genaamd 2oude
ziJn, en niet alleen op Texel, maar nog op verfcheidene
andere plaatfen in lVoordholland beftaan, en nog In zwang
zoude zijn . Niemand echter, wien oak ik hlernaar vroeg,
wist mij daarvan iets anders to zeggen, dan alleen, dat,
volgens de overlevering, deze gewoonte wel v66r eene reeks
van jaren beflaan had, maar dat de tegenwoordige leeftijd
althans daarvan geen voorbeeld meer wist op to leveren . Er
beflaat alleen, naar men mij verhaalde, eerie wljze van vetkeer tusfchen de jonge lieden der geboren inge2etenen, welke
men krieken, een krlek hebben noemt . Dit is ondertusfchef
niets anders dan eene bijeenkomst under de burgerklasfe of
boereniland, welke des avonds aanvangt ten 6 of 7 ure,
en, met meerdere of mindere vrolijkheid, tot ro of rz tire
duurt ; gedurende welken tijd men zich vermaakt met praten ,
zingen en fchertfen, terwijl fomtijds likeur of wijn, maar
Cc a
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meescal koffij met rijkelijk kock gebruikt wordt . Deze bijeenkomflen echter zijn zeer betamelijk , en Ieveren hoegenaamd
geene fchennis der eerbaarheid op .
Overigens zien de inwoners er gezond en kloek uit ; waartoe de zuivere lucht, die men er geniet, en de doorgaans
hooge ligging van den grond, zeer zeker veel toebrengen .
Vooral aan bet oude Schild en oostelijk gedeelte des Eilands
vindt men reusachtige en flerk gefpierde mannen. De vrouwen zijn over bet algemeen niet onbevallig en zeer blank
van vel ; men ziet er onder de meisjes , die zeer fraai zijn .
De fpraak der inwoners verfchilt eenigzins, naar mate der
plaatfelijke Iigging ; meestal is die fuel en met zekere cadence
verzeld, zoo als men dit buiten de groove fleden veelal opmerkt. Buiten de gewone verbasteringen , die men in Noord.
holland fcbier overal aantreft, levert zij ecbter Wets bijzonders op .
De leefwijze op Texel verfchilt mede, al naar mate van
den Hand der ingezetenen. Voor den burger- en boerenfland
Is, zoo als overal, r2 ure de middagklok ; voor de overigen
2 'a 3 ure . De eigenlijke Texelaren echter eten en drinken
verfcheidene malen daags, waaronder een kopje koffij met
koek eene hoofdrol fpeelt . De nationale kleederdragt der
vrouwen is veelal de gewone Noordhollandfche, ecbter met
minder flijfheid verzeld .
Op Texel worden uitnemend lekkere groenten geteeld,
waarvan ik zeif herhaalde ondervinding gehad heb, zoo ook
de vrucbten, doch in mindere hoeveelheid dan voorbeen . Het
brood, alsmede bet osfen- en kalfsvleesch vond ikzeergoed,
en vooral bet laatfte veel beter, dan men ten platten Jande
gewoonlijk aantreft ; bet lamsvleesch alhier gaat voor zeer
lekker door. Het water is meestal regenwater, dat op de
gewone wijze in bakken opgevangen words, met uitzondering
van bet oude Schild, dat tegen een' vas ten jaarlijkfchenprijs,
van weinig belang, nit de wellen voorzien wordt , die men
op een kwartier uur affiands van daar, over bet buiten Braken.
Jlein, vindc, en welk water bij uitflekendbeid gefchikt is om
op lange zeereizen to dienen , daar hetzelve de eigenfchap
bezit van een' zeer geruimen tijd volkomen goed to blijven ,
waarom bet dan ook bij voorkeur door de zeefchepen ingeno .
men words, dat eene der voornaamfle inkomilen uitmaakt
van bet algemeen Weeshuis van Texel, aan hetwelk deze wel .
len of putten in eigendom toebehooren. Snoek, paling,
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cenige baars, enz . hebben wij reeds opgemerkt, dat in den
polder Waalenburg gevangen words ; terwijl in den jagttijd
alhier eem mime voorrand van allerlei gevogeite words ge .
vonden : in de vijf eendenkooijen , die men op bet Eiland
heeft , worden , zoo als dat gaat, nu meer dan minder vogels
gevangen, die deels op bet Eiland verkocht, deels, en wet
hoofdzakelijk, naar Amflerdam worden uitgevoerd. Het baas,
dat hier in vroeger jaren zeer talrijk moet geweest zijn, is
merkelijk verminderd ; men hoopt echter, en dit is wet waarfchijnlijk, dat, met de uitroeijing van bet konijn, deze jagt
weder verbeteren zal .
Alles echter, althans met weinige uitzonderlng, is op dit
Eiland duur, en de leefwijze, althans voor hen, die zich
geene ontberingen getroosten willen, is verre of van goedkoop to zijn , dewijl , zoo als reeds opgemerkt is, zelfs de
meest gewone dagelijkfche behoeften geitadig van elders moeten aangevoerd warden . Wanneer ik mij echter niet zeer bedriege , dan is deze duurte van verfcheidene voorwerpen ook
veelal aan de traagheid der inwoners zelve toe to fchrijven .
Er moest veel meet land bebouwd, en garst, tarwe, aardappelen en ettetijke producten meer aangeteeld worden , dan nu
gedaan wordt . Er worden jaarlijks op Texel ettelijke duizende
guldens uitgevoerd voor behoeften, die men zich, met overleg en vlijt, even goed van den eigen bodem konde aanfchaffen . Maar dan zou de boer wat meer moeten werken
en was minder zijn gemak moeten houden . En daar zit bet
juist ! 11; heb opgemerkt , dat men, over bet algemeen ,
ddar, waar de veefokkerij een hoofdbeftaan uitmaakt , trage
en onkundige boeren heeft ; en dit gelds met nadruk op Texel.
De boer aldaar is, over bet algemeen, vadzig, eigenwijs en
ftijfhoofdig , en heeft, bij bet inderdaad zeer goed natuurlijk
oordeel, dat deze Eilanders doorgaans kenfchetst, geen den
minften lust , om hetzelve tot verbetering van zijnen land
aan to wenden . Wanneer hij de dringende behoeften des levens vervuld ziet, dan bekommert hij er zich weinig om,
of hij ook eenige genoegens daaraan kan toevoegen, die hij
bovendien aan zijn eigenbelang kon dienstbaar waken, door
netheid b . v. op zijne boerderij of woning, bet fchoonhouden zijner landerijen, bet aanleggen van een tuinrje of moezerij, bet kweeken van eenig plantfoen, dat hem des zomers
eene aangename fchaduw, en des winters eene itevige befchutting konde verfchail'en . Neen --. dit alles is den regren
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TEXEL .

Texelfchen boer volmaakt onverfchillig, en wit zijn vader en
grootvader niec deden, behoeft ook h1f n1ei to doers . Vandoor de (laat van verwaarloozing en flordigheid , die men op
een aanral boerenplaatfen befpeurt . Hoevele honderde bunders land merkt men bij eene oppervlakkige befchouwinguiet
reeds dadelijk op , die uitermace gefchkt zouden zijn voor
hourgewas , en een' rijkei intrest zouden opleveren , terwiji
bet nu ellendige weiden zijn, die naauwelijks de fasten kunnen goedmaken , en waardoor bet geheele Eiland overvloed
van bra-ndhour zoude kunnen hebben , dat nu bij fcheepsladingen van elders moet komen ; terwiji de arme zich met
den flaauwen brand van gedroogde zoden moec behelpen .
Het gnat den Texelfchen boer, zoo als bet vele, zeer vele
menfchen gone. Hij klaagt, en men mag gelooven, dar daartoe reden is . Maar wanneer hij deed alwat nijverheid en vlijt
vermogen, met zijnen tijd voortleefde, affland deed van
zijne domme vooroordeelen en bekrompene denkwijze, en alle
die middelen aanwendde, die de gevorderde that onzer Landbuishoudkunde thins kent en aanbiedt ; dan voorzeker zou
hij eens zien en ondervinden, dat met zijnen grond heel was
anders en wit meer kan gedaan worden , dan waarvan hij nu
droomt : doch dan zoude hij zijn gemakkelijk leven moeten
vaarwel zegger~, was minder praten en pijpjes rooken en war
sneer werken in den vroegen morgen of den laten avond .
Moor - dir zal wel eene flemme in de woestijn wezen!
Overigens vindt men hierop lof£elijke uitzonderingen . Mij
zijn verfcheidene boeren aangewezen , die bij vele fcha .
pen ook een aantal koebeesren hielden , alle de werkzaamheden daaraan verbonden met zorg en ijver waarnamen, en
wier linden in alle opzigten goed behandeld werden . Maar -bet zijn uitzonderingen op den regel I
En hiermede zijn mijne eanteekeningen ten einde . Ik betulge, dat ik met genoegen eenigen tijd op dit belangrijk
Eiland vertoefd heb , en mijn verblijf aldear my (feeds eene
aangename herinnering zal opleveren,
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KEIZERRuK EN BET HERSTELDE KONINGSCHAP .

(Vervolg van bl. 353 .)

J

Spartaanfche Tafels se Parijs .

nder bet Schrikbewind, toes men geene andere keuze
had , dan vrijheid en gelijkheid, of den dood, plaatften velen
der Parijzenaren hunne tafels op ftraat, voor de deur van hun
huis , en zoo at dan ieder gezin voor bet aargezigt van bet
oppermagtige yolk . De fansculotte, daar voorbij komende ,
ging zitten , at en dronk, zonder pligtplegingen, aan de eerfte de beste tafel . Ben zeer zeldzaam gezigt had men foms
in die mengeling van welgekleede en havelooze lieden , welke ten gevolge dier vrijheid zich bijeen bevonden . Ik herinner mij , de itraat Saint - Honord , in de geheele lengte,
met eene dubbele rij tafels bezec gezien to hebben , aan
welke die toevailige en bonte gezelfchappen den Marfeillaanfchen marsch of eenig ander lied van den dag zongen .
Korcom , daar zag men de gel~kheid, in den letterlijkften
zin des woords, vertoonen,
4fgrijfelijke tak van Nijverheid.
Er beftond to Meudon , gedurende bet Schrikbewind, eene
geheime werkplaats , waar men
menfehenhuiden looide 1
Uit dezelve kwamen welbereide huiden to voorfchijn . De
befaamde Hertog V A N 0 R L E A N S verfeheen , to then tijde ,
met een pantalon , afkomftig van eene vrouw , op welke hij ,
naar men zeide, fmoorlijk was verliefd geweest, en welke,
gelijk zoo vele anderen , haar hoofd op bet fchavot had ge .
laten . -- Welk een tijdperk , regtvaardige Hemel l dat zulke
gruweldaden zag bedrijven 1 En echter, ook dit is eene
daadzaak .
De Weduwe van den Maarfchalk B I
Revolutionaire Regtbank .

R ON

voor de

Deze ongelukkige, in den ouderdom van do jaren voor de
regtbank gefleept , werd veroordeeld op de aloe van befchuldiging, tegen haren zaakbezorger opgemaakt . De woeste
7 0 u Q U I E R- T I N V I L L E fprak van zamenzwering tegen de
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Republiek tot deze oude Dame , die er geene fyllabe van
verflond, ter zake van hare flokdoofheid . „ Schrijf," riep
haat befchuldiger, „ dat zij eene doove zamenzwering heeft
gevormd 1" De helfche lach, welke deze wreedaardige fcherts
in de vergadering verwekte, werd bet Fein der veroordeeling
en van den moord der onfchuldige vrouwe .
MADAME,

Dochter Van

L O D E W Ij K

Oostenr#k.

XVI, aan bet Hof van

Men weet , dat de flaatkunde van dit Hof de jonge Prinfes aan den Aartshertog KAREL wilde uithuwelijken, en dat
bet geheime does van dit huwelijk was, de Oostenr#kfche
Staten met eenige landfchappen, als den Elzas, Lorraine,
Bourgogne, Franfche-Comte, e nz. t o vergrooten . Geene
middelen werden onbeproefd gelaten , om haar re bewegen ,
dat zij hare toeftemming tot daze verbindtenis zou geven ;
men viel haar gedurig lastig ; men bezigde zelfs kwellingen
en bedreigingen . De Keizerin dreef bet zoo verre, tar zij
eens de hand floeg aan de Vorflelijke wees, en haar eene
haarlok outfcheurde . Doch niets was in flaat, haar den eed
to doen vergeten, waarbij zij baren vader beloofd had, zich
niet dan aan den Hertog VAN A N r, 0 U LA ME to verbinden,
die de medgezel barer kindschheid en bet voorwerp barer
genegenheid was, ten gevolge van gemeenfchappelijk deelen
in lief en feed .
De Vrouwen t dens bet Directoire .

Naauwelijks waren de fchavotten weggeruimd, naauwelijks
hield de bloedflroom op to vloeijen , of de Mode ontleende
hare uitvindingen van de hartverfcheurendfle herinneringen . De
vrouwen droegen het haar d la victirne ; dat is, kort aan den
nek afgesneden . De bevolking was gedecimeerd ; maar de Da .
mes, zelfs de jonge meisjes, waren, als ter vertroosting,
bedacht, om zich bet voorkomen to geven van ongemeene
vruchcbaarheid ; zIj kleedden zich op eene wijze, welke de
zwangerbeid nabootfle : deze mode, welke opgang maakte,
heette eene halve drags 1 Ja , geene Dame du bon ton verfcheen op eene partij , zonder dit fchaamtelooze zinnebeeld . Dit waren de modes, welke de Par#fcbe vrouwen ten coon
fpreidden onder bet vjjfvoudige Pachalik, in betwelk s A R R A S
in 1796 voorzat ! En de zeden i
Men beoordeele dezelve naar bet weinige, dat ik bijbragt .
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L O D E W IJ K XVIII bij bet leger van C O N D g .

L O D E W IJ K XVIII, zich in 1796 naar bet, leger van
C ON D A begeven hebbende, onder den naam van Koning van

Frankrijk en Navarre, welken titel bet kabinet van Weenen

toen Diet erkende , wilde over de onder bet bevel van zijnen
neef vereenigde troepen wapenfchouw houden . De Prins
VAN c o N D A flelde toen aan den Koning foldaten in oude
Franfche nniformen voor.
De Vorst zag regementen van
vijftien , van tien, en zelfs van vij f man voorbijtrekken ; en
aan deze onbeduidende overblijffels van vroegere krijgsmagt
had men benamingen van oude provincien gegeven : Sire!
fprak de Generaal, zie hier uw regement van Auvergne, uw
regement van Champagne, uw regement van Vlaanderen, uw
regement van Languedoc . -- Welk eene treurige en fmadelijke

voorilelling van een leger!
gebied zonder magt!

Nietige vertooning van vorflelijk

Karaktertrek van den Generaal B E R N A D 0 T T E .

Ben der voornaamfle zaakgelastigden van bet Huis van
toen Minister van Oorlog , bekend maken , dat de Hertog V A N E NG H I E N to Parijs was, en dat de Prins, vol van vertrouwen op
bet edel karakter van den ambtenaar der Republiek, denzelven bet voorftel deed, om eene tegenomwenteling to helpen
bevorderen, welke, naar zijne meening, zonder bloedver .
gieten bewerkt zou kunnen worden . B E R N A D O T T E Antwoordde, dat noch zijne beginfelen, noch de heiligheid van
den eed hem veroorloofden, zoodanige omkeering to begunftigen . De Minister voegde er bij, dat hij , uit hoofde van
bet vertrouwen, door den Prins in hem gefteld, bet geheim
zoo lang zou bewaren, tot dat de Hertog VAN E N G H I E N
bet Franfche grondgebied had kunnen verlaten, en dat hij
zelfs voor diens veiligheid op de terugreis zou zorgen ; maar
dat , na verloop van vier dagen, bet Directoire onderrigc zou
worden van de bijzonderheden dezer mededeeling . - Later
heeft men vernomen, dat de vorftelijke perfoon niet werkelijk in Parijs was, maar zich gereed hield, om derwaarts ce
trekken, indien de onderhandeling gelukt ware .
BOURBON kwam in 1799 aan BERNADOTTE,
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Het brandhout van den Heer

D E M 0 N T E S Q U 1 0 U.

NAPOLEON, in zijn kabinet zeer bezig zijnde, had niet
bemerkt, dat zijn vuur begon nit to gaan ; bet kouder worden der kamer herinnert bet hem ; hij ftaat op , en fchelt.
Daar komt niemand . Hij opens de dent, en roept : Brandhout ! De Heer D E M O N T E S Q U I O U, die zich in bet naasce
vertrek beyond , antwoordc : Sire ! bier is geen bediende. -Zijt gij er niet, Mjnheer? (herneemt terftond de Keizer)
Brandhout ! En de Grootkamerheer brengt hout, en legs
bet aan den haard .

Ware Adel.
De jonge Markiec D E V A U D It E U I L, even als vele andere
Edellieden van de oude Regering, ontving op een' morgen
eene aanftelling als Kamerheer van NAPOLEON, waarom
hij geenszins verzocht had . De Markies weigerde niet al .
leen, den titel aan to nemen, maar durfde ook reden van
zijne weigering geven, daar hij aan den Minister van Policie
verklaarde , dat hij , gehecht aan bet Huis Van B 0 U R B o N ,
nooic den eed zou verbreken, then hij aan hetzelve gedaan
had . De Keizer, onderrigt van deze edele weigering, zeide :
M~nheer D E V A U D R E U I L heeft gel% ; ik zou hetzelfde
doen , zoo ik in zijne plaats ware . Dat beet in waarheid
een Edelman to z jn , of ik heb er gun verfland van. Deze
is de eenige uitgewekens , die geweigerd heeft , mij to dienen . Men weet niet, of deze woorden gefproken werden in tegenwoordigheid van eenigen der voormalige Koningsgezinden,
die hunne vorige denkwijze hadden verzaakt, om Keizerlijk
liverei to dragen .
De Medalje van den Heer

D F. L A B O U R D O N N A Y E .

Toen de Keizerlijke Garde op marsch was naar Spanje,
trok eene afdeeling van deze keurbende door Angers, alwaar
de inwoners hun best deden, om door gastmalen en feescen
aan de overwinnaars van Jena en Friedland eer to bewijzen .
De Heer D E L A B O U R U O N .N A Y E, de welfprekende Verde .
diger der wettig,?eid, de razende vijand der overweldiging,
was toen Voorzitter van de Philanthropifche Societeit to
Angers . Op her eirde van een aan de doortrekkende OHicieren gegeven feestmaal ftaat hij op , en ftelc voor, dat
tie bijzondere naam van bet gezelfchap, waarvan hij Voor-
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zitter is , veranderd worde in then van s A I N T-N A P 0 LEO N ;
dat men eene medalje met de beeldtenis van den held zal
laten flaan, en dat allen, die daar zijn, dezelve aan bet
knoopsgac zullen dragen . De Officieren, minder hovelingen,
dan de voortleller, antwoorden , dat zij , krijgslieden zijnde,
hunnen Opperbevelhebber erkennen en hem gehoorzamen ;
maar dat zij , als verlichte menfchenvrienden , zich niet vernederen, dan voor den Schepper van alle dingen, en dat
zij geene beelden aanbidden . - Welk eene dienst hebben
deze dapperen aan den Heer D E L A B 0 U R D O N NAY E bewezen, indien de voorgeftelde medaije mede den naam des
voorllellers had moeten dragen !
Menfchen en Tijden .
Na bet inflellen van eenen toast op de gezondheld van
bij zekere gelegenheid , zeide de Maarfchalk
D A V 0 U S T , Prins van
Eckmuhl, in r 809 : Wat mij aangaat, Mijneheeren! mijne gehechtheid aarr den Keizer is zoo
groot, dat ik , al gebood hij mij , het mij dierbaarfle op to
oferen, niet zou aarxelen to gehoorzamen . In 1815 zeide
dezelfde Maarfchalk tot bet provifioneel Befluur : Zoo N AP 0 L EON niet terflond vertrekt, neem ik op mij, hem to doen
vatten en tot gehoorzaamheid to noodzaken, vat hij ook zeggen moge.
N A P 0 L E O N,

Reden van het voortdurend be flaan der Dobbelhuizen
in Parijs.
De Heer DUB o t s , Prefect van Policie onder bet Keizerfchap , ontving van den pachter der dobbelhuizen maandelijks
twaalfduizend francs ; en de lieden, welke hij in zijne dienst
bad, trokken er to zamen nog grootere foramen van. De
Minister van Policie zelf, F o u c H > , kreeg zeven jaren
lang, van de verpachting der dobbelhuizen, elken dag tweeduizend francs . -- Dit in aanmerking nemende, behoeft men
zich niet to verwonderen, dat zoodanige huizen, in weerwil
van alle klagten daartegen, blijven beflaan .
Een blik in de ziel van

N A P O L E 0 N.

De Keizer onderhield zich met den Staatsraad over zeker
voorfel van bet Wetgevend Ligchaam , van den 28 December 1813 . Hij was daarover ten uiterfle gevoelig, en fchilderde
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de rede van den woordvoerder, den Heer L A I N A , of , a'ls
een vuur van tweedragt , als een prikkel tot verwarring en
oneenigheid, op een tijdftip, dat de Franfchen er zoo veel
belang bij hadden , om zich eensgezind to becoonen . Of, zeide
hij met drift, wil men de oppermagt des Yolks weder invoerenP
Wet nu , dan hen Ik het Yolk ; want ik wil altijd daar zijn ,
waar zich de oppermagt bevindt .

(Het vervolg en /lot hierna .)

MARTA.
e dorpklok bromt bet nachtlijk uur ;
D
Diep fluimert overal natuur ;

De maan fchouwt nit haar hemelwacht
Den langen, kouden winternacht,
En ziet, hoe Binds de bittre nood
Op 't fchamel ftroobed droomt van brood ,
Eg' gilt van vreugd ; doch, bij 't ontwaken,
Te meer zijn' lijdenskelk moet fmaken .
Ach 1 eenzaam op de barre hei
Ligt Marta in een hut van klei,
Te midden van then bangen nood
Zij brak voor 't kind her laatite brood ,
En dekte 't met haar kleedren warm ;
Nog flaapt die lievling in haar' arm ;
Zij vlijt zich digter naast hem neder,
Maar flaapt, maar droomt , helaas 1 niet weder.
Nu waart haar oog door 't klein vertrek,
Wait de armod, waar her bleek gebrek
Geen kruimel broods meer heeft gefpaard,
Noch brandftof voor den kouden haard ;
En toch vercrouwc zij, in haar leed,
Op Hem, die 't muschje niet vergeet,
En vouwt haar handen bevend zamen
,, Heer!" zegt zi , „ leer rat lijden, amen 1"

MARTA .

Zoo bids ze in 't midden van den nacht,
Terwijl de maan, met milde pracht,
Het dik bevrozen glas beftraaLt,
Dat op den vloer ftaat afgemaald .
Ach 1 Marta, wie de kot} beving,
Gevoelt een kille huivering ;
Zij hoort den nachtwind aklig fluiten
Door de in het lood geborften ruiten .
Dof flaart zij op 'c verlichte glas .
Op eens , als of 't een droombeeld was .
Zweeft een gedaante voor haar been ; . . .
't Was of een Engel haar verfcheen ; . . .
Maar neen , een ruige dierenkop
Dringt vreeslijk aan haar oog zich op ;
Nu ziet zij een vetward geflonker,
En eensklaps wordt het om haar donker .

•
•
•
•
•
•
•
•

Erbarm U"V roepc ze, „ groote God !
Erbarm U over Marta's lot !
Mijn God 1 ik zie, de hongersnood
Brengt voor mijn duizlend brein den dood .
O , neem toch eecsc het dierbaar wicht ,
Dat hulploos naast zijn moeder ligt I
Laat Gij mij deze gunst verwerven ,
Uw dienstmaagd zal in vrede fterven ."

Daar rammeic aan de deur de ring,
En voor haar ftaat een vreemdeling , Ben vreemdling, als van 't ftargewelf ;
Want , Hemel I 't is haar Willem zelf,
Volmaakt haars mans gelijkenis ,
Die drie jaar nu geftarven is,
Toen hem voor Moskou 't flagzwaard wondde,
Wiens dood de flerfivst haar verkondde .

•
•
•
•
•
•
•

Ik leef nog, Marta! lieve vrouw I
fit leefl" dus roepc hij ; m flaak uw' rouw ;
'k Ben van mijn wond', God dank l herileld ;
Zie, zie mij in uw' arm gefneld I
Neen, Marta! 'c is geen zinbedrog . . .
En leeft mijn kleine Fredrik nog ? . . .
Dank, vurig dank zij d'Albehoeder!"
En nu omarmt hij kind en moeder.
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Maar Marta weet niet , of zij droomt
Of waakt , noch wat haar overkoomt ;
Zij kan bet oog niet van hem flaan ;
Zij flaart hem ftijf en fpraakloos aan ,
Tot bevend zich haar mond ontfluit
• Zijt gij mijn Willem 8 . . . Neenl" gilt ze uit ;
• Het graf laat zich geen prooi ontrooven ;
• Ik kan, ik durf u niet gelooven ." -

• Omhels mij, Marta! en erken,
• Dat ik uw eigen Willem ben !

„ Ach , lieve!" zegt hij met een' traan,
• Zie, zie mij toch zoo wild niet aan !" -~
• Ben ik dan niet een weduwvrouw,
• Die fterft van honger en van kod 1
„ Is 't mooglijk, heb ik u dan weder?"
Dus fnikt zij en omhelst hem teeder .

• ja, Marta ! kom aan Willem's hart ;
„ Vergeet," hervat hij , „al uw fmart ;
• Want weet bet, ja, op 't onvoorzienst
„ Werd ik bevorderd in de dienst ;
• God itelde ons uitzigt niet to lent ;
„ Sta op, en zie, zie voor de deur
„ Mijne eigen paarden en mijn' wagen :
• Ons wachten wis nog gouden dagen. "
Nu flaat hij haar zijn' mantel om .
• Kom," zegt hij, ,, Marta ! fpoed u , kom ,
• Verlaten wij dit eenzaam oord,
• Waar niets, voorwaar, bet oog bekoort!"
Daar neemc hij Fredrik op zijn' arm,
En drukt aan 't vaderhart hem warm ;
Hij kan van vreugd geen woord meer uiten ,
En fpoedt zich met zijn' fchat naar buiten .
Maar Marta knielt voor God den Heer
Nog eerst in 't eenzaam hutje veer,
En zegt, daar zij haar handen vouwt
eet, op wien ik heb vertrouwd .
• lit
• Neen, God verlaat de zijnen niet.
• Hoewel men nergens uitkomst ziet ,
• Hoe hoog de nood ook is gerezen ,
• God blijft een God voor weeuw en weezen ."

H . AS. ZOON, DOUJER .
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GESTORVEN RIND .

oeder, die uw teeder hart
Voelt verfcheuren door de fmart !
Met to zeer u ne6rgebogen .
Droeve moeder! droog uwe oogen ;

Wend, o wend dat fchreijend oog
Niet zoo grafwaarts , maar omhoog !
Ginds, van waar bet zonnelicht
Naar ons of zijn tlralen rigt,

Woont de Heer van dood en ]even,
Die u 't wichtje had gegeven,
En nu , naar Zijn' wijzen raad,
Zijn verlies betreuren laat .
Zou die Vader, wiens beftuur
leder wezen der natuur,

Naar Zijne onverwrikbare orden,
't Geen hem goed is, laat geworden,
Eer bet nog ziju beden nit,
Falen in Zijn wijs befluit ?
Neen, o moeder! fchrei niet meer!
Kniel nog eens bij 't wiegje nedr ;

Druk nog eens uw pand aan 't harte,
En beperk dan uwe fmarte ;
Sta dan aan bet flille graf
'c Lieve telgje moedig of !

Aan bet graf :! Neen , moeder, neen !
Staak, o flaak uw droef geween 1
Hebc gij 't lijkje 't graf gegeven ,
Troosc u ; want uw kind blijft leven .
Zid omhoog! In hooger kring
Zweeft bet, als een hemelling .

ja, daar leeft bet, boven 't lot,
Bij uw' Vader, bij zijn' God ;

Ziet meewarig nit die kringen
Op ons lot, als ilervelingen ;

En ook dddr vergeet bet niet,
Dat 't een moeder achterliec .
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't Ziet u , troostvol lagchend , aan ;
't Ziet u bij zijn lijkje flaa .n ;
'c Ziec , hoe , met befchreide wangen ,
Hier uw blik aan 't flof blijft hangen ,
Hoe gij noode van hem fcheidc ;
't Ziet, hoe diep bedroefd gij zijt.
Moeder ! ja , uw zalig kind,

Dat gij nog zoo leer bemint,
Dankt u voor die liefde en zorgen,
En, fchoon voor her oog verborgen ,
Zweeft bet dankend om u been
Moeder, flaak dan uw geween !

Vraagt gij, waar gij in uw lot
Troosc zult vinden? - 01 bij God ;
Bij uw' Heiland , die op aarde
Kindren om zich been vergaarde,
En bun alien de eeuwigheid,
Als bun deel , heeft toegezeid .
H . P . ItRETSCHMER .

EEN WOORD VAN EENEN PARIJZENAAR OVER DE DOODSTRAF .

D

e vlakte van Grenelle is vermaard bij her yolk to Parijs,
dewijl zij , finds lang, tot fchouwplaats dient der voltrekking
van militaire vonnisfen . Wanneer bet gerucht zich verfpreidt,
dat een krijgsman zal gefufilleerd worden, ziet men , ten be .
paalden dage, de bewoners der hoofdflad in menigte toe .
flroomen, om bet vermaak to genieten van een' mensch to
zien flerven . Hoezeer hebben de wetgevers zich bedrogen
met zich to verbeelden , dat zij een groot zedelijk gevolg

verwerven van de vertooning van flrafoefeningen en openbare
teregtflellingen! Deze bloedige tooneelen kunnen niet an-

ders , dan de vrijwillige aanfchouwers derzelven eene foort
van barbaarschheid inboezemen . Beklagen zij den fchuldigen ,
die de doodfraf ondergaat, zij veroordeelen de wet, die
hem doet omkomen, en befchuidigen de regters, die hem
veroordeelden . Juichen zij her werk der geregtigheid toe, ongelukkig de maatfchappij, die menfchen bevat, welke hunne
medemenfchen zien ferven zouder :e beven! In beide ge.
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vallen wordt bet doel gemist, dewijl men noch bet medelij .
den , noch bet misnoegen, noch bet welgevallen, noch de
barbaarschheid wilde opwekken , en evenwel bet fchavot geen
ander gevoel, dan bet opgemelde, doet geboren worden . Laat ons
hopen, dat wij eindelijk alle deze hatelijke werktuigen des
doods zullen zien verdwijnen, niet opdat de teregtftellingen
in bet geheim mogen worden uitgeoefend (dan toch zouden
wij tot Turkfche barbaarschheid vervallen) ; maar dat, ten
gevolge der herhaalde vertoogen van kundige wetgeleerden
en ware menfchenvrienden van alle landen, bet Franfche Gouvernement de doodftraf zal affchaffen .

DE JURY IN PRANKRIJK .

m en verhaalt,
dat
verdwaald geraakt ziin

L O D E WIJ K D E XV, in bet bosch vaw
hincennes
:le , een' man ontmoette , die
een lijk ten grave hragt . „ Waaraan is die mensch geflorven ?" vroeg de Koning. - Van hanger, antwoordde de
boer . L o D E w IJ x reed weg in galop, en - ging naar Mad.
DUB A R R Y .
Daargelaten , of er tegenwoordig menfchen to
Parijs van honger ferven ; zeker is bet , dat de honger er
eerlijke menfchen tot dieven maakt . Eene arme vrouw had
onlangs eenig oud linnengoed ontvreemd, niet veel meet dan
vodden , uit een bewoond huis . Aangeklaagd, ftond zij voor
eene Jury to regt, en bekende d11es . ,, Ja, - fprak zij -ik heb geftolen, om to eten ; ik heb geftolen, omdat ik bQnger leed ." Blj nadere ondervraging bleek alverder, dat niet
zoo zeer eiger. nood, maar die barer kinderen, haar tot lien
mishap had vervoerd . Zij zag dezelve, verklaarde zij, flerven van kommer en ellende ; haar moederlijk gevoel werd
gaande ; zij koos de fchande boven dit ondragelijk gezigt, en
bekende haar vergrijp onder tranen en zuchten .-Wat eischte
bier bet regt der menfchen? - „ Straffen, zal men aeggen . - 't Kan zijn : de gefchrevene wet vordert zulks ; maar
bet hart wordt week en verzet zich daartegen, bij bet aan_
fchouwen der moederlijke droefheid , en van de fchaamte,
welke zich op bet gelaat der vrouwe teekende . De Jury
beefs eene magt, welke men vruchteloos poogt haar to ontrukken ; zij heeft bet regt, om in bet geweten van den befchuldigde door to dringen, om alzoo de misdaad van hot
ongeluk to onderfcheiden . Dat deed zij ook in dit geval ;
D d
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zij verklaarde vrouw C A N C E T als niet fchuldig, en fprak
bare vrijlating uit ; de regtzaal weergalmde van toejuichingen,
en een der Gezworenen paarde de weldadigheid aan de ver.
gevende regtvaardigheid .
INDIAANSCHE VOGELNESTEN .

let is bekend, dat de nesten van zekere foort van zee .
Jzwaluwen
in Oostindie en in China voor een kostbaar lek-

kerbeetje gehouden worden , en alleen op der rijken tafel
komen ; zelfs de Europefche tafelweelde heeft dic artikel bin.
nen haar bereik gebragt. Deze nesten beflaan uit eene flijmige of geleiachtige floffe , die de vogel , naar bet fchijnt,
uit zijne maag hervoortbrengt ; en men meenc, dat hij zich
alleen met waterinfekcen voedt, die hij aan bet flrand opzoekt. De nesters zijn aan rotfen vastgehecht, die den golf
flag hebben to verduren, en derzelver bemagtiging goat alzoo
met vele moeite en groot gevaar verzeld . Driemaal 's jaars
worden ze van daar weggehaald . Gelukkig hij, die eene
nestrots zijn eigendom noetnen mag : want bet is eene kostelijke bezitcing, die niets van onderhoud kost en veel gelds
opbrengt . Er zijn echter nestdieven, en rotfen in zee zijn
bezwaarlijk to bewaken . De koudbloedige Chinezen, die op
krachtig voedfel zeer gezec zijn, verbeelden zich, dat deze
zwaluwnesten ongemeen verflerkend zijn ; maar de Europeers,
op grond van genomene proeven, zijn niec van deze mee .
ning. Vetsch zijnde, is de floffe verhittend, en veelligt ook
als geneesmiddel bruikbaar ; maar de Chinees gelooft flijf en
vast, dat de nestkost hem tot eehen H E R K U L E S maakt.
Ook is de handel in deze zonderlinge waar, die echter,
even als alle andere fndifche voortbrengfels, vervalscht wordt,
op de Sondafche eilanden geheel in handen van de koopliederr dier natie . In den omtrek van Batavia zijn twee,
aan zulke nesten zeer rijke rotfen , Calappa-Nongal en Sampia. Opmerkelijk is bet, dat, hoewel de beide rotfen niec
zeer verre van elkander gelegen zijn , de nesten van Sampia
driemaal meer waarde hebben dan die van Calappa-Nongal ;
terwijl die , welke van de kleine eilanden ten oosten van
Borneo komen, nog veel hooger gefchat worden . Batavia
is de flapelplaats voor dit handelsartikel . V66r dat de berg .
bewoners van Java op de nestinzameling uitgaan, flagten z

INDIAANSCHE VOGELNESTEN .

407

eenen buffet, en zalven zich met welriekende olie ; bet buffel lagten is eene gewone zaak bij elke gevaarlijke onderneming .
KRJIGSANEKDOTE UIT DE

FRANSCHE

OMWENTELING .

(Nouvelles Contemporaines de M. A .

Op een' der wegen van

D U M A S .)

St. Laurent-des .,lutels naar RernaudiPre trok, in een' onfluimigen avond van de maand
Junij 1793, eene aanzienlijke kolom voetvolk met groot bezwaar voort, voorafgegaan en gevolgd van eenige regementen
kavallerij, door de Conventie afgezonden, om bet Republikeinfche leger des Generaals W E S T E R M ANN to verfterken . De foldaten marcheerden ter halver been door bet water,
in een hun geheel onbekend gewest, waar een rfieuwe oorlog
hen wachcte, en waar elk boschje een' vijand verborg . Onder de patriottifche liederen, welke zij deden hooren, mengde
zich, van tijd tot tijd, eenig gemor, afgebroken door een
luidruchtig gefchater, wanneer een van hen ftruikelde, betzij over een' fteen , hetzij dat hij uitglipte in de vette k1ei .
Ten laatfte werd de opgeruimdheid uitgedoofd, naar gelange
de vermt eijenis ondragelijker werd , en een algemeen gemor
verving derzelver plaats . De Generaal C H A R I N , die , op
een fchoon en fterk paard gezeten, dic legerkorps vooruitging, hield fiil , en poogde bij de foldaten den bij .
kans verloren moed to doen herleven . „ Parbleu, Gene• raal 1 " zeide een van hen , ftouter dan zijne kameraden , „ u
„ valt bet gemakkelijk, geduldig to zijn onder ons feeds gij
„ hebt een goed paard, dat u bet vallen en de vermoeidheid
„ befpaart ; terwiji wij , arme drommels , finds acht uren
• marcheren met natte beenen en eene ledige maag !" -• Wel nu, mijn vriend !" hernam C H l R I N , „ beftijg mijn
• paard , en ik - ik zal uwe plants vervangen ." De Granadier, meenende dat zijn Chef fehertlle, weigerde ; maas,
op eene herbaalde uitnoodiging van dezen , en gedrongen
door de plagerijen zijner kameraden, lief hij zich eindelijk
bewegen, fprong op bet hem aangeboden ros, en flelde zich
aan bet hoofd der kolom, die nu haren marsich vervolgde .
Dan, naauwelijks honderd fchreden gedaan hebbende, ftrektd
een fnaphaanskogel , komende uit bet midden der bremftruiken ,
welke den weg bezoomden, hem zieltogend aan de voeten
des Generaals neder, die zijn leven alleen nan deze zeldzame
plaatsverwisfeling ce danken had . Deze greep terftond zijn

403

KRIJGSANEKDOTE UIT DE FRANSCHE OMWENTELING .

paard bij den toom, dot onverzeerd was gebleven bij het
verlies van deszelfs ruiter . ,, Burgers !" riep hij , met eene
kalme fcherts, „ wie uwer wil hem remplaceren?" Niece
mand antwoordde ; hij befleeg hetzelve onmiddellfik weder,
en bet ganfche korps hervarce zijnen marsch, zonder dot de
geringfte klagt, gedurende den togt, meet in de gelederen
werd vernomen .
DE LEERAAR FORMEY EN DE KONINGIN VAN ZWEDEN .
ORMEY, Walsch Protestantsch Leeraar en beftendige Secretaris van de Akademie der Wetenfchappen to Berlijn, had,
op zekeren Zondag, voor ULRIKA, Koningin van Zwedenen
Zuster van F R E D E R I K den Grooten , bij boor bezoek van
Berlijn, gepredikt over de Opflanding, en daarbij de bekendg
vergeljking van de herfcheppingen des vlinders to but genomen . ULRIKA recenfeerde onder bet middagmaal, waartoe ook F o R M E Y was genoodigd, de preek, en had inzon.
derheid tegen genoemde vergelijking vrij wat in to brengen,
De Predikant hoorde zulks flilzwijgend aan ; waarop de Koningin eindelijk tot hem zeide : ,, Moor gij zwijgt! Wilt
gij dan diet zoo goed zijn, mij to onderrigten ? 't Is toch uw
pligt, mij, zoo ik dwale, op den regten weg to helpeu ." „ Mevrouw!" hernam nu F O R M E Y, „ v66r ongeveer 3o
jaren hadden wij een Fransch Prediker to Berlijn, met name
N . Een lid der gemeente had eene laakbare daad bedreven,
en werd deswege voor bet Confistorie geroepen en ftrengelijk beftrafc. N ., die daarbij bet woord gevoerd had,
huurde, omtrent een half jaar daarna, eene visfcherskaan,
om bij Strahlau de Spree over to fteken, waar hij iets to
verrigten had . Toen hij zich ongeveer op bet midden des
ilrooms beyond, begon de visfcher zoo heftig met de fchuit
to wiegelen, dot bet water fehier van beide kanten overfloeg.
N., hierdoor geweldig verfchrikt, riep den man toe : „Boos.
wichtI wat doer gij ; Wilt ge mij verdrinken?" - ,, Uw we!eerwaarde!" hernam de visfcher zeer bedaard, „ bier is mijn
Confistorie, waar ik de lieden den kop wasfche!" (Hec was
dezelfde man, then hij v66r een half jaar den kop gewasfcben
had.) „Nu, uwe Majesteit, mijn Confiscorie was gisteren in
de kerk ; bier is bet uwe . Gij badt gisteren de goedheid,
mij flil en geduldig aan to booren ; bet is mijn pligt, thaws
dit verheven voorbeeld to volgen ."
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SPREEKWOORDEN GEEN KINDEREN DER ONDER-

S

VINDING .

preekwoorden , zegt men , zijn kinderen der ondervinding. - In 't algemeen wil ik dit wel toeftaan ,
maar niet dan met eenige of wel aanmerkelijke uitzonderingen .
In ons land aithans zwerven verfcheidene van die kinderen om , van welke de vader niet alleen geheel onbekend is , (gelijk dit trouwens omtrent alien het geval
fchijnt to wezen) maar van welke de ondervinding ook
de moeder niet kan zijn , of ten minfte dit zoo bezwaarlijk to bewijzen valt, dat de grootfte taal-, gefchied-, oudheid- en fpreekwoordkundige hieraan, mijns
inziens, een huis vol werk zal vinden, en die daarom
voor bastaarden , zoo niet voor wanfchepfels en misgeboorten , fchijnen gehouden to moeten worden . Hunne
geboorte en afkomst liggen zoodanig in het duistere,
dat ik daarvan in alle geboortelijsten en doopboeken ,
die ik heb nagezien, geene de minfle aanteekening, die
er eenigzins naar geleek, heb kunnen opfporen ; zoodat ik haast zou beginnen to gelooven , dat zij zonder
wader en moeder in de wereld zijn gekomen , fchoon dit
ook al wat onbegrijpelijk is , en zulk een geloof geweldig aangevallen zal worden door de Naturalisten en alle
wijsgeeren, die zoo flout en flerk beweren, dat er
geene uitwerkfels zonder oorzaak , en bij gevolg (zullen
zij befluiten) geene kinderen zonder vader en moeder
kunnen zijn . Met dat al , M . H. ! durf ik mij , ten
aanzien van hunne afkomst, op u aller onwetendheid
beroepen, ja ieder uitdagen om ons to zeggen, hoe zij
in de wereld gekomen zijn .
Ondertusfchen hebben die kinderen zulke fchoone en
bekoorlijke eigennamen, dat men, daarnaar to oordeelen,
MENGELW . 1830 . N0 . 9 .
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zou vermoeden , dat zij van goeden huize zijn moeten ,
en ieder op het eerie hooren met lien ingenomen moet
worden, als zeer zoete en ailerlieffte kindertjes . Maar
o ! hoe fchielijk wordt men daarmede bedrogen, als men
hen befchouwt, nadat zij tot fpreekwoorden zijn opgewasfen, en, met dat aanzien bekleed, al hunne magt en
gezag onder het yolk beginnen uit to oefenen .
Dan
hebben zij eene zoo afzigtelijke gedaante, waarvoor men
bang moet worden . En gij zult Diet kunnen nalaten
in verwondering nit to roepen : „ Hoe komen zulke
leelijke wezens aan zulke mooije namen ! " Om uwe
nieuwsgierigheid niet langer op de proef to ftellen, zal
ik ze maar noemen .
Oordeelt dan zelven, of ik er to
veel of to weinig van gezegd heb . Ziet hier een viertal
van dit wonderlijk geflacht .
Hij heeft bot gevangen .
Ik ben geheel Ridder/lagen.
heeft van de coteletten gehad.
Hij heeft van d2 taart gehad.
Allen fraaije woorden, liefelijke klanken, die op het
eerfte geluid hart en zinnen fireelen, en evenwel dengenen, welken zij in voile kracht en beteekenis treffen,
hart en zinnen terftond in de war helpen en in den pijnlijkflen toefland brengen . Kunt gij dezen nu aanzien
voor bet kroost der ondervinding? Zult gij Diet met
mij vragen, hoe, waar, en wanneer is zij daarvan moeder geworden? In de wereld zijn ze, zelfs in ons land (*),
zeer bekend, en wie weet hoe lang bekend geweest .
Maar tot welk een' hoogen ouderdom zullen wij in de
gefchiedenisfen moeten opklimmen, welke duistere holen en vreemde oorden zullen wij moeten doorkruifen ,
om hunnen oorfprong en geflacht to ontdekken! Er zijn
menfchen, die met zulke oudheid- en taalkundige dais •
terheden ontzaggelijk veel ophebben , die bijkans dag en
nacht omwroeten in befchimmelde parkementen ; in het
ontcijferen van onleesbare namen en papieren , die federt
(*) Wet teverflaan, wat het tweede betreft, hoofdzakelijk
in Ariesland, Heer Verhandelaar I - Redact.
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onheugelijke jaren bet aas der wormen geweest, als
neteldoek en gaas doorknaagd zijn ; in bet opzamelen van
allerlei flukken en brokken uit de roestige oudheid en
de ruinen der eeuwen ; die, ik weet Diet wat, kunnen
verklaren uit een oud muntftuk en gedenkpenning, fchoon
fomtijds bet fcherpfle gezigt daarop Diets to lezen ziet ;
die wel genegen zouden zijn , een ftuk hout , in Egypte
of ter plaatfe, waar men vooronderftelt, dat de arke
Noachs na den zondvloed geftrand is, uit den grond
opgedolven, to houden voor een overblijffel van dat fchip
der eerfte wereld, en hetzelve als een dierbaaj kleinood
en heiligdom bewaren , zoo als ik daarover waarlijk in
goeden ernst van iemand heb booren fpreken .
Het is, of mij tegenwoordig ook eenige lust van then
aard bekruipt, hoewel anders niet mijne heerfchende liefhebberij . Ik wilde mij heden verdiepen en begraven
(evenwel niet zoo diep, of er zal nog wel iets van mijn'
perfoon zigtbaar blijven ; ten minfte, zoo als ik hoop,
zal ik wel weder boven komen) in een grondig onderzoek aangaande den naam, oorfprong, geflacht, vermogen enz . der vier gemelde fpreekwoorden . 't Is waar ,
op bet eerfte aanzien dragen zij juist Diet den flempel
van grijze oudheid ; maar dat aanzien is zeer bedriegelijk , zoo als ik reeds aangemerkt heb en verder blijven zal .
Ten bewijze, dat ik voorheb, de zaak grondig, met
alien ernst en orde to behandelen, geef ik de volgende
hoofd- en onderverdeelingen op .
In de eerfte plaats zal ik den eigenlijken zin , of de
woorden en namen van ieder fpreekwoord verklaren ,
de zelflandige zoo wel als de werkwoorden .
Ten tweede zal ik den oneigenlijken of fpreekwoordelijken zin opgeven . En hieronder is ook begrepen bet
onderzoek omtrent den oorfprong en de eerfte flamouders,
en voornamelijk of vrouwe Ondervinding de moeder zij .
Dit deel , zoo als gij nu reeds zult bemerken , zal verre
bet belangrijkfte moeten worden . En misfchien begint
gij al to vreezen , dat bet op die wijze mooi laat zal
worden, cer ik gedaan heb, daar ik ook alreede zoo
Eel
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veel omflag gemaakt heb , zonder nog iets van de zaak
zelve gezegd to hebben . Vreest echter hiervoor niet to
fterk . Misfchien geraak ik fpoediger achter bet geheim,
dan gij , en ik zelf, denken zoudt . Het gebeurt wel
meer, dat in de Verhandelingsfabrijk , of Trafijk , gedrogtjes met kleine ligchamen en groote hoofden gemaakt
worden , en dat bet is, alsof de bergen zullen baren ,
terwiji er een belagchelijk muisje voor den dag komt .
Alweder een fpreekwoord uit de oude doos , dat ik in
't voorbijgaan terftond verklaar voor een kind der ondervinding , en waarfchijnlijk in dit uur op nieuw door
de ondervinding bevestigd zal worden . - „ Ter zake
maar !" dunkt mij , boor ik alien roepen . - Ik zal.
Wat nommer een betreft : H~ heeft bot gevangen . Bij
deze woorden behoeven wij ons niet lang op to hooden ,
'vat de eigenlijke beteekenis aangaat, ten zij ik wilde aanhalen, wat Been bot is , geen baars , geen fnoek, en
zoo bet geheele vischdom doorloopen . Maar dit zou naar
uitrekken en langdradigheid kunnen zweemen . Gelijk ik
mij ftraks, M . H . ! op uwe onwetendheid beriep, zoo
mag ik mij bier beroepen op u aller wetenfchap . Elk uwer
weet , wat bot is , buiten- en binnenbot , groote en kleine , een visch , die , gekookt of gebakken , door velen
voor eene finakelijke fpijze gehouden wordt . Ook weet
gij , hoe en waar die gevangen wordt , daar dit bier dagelijks gefchiedt . Vergeeft mij, dat ik zulke bekende dingen u bier eenigzins herinner , en misfchien to veel bet
verlangen naar een goed zoodje bot opwek . Ik moest
zulks wel aanroeten , om dit eerfte deel niet geheel ledig
to laten, en bet zal ons vervolgens ook nog wel to pas
komen .
Niet zoo klaar is voor alien terftond nommer twee
Ik ben geheel Ridderflagen .
Wat zijn Ridders, en wat is Ridderflaan? Deze twee
vragen hebben wij bier to beantwoorden . En dat kan zoo
met een enkel woord , als bet botvangen , niet afgedaan
worden .
In de Aartsvaderlijke tijden geloof ik niet dat er Rid-
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ders waren . De eerfte fporen fchijnen daarvan aangetroffen to worden in de luisterrijkfte tijdperken van de alles
overwinnende Romeinen . Althans de eertitel , welken de
notabelen onder dat yolk droegen , wordt in onze taal
Ridder genoemd . Maar ik heb bij dit artikel een' Ridderkundigen Schrijver opgeflagen, omdat ik een ftuk van
dat gewigt en die groote vermaardheid in de gefchiedenis
der wereld uit den grond wilde ophalen ; en ik kan niet
depken, dat dit ridderlijk onderzoek , al wordt het wat
lang , uwe aandacht vervelen zal . Die Schrijver vertelt
mij , dat Ridder (in het Latijn .Rques) een eernaam is ,
die hijna bij alle nation den Adel wegens zijne verdienften gegeven wordt . Zij zijn of geborene , of geflagene ,
of gemaakte Ordesridders . De geboren Ridders zijn luiden van ouden, onberispelijken adel, die ten minfte vier
quartieren van vader en moeder optellen kunnen, en den
titel van Hoogedelgeboren Ridders en Heeren voeren ;
hoewel men anders voor een fpreekwoord zegt , dat een
Edelman geboren , maar een Ridder gemaakt wordt. De getlagen Ridders zijn tweederlei . Of zij zijn van Keizers en Koningen op hunne kroonings- en huwelijksfeesten ge,iagen, en to gelijk met de gouden fporen vereerd,
vanwaar zij Equites aurati (gouden Ridders) heeten,
tot welke foort ook veeltijds luiden geraakten, die juist
niet van oude adellijke geboorte, en meer door de pen
dan door den degen beroemd zijn . Of zij werden vats
andere beroemde Ridders , gelijk ook van Bisfchoppen
en geestelijken, tot Ridders geflagen . Dergelijke Bidders hebben in hunnen eed onder anderen het formulier ,
dat zij den dood niet fchromen , ook weduwen en weezen befchermen zullen , waar het gelegenheid geeft . Onder deze foort behooren de Ridders , die zich op tournooifpelen en in het lanfenbreken, in volkomene toerusting, doch met onbekende namen, dikwijls zeer wel gehouden , en anderen in een ernftig gevecht uitgedaagd
hebben . Ook de dolende Ridders , die expres op zulke
tournooifpelen gereisd, en allerhande avonturen in de
wereld gezocht hebben , waarmede de oude romans of
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liefde- en heldendichten opgevuld zfjn . Wanneer de
gemaakte of geflagen Ridders zich dapper gehouden
hadden , werden zij van hunne T andsheeren met lcengoederen befchonken . Dit maakte de Voriten arm ; daarom
begonnen ze op Ridderorden bedacht to zijn , die even
groot van achting, maar niet zoo rijk van inkomften waren , als de leengoederen . Zoodanige Ridderorden worden in geestelijke en wereldlijke verdeeld . Beide zijn ze
een Genootfchap, uit hoogen en lagen Adel bettaande,
door geestelijke en wereldlijke Mogendheden opgerigt , of
tot befcherming des Christelijken geloofs en beftrijding
der orgeloovigen , of tot uitbreiding der dapperheid , belooning der trouw, ook tot onderhoud der eendragt en
verrneerdering des roems van zekere nation .
Dit dunkt mij , G . H .! moet u een klaar denkbeeld
geven van Ridders en ridderlijke waardigheid . Flunne orden hebben zich bijkans tot in het oneindige, eveneens
als de kerkelijke orden en fekten, vermenigvuldigd tot op
onzen tijd toe. Ik moet a eenige van dezelve laten
booren . Er zijn
Ridders van den witten Adelaar .
Ridders van den zwarten Adelaar .
Ridders van de Distelorde .
Ridders van het Bad .
Ridders van den H . Blafius :
Ridders van het Doodshoofd .
Ridders van den omgekeerden Draak .
Ridders van den H . Geest .
Ridders van het gouden Vlies .
Ridders van den Haan en den Hond .
Ridders van St . Jan en Thomas .
Ridders van den Knoop .
Ridders van den Koufenband .
Ridders van de Lelie , of de Bloempotten .
Ridders van den Olifant .
Ridders van de ronde Tafel .
Ridders van de Vlerk van St . Michael .
AV ilde ik alle de orden van A tot Z
J)an , enoeg .
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opnoemen, waar zoude ik belanden? Nu konde ik ook
nog wel verhalen, waar en bij welke gelegenheid alle die
verfchillende Ridderorden zijn ingelleld ; doch dit zou to
veel tijds wegnemen . Ik moet dus minder zeggen , dan
ik weet ; dat zeker al hard valt ; fchoon bet toch ruim
zoo goed is, als meer to zeggen, dan men weet.
De dolende Ridders fchijnen geheel uitgeftorven federt
den tijd van de Don Quichotten met hunne Rofinanten
en Sanche Panches . Deze orde weet ik niet dat er gens
weder opgeftaan is , fchoon men in onze dagen een aantal oude herfteld en nieuwe gemaakt heeft . Onder die dolende Ridders waren ook vele gekken , om bet maar regtuit to zeggen . En tegenwoordig worden geene gekken
tot Ridders verheven , maar alleen mannen van verdienften, die bet zij op bet veld der letteren en kunften, of
op bet veld van Mars, of op eenig ander veld van cer
uitmunten . Eene verkeerde opvatting, echter, moet ik
bier nog voorkomen , door aan to merken , dat bet juist
geen vereischte in een' Ridder was , dat hij als Ruiter
of Piqueur excelleerde , zoo als men uit bet woord
zelf in 't follandsch, zoo wel als in 't Latijn, veelligt
zou kunnen vermoeden ; want er zijn Ridders to voet en
Ridders to paard . Al heeft iemand nooit op een paard
gezeten, hij kan daarom wel Ridder worden . Maar hoe
tvordt men dit ? En nu kom ik ter beantwoording van
de andere vraag : wat is eigenlijk Ridderflaan ?
Met de geboren Ridders heb ik bier niet to doen ,
maar alleen met de geflagen Ridders , als wordende van
geene anderen in bet fpreekwoord melding gemaakt. Van
Ridderflaan hoort men in onze dagen minder . De nieuwe
Ridders fchijnen meestal zonder flagen then rang to verkrijgen. Eenvoudig (gelijk men tegenwoordig alle dingen
vereenvoudigt) bef'aat de geheele plegtigheid van bet
Riddermaken hierin, dat de Vorst, of wie bet anders
wezen mag, die de Riddermakende magt bezit, bet bewijs van deze vorftelijke onderfcheiding , benevens bet
ordesteeken, aan den uitgelezen perfoon laat toekomen ;
zoodat iemand, die ecn oogenblik to voren een menscli
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was gelijk andere menfchen , op bet oogenblik daarna een
Ridder is . Maar in oude tijden hadden bij het Ridderworden onderfcheidene en groote plegtigheden plaats ,
en er moet ook van Jlaan ingekomen zijn , gelijk bet
fpreekwoord vooronderftelt . Hoe dit Ridderflaan eigenlijk
in zijn werk ging, heb ik Diet regt kunnen gewaar worden . Bij de Romeinen (weet ik wel) was bet gebruikelijk, dat een flaaf , then zijn' Heer voor een' vrijgelatenen
wilde verklaard hebben, door een overheidsperfoon met
een flokje op bet hoofd werd geflagen of getikt , en daarbij openlijk voor een vrij man verklaard . Zou ook van
deze gewoonte bet Ridderflaan afgeleid moeten worden ?
Niet onwaarfchijnlijk misfchien ; ftellig durf ik Diet beflisfen . En , met geene bloote gisfingen u verder willende ophouden, ga ik over tot nommer drie : Yij heeft.
van de coteletten gebad.
Jammer, dat men Diet in alle dingen even bekwaam
is! Hier gevoel ik meer dan ooit mijn gebrek aan
de theoretifche en nog meer aan de praktifche kundib
heden van eenen kok . Ik weet waarlijk Diet regt, wat
coteletten zijn, ter naauwernood hoe ik bet woord
moet fchrijven . - We! , (denkt gij veeiligt) wat gij Diet
weet , hadt gij kunnen vragen . De groote man in dat
vak woont Diet ver van u af . Als gij eens bij hem om`
onderrigting gegaan waart , zou hij ze u Diet geweigerd
hebben . Hij had u wel in de keuken geleid, om u to
laten zien, hoe men coteletten kookte of braadde en klaarmaakte . Misfchien had hij u wel eens laten proeven
ook , en dan hadt gij nog een lekker beetje toe gehad . - Het is mogelijk . Maar bet had ook anders kunnen beflaan, zoodat ik fpreekwoordelijkerwijze van de
coteletten gekregen had . Om mij hieraan Diet to wagen,
heb ik mij liever willen vergenoegen met bet weinigje,
dat ik er van wist , en dat ook misfchien tot mijn oogmerk toereikend is . Hetgeen mij dan wel een- en andermaal voor coteletten is opgedischt, geleek veel naar kleine platte hammetjes , met geolied , althans van vet glimmend papier omplakt . Bij bet gebruiken wordt bet papier er afgedaan en Diet mede opgegeten , maar alleen bet
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ontkleede , geroosterde vleeschboutje fchoon bekluifd .
Meer heb ik er to dezer plaatfe niet van to zeggen . Nu
is nog overig nommer vier : Hij heeft van de taart
gehad .
Hier ben ik beter t' huis . In mijne jonge jaren heb ik
veel in taarten gefpeculeerd , en doe bet nog wel eens
eene enkele maal , als de gelegenheid zich daartoe aanbiedt . Ik weet , dat er verfcheidene foorten van taarten
zijn , fchoon niet zoo veel als Ridderorden , die ik niet
behoef to noemen , alle een overheerlijk gebak , en , mijns
bedunkens, eerfte meesterftukken van de banketbakkerij .
Het fpreekwoord gewaagt van taart in 't algemeen ;
dus is de foort niet wel to bepalen . En wijl dit gebak bij onze ftadgenooten nog al tamelijk algemeen bekend is , behoef ik er niet meer van to zeggen , al weet
ik meer .
Zoo loom ik dan eindelijk fchoorvoetende aan mijne
tweede, allermoeijelijkfte hoofdafdeeling, om op to geven de beteekenis der fpreekwoorden , en to verklaren ,
indien bet to verklaren is , hoe deze met den oorfpronkelijken zin van het zeggen zamenhange . Hebt gij u
tot nog toe, G . H . ! mogen verlustigen met de fchoone
beelden van bet , Bidders , coteletten en taarten, thans
zult gij u moeten bedroeven , en die beminnelijke fchepfelen zien veranderen in onechte en ontaarde kinderen , in
wanfchepfels, waarvoor men fchrikken en beven moet . -Indien de Muzikanten op bet Orchest waren, mogten
zij ons wel een poosje adem laten fcheppen , om , v66r
het aanvangen van die zwaarwigtige taak, nieuwen moed
en krachten to verzamelen .
Welaan dan . De bot moet maar wider eerst op tafel .
Het fpreekwoord botvangen wil zoo veel zeggen als,
den neus flooten , den wind van voren krijgen, leeliyk
ter baring varen (*) , (om bet eene fpreekwoord met
het andere to verklaren) of , zoo gij wilt dat ik meer
eigenlijk fpreke, eene onaangename teleurftelling , eene
(*) Ook dit fpreekwoord zal, meenen wij , velen onzer le .
zeren onbekend zijn . - Redact.
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onverwachte afwijzing, hekeling of fmadelijke bejegening
ondergaan door woorden of daden, of beide to gelijk .
Bidder gejlagen zeggen wij van iemand, die, zijn
laatfte middel van redding en behoud verloren hebbende ,
zich in eenen toeftand van de uiterfte verlegenheid en
verwarring bevindt .
Hj~ heeft van de coteletten gehad, is iemand, dien
men duchtig heeft afgerost , toegetakeld en vreefelijk gehavend , hetzij met mond of pen , hetzij met handen en
vuisten, of weder met beide to gelijk .
En bet laatfte fpreekwoord : Hij heeft van de taart
gehad , is nagenoeg met bet voorgaande van dezelfde
kracht.
Welke overeenkomst is nu bier tusfchen de beteekenis
der woorden en de beteekende zaak ? Wie heeft toch we)
aan voorwerpen, algemeen bemind en geacht, zulk eene
hatelijke , onnatuurlijke en tegenftrijdige beduidenis gegeven ? Hoe zijn ooit deze fpreekwoorden in de wereld
gekomen? Dikwijls heb ik bot gegeten, en met fmaak .
Zij is mij ook altoos wel bekomen . De meesten, vele
zieken zelfs, zullen hierin met mij overeenftemmen . Botvangen is op zichzelf ook geheel geen onaangenaam werk
voor iemand , die op bot uitgaat . Indien hij goed vangt ,
zal bet tegendeel plaats hebben ; maar wanneer hij niet
ving, zou eerder bet fpreekwoord to pas komen .
Een Ridder is toch bij alle nation en geflachten een
man van bet eerae aanzien ; de ridderlijke waardigheid
met vele voorregten verbonden , en daarom een vereerende
en begeerlijke rang . De nieuwgeflagen Ridder zal uit
dien hoofde geenszins verlegenheid of iets dergelijks vertoonen, maar eerder moed, dapperheid, zoo al geene
trotschheid .
Wie houdt niet van coteletten, als zij weal klaar gemaakt zijn ? Wie heeft ooit , indien hij niet to veel at ,
daarvan eenig ongemak gehad ; ooit lets gevocld , dat
geleek naar bet fpreekwoord , daarvan gemaakt ?
En gij , heerlijke, alom geroemde taarten ! gij , amandeltaarten, geleitaarten , confituurtaarten , kerfentaarten a
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appeltaarten , rijsttaarten , pruimtaarten , abrikoostaarten ,
roomtaarten ! hebt gij ook al uwe namen geleend tot
zulk eene verbastering van uw adellijk geflacht ? Dit
deert mij nog wel bet allermeest . Hoe menigmalen heeft
mijne tong met vele andere tongen, door uwen fmaak
geftreeld, ftilzwijgend of openlijk uwen lof verkondigd ! Hoe menigmalen wenschte ik nog wel een ftukje
van de taart to hebben , die, fpaarzaam als eerie delicatesfe rondgedeeld, als eene koningin op bet desfert
pronkte ! Nu zelfs kan ik mij bezwaarlijk we6rhouden,
en nog veel minder, indien ik banketbakker ware, van
als met de groote Mogendheden in een verbond to treden, om bet hatelijk fpreekwoord uit de wereld to bannen, dat men van u gemaakt heeft, o verheven kunstf tikken van fuiker en fpecerijen ! o edele fieraden van
bruiloftstafels en kraamkamers ! Neen ! onmogelijk kan
in bet gebak zelf de bedervende kracht van bet fpreekwoord zitten . In well: een' geteisterden en deplorabelen
that moesten wij anders onze vrouwen van de taartrijke
kraamvifites t'huis krijgen ! Dit evenwel , zult gij alien
met mij getuigen , gebeurt nooit ; maar wel , dat zij, bij
de optelling , hoe veel taarten er waren (*) , hare mannen belust maakten .
Hoe is bet dan mogelijk , dat de ondervinding ooit
deze vierlingen ter wereld heeft gebragt? Een Oedipus
moge dit raadfel oplosfen . Schoon ik geen Oedipus ben,
moet ik toch nog eens aan 't gisfen gaan .
Indien bet waar is, dat in hetzelfde water baars,
fnoek en hot kunnen gevangen worden, dan zou ik bet
eerfle fpreekwoord dus verklaren, dat een visfcher, alleen op baars en fnoek uitgaande, en niets anders dan
bot vangende , met eene droevige teleurftelling in bet
hart terugkwam , en dat zulks tot bet bekende zeggen
aanleiding had gegeven .
Het tweede kan, dunkt mij, aileen afgeleid worden
van de oude gewoonte van Ridder Jlaan . Dit flaan be(*) In de llriejci~e

kraamkamer namelijk . --

Redact.
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hoeft men nu niet zich voor to flellen, alsof men op
zulk cen' nieuwen Ridder omfloeg, gelijk men ftokvisch
beukt , of de Cyclopen op het aanbeeld flaan , qui magna
vi brachia tollunt . Die kuur had voorzeker niemand kunnen dooiftaan . En dan zouden er geene oude Ridders,
geene Ridderorden, geene Riddereeuwen, Ridderfpelen enz .
geweest zijn . Welk eene verfchrikkelijke gaping in het
rijk der dingen ! - Wat dan ? Zouden de Ouden eene
Riddermunt gehad hebben, waarin men Ridders iloeg,
of flempelde, gelijk er Geldmunten zijn, waar men geldftukken Mat ? - Waarfchijnlijker komt het mij voor,
dat dit Ridderflaan ten naastenbij gefchiedde op dezelfde
manier , als het vrijmaken van flaven bij de Romeinen ,
met een ftokje ; doch dat dit fomtijds, in het gevoel van
het gewigt der hooge plegtigheid, wel to hard kon aankomen, zoodat de nieuwgeflagen Ridder een' geruimen
tijd in de maling was, en verlegen ronddraaide, niet wetende , wat hij deed of doen zou . En vandaar ons fpreekwoord ; want de Ouden tastten de dingen fomtijds wel
wat flout en forsch aan .
Om het derde to verklaren, moeten wij ons in eene
kokskeuken verplaatfen, alwaar iemand, of een kat of
hond, (een mensch of beest, dat doet er niet toe)
eene gebraden cotelet heet van den rooster nam , in den
mond of bek flak, en zich deerlijk brandde, krijgende
dus ongelukkig van de coteletten ; want in zulk eene
keuken is het : brand a niet !
Maar nu de taarten . Dat is wel het moeijelijkfte fluk
van alien . Uit de Taartengefchiedenis van de tegenwoordige Eeuw kan het niet opgelost worden ; want het
fpreekwoord is veel ouder ; niet ouder evenwel dan de
taarten zelven . En het eerfte gebruik darvan flel ik
omtrent den tijd van de oprigting der Oost- en Westindifche Compagnie, of toen de uitheemfche fpecerijen
en lekkernijen (de voorname beftanddeelen van dat gebak)
ons land begonnen to overflroomen, to gelijk met de
weelde , waarvan het gewis een artikel is . alzoo ik niet
gelooven kan, dat de eerfte bewoners van deze gewesten ,
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de nude Batavieren, taarten gegeten hebben . Dat dit
wezenlijk afhangt van de vaart op Oost en West, is

v66r ettelijke jaren onder de Franfche overheerfching
klaar gebleken , toen de koloniale waren niet ingevoerd

mogten worden, en de taarten zoo fchaars en duur waren ,
dat men ze niet to proeven kreeg ,

en buiten dat een

vreefelijk gebrek aan zoetigheden Teed .

„ Maar, dit doet

nog niets ter opheldcring van de zaak ." Een weinig geduld , M. H . !

De eerfte taarten nu , die onze ouders of voorouders

aten, kunnen zeer maag of gezondheid bedervende ge-

weest zijn, dat men ook nog wel de tegenwoordige wi1
to last leggen . Of het kan zijn, dat zij, uit aardigheid,

onder andere taarten Gene plaattl en , die, door eenig inmengfel van een' bedriegelijken aard , een' bitteren nafmaak en fchadelijke uitwerking had , zoodat ieniand , die
bij ongeluk een ftukje ±van die taart kreeg, het weg had,

en zeer ongefteld het gezelfchap moest verlaten . En
dit wil mij wel aan , omdat er in den tekst ftaat , niet

een, maar de taart , xxwfi oxsly (ja , zonder Grieksch en
Latijn kan het in zulk een diepzinnig ftuk niet geklaard
worden)

xxr4oxnv

dus genoemd . De grap was zeker-

lijk at wat grof . Maar (met eerbied van onze voorvaderen gefproken) zij hadden wel meer zulke grapjes, vooral
met eten en drinken .

Eindelijk wilde ik hierbij nog wel, als eene gisfing,

in 't algemeen bijvoegen ,
ipreekwoorden ironice

dat misfchien de genoemde

gebruikt werden, to weten juist

het tegengeftelde onaangename bedoelende van het aange-

name, dat de uitdrukkingen bevatten , als b . v . : hij is

een Cicero in welfprekendheid ; hij is een allerlieffte
jongen ,

wanneer wij lagchend het tegendeel willen to

verftaan geven, op den grootiten botterik en een losbandig of ondeugend fchepfel het oog hebbende .

Zegt nu niet, G . H . ! dat ik u met beuzelingen heb

opgehouden ; want het betrof onze fchoone moedertaal,

in wier oorfpronkelijkheid en kracht alwat vaderlandsch
denkt en

gevoelt het hoogtte belang ftelt . Trouwens ,
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indien bet oogmerk, om door deze mime Proeve kundiger mannen tot een nader onderzoek en meer voldoende
verklaring uit to lokken, Diet eenige verfchooning medebrengt , moet ik toch vreezen , dat ik bot zal vangen ,
Bidder geflagen tinorden , duehtig van de coteletten en
de taart zal kr jgen . Want ik heb raadfels uitgegeven ,
die ik zelf Diet weet op to losfen . Ik heb gegist en
geraden , nu bet een , dan bet ander ; en per clot moet
ik zeggen : Ik geef bet op .
H.
H.
LETS OVER DE nEHANDELING VAN JONGE KINDEREN .

I

(Medegedeeld door eene Moeder .)

k had reeds mijn elide, zeer jonge kind op den fchoot,
in bet bijzijn van een' Franschman, toen deze mij onder bet gefprek opmerkzaam maakte, dat ik bet kind
reeds ]anger, dan voor zijn' hoest noodzakelijk geweest
was, overeind zittend hield, en dat dit zeer fchadelijk
voor bet regtopgroe1jen van zoo jonge kinderen was ;
want dat de rugwervels in then leeftijd nog in her geheel Diet tot die houding des teederen ligchaams zonder
groot nadeel bekwaam waren, enz . Dien raad nu had
ik wel Diet noodig, als die reeds mijn vorig tiental , onder
gepaste behandeling, regt opgegroeid mogt aanfchouwen,
zonder dat ik daarover juist bijzonder had nagedacht ;
gelijk ik ook bet genoegen heb, mijn jongflce, zeer teeder kindje wPl to zien opgroeijen . Thans echter meer
over dit punt denkende, werd bet mij duidelijk, hoe
ve-_ keerd de Hollandfche moeders in bet algemeen handelen , met hunne onwetende bakers to laten heerfchen over
de eerfte opvoeding barer zuigelingen . Immers, wat is
toch eene baker? Veelal eene armoedige vrouw of weduw
uit den lagen burgerfland . Gelukkig nog, zoo zij ooit
in haren dienstbaren ftaat kindermeid geweest is . Van waar
dan hare kennis der behandeling van jonge kinderen anders, dan door eene kleine routine, die, goed of kwaad,
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zeker niet door rijp nadenken of raad bij deskundigen
verkregen is . Dit nu is bet orakel voor moeders van
den befchaafden ftand! „ Baker vindt het zoo goed . Baker zeide gisteren tot mij : Meent Mevrouw, dat dit
mijn eertle kind is , dat ik groot breng ?" Dit, met
eene vaste ftem en vinnig gezigt aan een jong, voor
bet eerst moeder geworden vrouwtje gezegd, is genoeg , om niet haar eigen , beter oordeel to volgen . Op
meer gevorderden leeftijd , als fret beengeftel niet zoo fterk
meer door bet vleesch is bedekt, in bet 5de tot 8fte jaar,
ontdekt men een' fcheeven draai ; er wordt aan een' mogelijken val of verzwikking - hetgeen toch wel onder de zeldzame gevallen behoort - gedacht , maar niet aan de ijdele
glorie van een fraai uitgedost kind , in de vierde week van
zijn' leeftijd zoo fnugger reeds regtop zittende op bakers
arm in de kraamkamer of op de wandelingen !
Wel
fpelt men eene luijer heel vast om bet lijfje ; maar, dit
moge een hulpmiddel zijn , bet kan de wervels tusfchen
de fchouderbladen en nek niet genoegzaam onderfteunen .
Ook zou tegen bet flijvc infpelden wel iets in to brengen zijn, aangaande de ademhaling, den vrijen omloop
van hpt bloed , de verrigtingen der ingewanden , enz .
Zeker althans mag bet vastgefteld worden, dat bet kind,
v66r de eerfte drie a vier maanden ten minfle , niet in eene
opgerigte houding behoort to zitten . Deze fchadelijke houding belette bet ouderwetfche bakeren en vastftrikken op
een kusfen, hetgeen, zoo dit op eene overdreven flijve
wijze gefchiedt, zeker ook zijne zwarigheid heeft ; echter
was de houding liggende , en hierdoor boven de nieuwerwetfche to verkiezen . De Amerikaanfehe vrouwen
houden hare jonge kinderen , gelijk de Franfche, liggende op den arm . De eerflien kleeden ze zeer los , en dit
kan bij die gewoonte geen kwaad ; de laatften bakeren
ze , waar de Engelfche moden niet doorgedrongen zijn .
Dat de eerfte inrigtingen voor de gebrekkig opgroeijende
jeugd in FrankrJk zijn daargefteld, is niet aan de meerdere noodzakelijkheid hiervan daar to lande toe to fchrijven, maar aan de vindingskracht van cen' industrieuzen
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geest en bijkomende omilandigheden . Immers, hoe ftaat
de proportie van regte en fcheeve menfchen in Holland
tegen Frankrijk en 1lmerika ? - „ Het klimaat ," zal
men misfchien zeggen . - Goed : des to noodzakelijker
dan , dat bet weekere beengeftel in de flappere luchtgefeldheid met meer zorg gadegeflagen worde . Ik ben eene
buitenlandfche, en volgde dus de gewoonten van mijn
land , waar men toen wel bakerde, maar tevens op kusfens droeg ; en ik volgde dit gebruik niet uit overtuiging
van grooter nut , (want nooit had ik hierover nagedacht)
maar uit verkleefdheid aan de eerie indrukken : en ik
dank den Hemel , dat ik deze inndrukken had ; anders ware
ik zeker de algemeene Hollandfche gewoonten blindelings
gevolgd . Het ware to wenfchen , dat een deskundige een
klaar , gemakkelijk verflaanbaar, niet geleerd opftel op
dit artikel volgen liet , waardoor moeders op dit punt
beter onderrigt werden als ik bet doen kan, met den
naam onderteekend , gelijk die van eenen S A N D 111 0 it T,
LOGGER, ONTIJD, VAN DER,WISSEL en meer
dergelijke achtbare namen .

BRIEF UIT EN OVER HET OOSTEN .

(Vervolg en

Plot van

bl. 385 .)

D e vaders van het Roomfche klooster, waar ik mijn ver .

blijf hield, zijn arme Franciskaners , wier voorkomen armoede
to kennen geeft . Hun wijn , to onregte door den Heer C H AT E A U B R I A N D geroemd , is walgelijk. Elk hunner maakt
zijn eigen bed , en bezorgt zijne eigene kamer . Broeder j oz E F , de Cicerone van de Orde , is een monnik van eene tamelijk vrolijke'geaardheid , en , wanneer hij van vermoeijende
togten terugkomt , meer gezet op een' goeden maaltijd , dan
genegen, om de Heiligen aan to roepen, wier afbeeldfels
zijne cel verfieren . Hij liet ons, des avonds, het Heilige
Graf zien, een gedenkteeken, onder de befcherming derTurken geplaatst , die er geenen pelgrim laten binnenkomen , zonder de fchatting to betalen . In bet midden van den eerflen
omtrek der kerk ziet men eene marmeren tafel , omringd van

BRIEF UIT EN OVER HET OOSTEN .

415

een ijzeren hek, boven welke eene lamp hangs, die aanhou-

dend brandt. Zij wijst de plaats aan, waar bet lijk van jEz u s gebalfemd werd , alvorens bet begraven werd . Wanneer
gij u ter linkerzijde keert, treedt gij in een rond gebouw ,
van boven een' koepel vormende . In bet midden is bet Hei .
lige Graf geplaatst . Het is een vertrekje, met den beitel uitgehouwen in eene natuurlijke rots . Men moet de fchoenen
uittrekken, alvorens men er binnengaat . Men treedc eerst in
eene geplaveide en in mariner gevatte ruimte ; in bet midden
is een nagenoeg kubiek marmer, 't welk de plaats aanduidt,
waar de Engel zich op den fl•e en plaatfe, die bet graf (loot,
na denzelven afgewenteld to hebben . Vervotgens bukt gij ,
om in de enge ruimte van her graf door to dringen . Het be .
Nat nit wit en bruin marmer, van zes voet lengte en drie
breedte . Tusfchen bet graf en den tegenovergeltelden muur
is de doorgang zoo eng , dat er naauwelijks plaats is voor
vier of vijf perfonen to gelijk . Dit vertrek haalt omtrent ieven vierkante voeten, en acht voet 46n duim hoogte . Aan
bet gewelf hangen zevenentwintig groove zilveren lampen van
zeer fchoon maakfel , die altijd branden . De vroomheid van
bet Hof van Rome, gelijk mede die der Vor(ten en gods .
dien(tige Orden van Europa, heefc dit gedenk(tuk daarmede
verfierd . Bij derzelver verblindenden glans onderfcheidt men
twee fchilderijen , die aan de wanden der grafplaats hangen ;
de eene, een getchenk van de Roomfche kerk, flelt voor de
hemelvaart van oozen Verlosfer ; en de andere , eene gift
van de Griekfche kerk , de verfchijning van I E z u S aan M AR I A in den hof. Een Grieksch of Roomsch priester is beftendig binnen hetzelve, met hec wierookvat in de hand orn
de peigrims to ontvangen .
Verlangende, de godsdienftige hulde dier vrome mannen
bij to wonen, welke, ondanks alle de moeijelijkheden van
den togt, nit de vier wereiddeelen bijeengekomen waren en
zich als verdrongen aan den toegang tot de gewiide plaats,
bleef ik er eenigen tijd . lit zag ,Yrmeniers, Grieken en
Roomfchen van beiderlei kunne . Van diepen eerbied getroffen, vielen zij alien op de knieen ; fommigen fmolcen in
tranen, anderen drukten vurig bet hoofd op den gewijden
fteen, en omhelsden then met vrome verrukking ; zij zwolgen, als 'r ware met voile teugen, den wierook in , die bet
licht geheel verdonkerde, Nooit kwamen mij bewijzen van
aanbidding en van berouw opregter voor . Ik zag er verfchei .
F f
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dene, die, door minder zuivere gevoelens bezield, en zich
de vergunning ten nutte makende , om kruifen en rozekranfen
op bet graf ce plaatfen, er eene groote menigte tegelijk van
lieten inwijden , met oogmerk , om daarmede bij hunne terugkomst rijke winst to doen .
Op eenige fchreden affands ten noorden van bet graf ontmoet men een' grooten fteen van grijs mariner, 'c welk de
plaats aanwijst, waar j E z u s aan M A R I A verfcheen . Aldaar zeer in de nabijheid begint de opgang naar den Kruis .
berg , beftaande uic achttien fteenen trappen , die naar eene
hooge kapel voeren , welke met mariner bekleed is , en verfierd met vier zuilen van dezelfde fof . Ter regter- en linkerzijde verheffen zich twee kleine altaren ; bet eene behoort
aan de Roomfche, bet andere aan de Griekfche Christenen .
Het eerfe is verfierd met een fchilderfuk, de kruifiging
voorfellende, bet tweede met eene kruisafneming . Boven
hangen eene groote menigte zilveren lampen .
De Kruisberg is flechts twintig voet hoog, in eene regt .
fandige rigting . Wanneer men echter bedenkt, dat , om de
kerk van bet Heilige Graf to bouwen , men den top van den
berg heeft moeten fechten, dan kan men nagaan, dat Galgotha een tamelijk hooge heuvel was . De plaats, waar bet
kruis geplant werd, is in bet gedeelte der kapel, dat ten
zuiden uitziet . Men ziet nog bet gat, dat in de rots is nit .
gehoold . Hec wordt verlicht door eene zilveren lamp . Bike
pelgrim buigt zich daar neder, nadat hij bet graf van j E z u s
bezocht heeft.
Daar wij verlangden, den nacht in de kerk door to brengen , plaatften wij ons , voor eenige uren, in eene cel , nit .
komende op de galerij , van waar wij de pelgrims in menigte
zagen uitgaan . Tegen middernachc beklommen wij weder
den Kruisberg . Niets verfoorde de plegtige filte dier ge .
wijde plaatfen, alleenlijk hoorden wij bet aandoenlijk geluid
van bet orgel, hetwelk zich vermengde met de gezangen der
priesters , die de verzen van de H . S . , welke betrekking hadden op bet Iijden en ferven des Verlosfers, opzongen . De
fombere toonen , die zich in de gewelven verloren , verbraken
van tijd tot tijd de diepe filte van bet heiligdom . Dit late
uur, die indrukwekkende filte, dat zachte fchijnfel, die gewijde melodie, en vooral de zekerheid van zich to bevinden
op dezelfde plaatfen , waar Hij , die ons liefhad , de offerande volbragt , bidderde voor zijne beulen ; dit alles grijpt
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bet hart en de verbeelding boven befchrijving krachtig
aan .
Ben uur daarna klommen wij of in de kapel van bet graf.
Het was er eenzaam ; de priester zelf had bet wierookvac
verlaten ; de ftroomen lichts, die zich in bet Heilige Graf
verfpreidden , vervulden mij met verhevene gawaarwordingen .
Dadelijk bij bet aaubreken van den dag gingen de priesters
weder naar binnen , om hunne godsdienstoefeningen tot in
den racht voort to zetten . De Latijnfche vaders bekldagden
zich zeer over de Griekfche omwenteling , en vooral over de
Pachas van Jere en Damascus , die de geloovigen verhinderden ,
zich in zoo grooten getale, als in vorige jaren,naar bet Heilige Land to begeven . De onderfcheidene kloosters rekenen
alle jaren op eenen toevloed van drie- of vierduizend pelgrims ; maar hunne voordeelen worden voor een groot gedeelte verfonden door de zware fchattingen, die zij verpligt zijn
aan de Turken op to brengen . Die klagten over de Ottomanfche roofzucht werden mij door den .4rmenifchen Patriarch
herhaald, zijnde een eerbiedwaardig grijsaard, die den eerften
tang bekleedt na dett grooten Patriarch, die in Perzie zijn
verblijf houdt.
Op zekeren avond woonde ik, in de kerk van bet Heilige
Graf, eene plegtige procesfie bij van drie vereenigingen,
eene Armenifche, eene Griekfche en eene Roomfche . Het
was opmerkelijk , de jaloerfche ijdelheid gade to flaan , die
bij deze gelegenheid heerschte. De Armenifche priesters gingen aan bet hoofd, bekleed met prachtige verfierfelen ; de
tabbaard en de mijter van den Patriarch waren bezet met
edelgefeenten ; zij droegen zijden banieren van onderfcheidene kleuren, tooneelen voorfellende nit de gewijde gefchiedenis . Men zag , aan de vastheid van hunnen gang , dat zij
er trotsch op waren, om aller blikken tot zich to trekken ;
maar hun gezang door den neus beantwoordde weinig aan de
pracht hunner kleeding . Op hen volgde de Griekfche geestelijkheid : waren hare verfierfelen zediger, haar zang was
ook bevalliger. Inzonderheid waren wij getroffen door bet edel
voorkomen en bet fchrander gelaat der priesters ; zij droegen
gewijde bouquetten in de hand , welke de pelgrims als om
frijd onder zich wilden verdeeld zien na de plegtigheid , ten
einde dezelve weder mede to nemen naar hun land . De Franciskaner monniken floten den optogt, en de aandoenliilte eenF f 2
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voudigheid van hun gezang verhoogde den indruk van hunne
gefchorene kruin en' de ruwheid hunner kleedij .
Op een' anderen dag werd ik uitgenoodigd, om de afzonderlijke procesfie der Franciskanen to volgen , in bet binnengedeelte der kerk van bet Heilige Graf . Zij waren thans in
misgewaad, en droegen eene wastoorts in de hand ; men had
er mij eene doen geven , gelijk mede aan alle de pelgrims,
die tot den optogt behoorden . De plegtigheid was zeer indrukwekkend ; men hield eenige oogenblikken flil aan elke
der plaatfen , die door de overlevering geheiligd waren ; van
daar begaf men zich naar de kapel , waar de heilige II E L EN A werd gefchaakt ; vervolgens klom men of in dat gedeelte
der kerk , hetwelk gegraven was onder den Kruisberg , ter
plaatfe waar die Keizerin bet heilige kruis wedervond .
De kerk van bet Heilige Graf is zeer ruim ; zij flrekt zich
uit in de vallei van den Kruisberg , op den top van dat bergje zich kenmerkende door een koepeldak van eene zeer fombere gedaante, hetwelk de geheele flad beflrijkt . De omtrek
van dit gedenkteeken bevat, behalve een gedeelte der gewijde plaatfen, onderfcheidene kapellen voor de Franciskanen,
Grieken en Armeniers. De eerften zien hunne flar verbleeken
voor de eerzucht en kuiperijen der monniken, die tot de
twee andere Orden behooren . De Griekfche kapel is zeer
rijk, en overladen met verfierfelen . Ik was , op goeden vrij .
dag , in eene der Roomfche kapellen , getuige van eene pleg_
tigheid, die cene der omflandigheden in bet lijden to naauwkeurig uitdrukte, dan dat zij niet heiligfchennis moet genoemd
worden . Ik zag een' jongeling, vrij flecht gekleed, van eene
zwakke gezoddheid, naderen ; hij fleepte zich voort op zijne
knieen , beladen met een zwaar kruis , en gevolgd van eene
menigte menfchen ; hij fcheen zwaar gebukt to gaan onder
then last, en de omflanders fchenen to jammeren en te weekiagen. Telkens, wanneer hij een oogenblik rustte, vielen
zij op de knieen, de voorzangen koorswijze herhalende , welke de priester met eentoonige flem opdreunde .
Op den ss Maart begaf ik mij naar Bethlehem, vergezeld
van een' Roomfchen gids tot aan her klooster St . Elias . Men
gaat door eene dorre vlakte, en fpoedig bemerkt men Beth .
lehem op een' met olijfboomen befchaduwden heuvel . Ter
regterzijde , eene-mijl van bet dorp , toont men bet graf van
It A C Ii E L ; bet gelijkt naar die graven , welke de vroomheid
der Turken ter eere van hunne Santons (Heiligen) oprigt .
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Nadat ik een fober middagmaal gebruikt had in bet Frarrciskaner klooster, bezocht ik de kerk, geflicht op bevel der
Keizerin H F. LEN A . Zij heeft geene andere inwendige verfierfelen , dan eene marmeren zuilenrij . Wanneer men dertig
treden beneden de kerk afdaalt , ziet men eene kapel , die ,
gelijk men wil , gebouwd is op de rulnen van den fal , waarin j E z u s geboren werd . Die ligging heeft niets onwaarfchijnlijks ; want nog heden ten dage ziet men in bet Oosten
onderaardfche fallen . Deze kapel is eene ruime grot , die
in de rots is uitgehouwen . De zijmuren , met marmer bekleed ,
zijn van beide kanten bedekt met zijden gordijnen ; maar de
rots vertoont zich boven in al hare naaktheid . Een altaar,
zamengefeld nit eene marmeren tafel , tegen de rots geplaatst, en altijd door drie prachtige lampen verlicht, verheft zich boven de pick , waar de Mesfias bet eerfe levens!icht aanfchouwde . Die plaats is op den grond gekenmerkt door eene zilveren zon , random een' witten marmerfeen , met jaspis ingelegd . Dit een en ander omvangt dit
opfchrift in bet Latijn : „ Tier werd J E z U s C H R I s T U's
geboren nit de Maagd M A R I A .' Aan de tegenovergefelde
zijde ziet men , in eene diepte, de plaats van de kribbe .
Op den voorgrond , ter plaatfe waar m A R I A den Jonggeborene aan de Oosterfche Wijzen voorfelde , verheft zich
een altaar, verfierd met een fchoon tafereel , hetwelk deze
gebeurtenis verbeeldt . Een niet minder merkwaardig tafereel
verfiert de plaats zijner geboorce . Een enge doorgang geleidt van de boven befchrevene grot naar bet bidvertrek, bewoond door s T . H I E R 0 N Y M U s ; en vlak daarnevens ziet
men bet graf van then Kerkvader, dat van den heiligen
E U s E B I u s, alsmede die van de Heiligen PAULA en E U S T oC H I A . Wanneer men opklimt, komt men aan de kerken der
Grieken en llrmeniers ; dezelve bieden piers belangrijks aan .
Omtrent eene mijl diep in bet dal , aan de zijde der woestijn , is bet weld , waar de herders hunne kudden weidden ,
toen de Engelen hun de geboorce des Verlosfers kwamen
aankondigen . Men ziet in bet midden twee boomen, die zeer
oud fchijnen , en de ruimte tusfchen dezelve is met bloemen
gefchakeerd . Dit landfchap is zoo romanesk, zoo wel bere .
kend voor dit plegtig tooneel, dat men bezwaarlijk zou kunnen twijfelen , of men zich op dezelfde plaats beyond .
Men drijft te Bethlehem een' vrij uitgefrekcen handel met
parelmosfelfchelpen , die men van de Roode Zee aanbrergr .
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De inwoners teekenen er de onderfcheidene Iijdenstooneelen
op af, of fatfoeneren dezelve kruiswijze , en verkoopen ze
aan de pelgrims . Het dorp heeft eene bevolking van zevenhonderd zielen , en behoort tot de minst flechte, die ik in
Palestina gezien heb .
Op eenigen afftand van Bethlehem , aan gene zijde van een'
onvruchtbaren berg, ontdekt men drie regenbakken, den een'
boven den ander', welke men zegt gegraven to zijn geweest
door s A L oM o, ten einde bet water to brengen naar .Jeruza .
km. De laagfte ontvangc bet water van de twee bovenfte,
en voert bet langs de vallei naar eene waterleiding, van waar
bet in de flad doordringt door een onderaardsch kanaal . Die
regenbakken fteunen op groote pilaren ; de grootfte heeft
zes voet lengte : dezelve behooren klaarblijkelijk tot eene zeer
hooge oudheid . De bron, die dezelve van water voorziet ,
is zeer in de nabijheid , en ontfpringt eenige fchreden onder
den grond . Van die plaats of gaat men in zeven uren naar
Hebron. Het is een aanzienlijk vlek ; men heeft er eene
moskee gebouwd boven de graffteden van ABRAHAM en
Ik betreur bet zeer, dat ik geen uitftapje heb geI S A a c.
daan naar die flad , de oudat van bet Beloofde Land .
Tegen den avond keerden wij naar Jeruzalem terug. Des
anderen daags verzocht ik den Gouverneur om eene eskorte,
ten einde mij to vergezellen naar de Doode Zee ; maar hij
floeg mij deze gunst, hoewel zeer beleefdelijk, af. Hij deed
mij opmerken , dat de troepen van den Pacha van Acre Naploufe belegerden, hetwelk omtrent negen uren gaans van Jeruzalem verwijderd was ; dat de wegen door achterblijvers
werden . afgeloopen, en dat hij voor onze veiligheid Wet konde
inftaan ; dat men die reis moest uitflellen tot kalmer tijden .
Intusfchen zette ik mijne opmerkingen voort op de gewijde
plaatfen, die zich in menigte aan mijn gezigc aanboden ,
vooral in bet binnengedeelte der fad .
Beneden de poort van Bethlehem ziet men de plaats, waar
B A T H S E B A zich baadde , op bet oogenblik, toen n A V I D,
op bet dak van zijn paleis , door hare fchoonheid verrukt
werd . Juist op de plaats van dat gedenkteeken heeft men
den tegenwoordigen toren van D A V I D gebouwd , eene oude
vesting, welker itichting opklimt tot den tijd der Kruisrogten .
Op korten affland van de St. Stephanus-poort , die aan den
olijvenhof grenst , is bet badwater van Bethesda : de kom, die
vrij diep is, is uitgedroogd ; bet Bras bedekt den bodem en om-
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trek en eenige boomen hebben er wortel gefchoten . Eene
bijna verlatene flraat geleidt van daar naar bet paleis van den
Gouverneur . Het is een oud gebouw van Romeinfche bouworde ; men heeft er een gefchikt vertrek doen inrigten, van
waar bet gezigt zich uititrekt op de moskee van o IVI A R ; men
verzekert , dat zich in dat paleis de zaal bevindt, waar j Ez u s werd gebragc v66r zijne veroordeeling . Vlak daarnevens
ziet men eene verwoeste omheining, welke men zegt bet
regthuis van P I L A T U S to zijn . Een weinig verder is de
boog, onder welken de Landvoogd de woorden uitfprak : Ziet
den mensch ! Van daar volgt gij den moeijelijken weg , dien
JE z u s moest gaan , beladen met zijn kruis . Drie kleine zuilen wijzen de drie plaatfen aan , waar hij order dien last bezweek . Men toont ook van die zijde de plaats van bet paleis van den ongevoeligen rijke , en van de galerij , onder
welke L A Z A R U S zijn mededoogen inriep . Men heeft een
zeer fterk geloof noodig, om niec to twijfelen aan de naauwkeurigbeid van alle de aanwijzingen van den Cicerone , die u
vergezelt, wanneer men weet , dat Jeruzalem tot den grond
toe gellecht werd door T I T U S .
Ter halver wege van den berg Sion ziet men de fchoone
fontein van Siloam , boogswijze in de rots uitgehouwen . Zij
vormt, bij haren oorfprong, een' kleinen waterval, weiks
water zich vervolgens in de vallei flingert . Die beek, welker
rand met fraaije flruikgewasfen bezet is , itrekt tot waschplaats voor de vrouwen der ftad . Een Turk heeft er een
klein koffijhuis opgerigt , waar de voorbijgangers zich komen
ververfchen . Deze romaneske vallei was mijne geliefkoosde
wandelplaats . Nadat zij die van Hinnom en Jozafat heeft
doorloopen, vioeit die beek tusfchen twee dorre bergketenen , en verliest zich in de woestijn van St . Saba. Op zekeren avond ontmoette ik er twee arme Muzelmannen . Toen
bet uur des gebeds hen aan hare oevers verrast had, wierpen
zij zich terilond op de knieen, en bleven eenigen tijd verzonken in vroom gepeins .
Ten noorden , en op eenige fchreden aft' ands van de muren , bewonderen de reizigers de fchoone fpelank van j E R EiPI IA s . Aldaar, zegt men, onthield zich de Profeet in afzondering, om zijne aandoenlijke klagten uit to ftorten . Hare
uitgetlrektheid en fomberheid maken haar den naam waardig, dien zij draagt ; geene plaats fchijnt meer gefchikt, om
van de uitboezemingen der (mart to wedrgalmen .
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Her geloof des pelgrims kan niec wankelen , wanneer men
hem, op den verwoesten grond van Jeruzalem, de lijdenscooneelen vercegenwoordigt ; maar is her flier misbruik ma .
ken van zijne ligtgeloovigheid , wanneer men hem de plaats
aanwijst, waar men her hoofd van ADAM vond ; die, waar
de Profeet J E S A I A in tweeen gezaagd werd ; den fteen , die
den heiligen s T E P II A N u s bet hoofd verpletterde ; de plaats
van den wilden vijgeboom ; eenige droppelen van de melk
der Maagd M A R I A , en tot zelfs de tranen van berouw ,
(waarfchijnlijk gekristallizeerd) welke de heilige PET R U S
ftortte, nadac hij drie malen zijnen Goddelijken Meester had
verloochend2 ik heb een Servier, die met zijne vrouw, van
de oevers van den Donau, de gewijde plaacfen was komen
bezoeken , zoodanig verrukc gezien , dezelve aanfchouwd to
hehben, dat hij aan her klooster 480 gulden , die bijna ge .
heel zijne bezitting uicmaakcen , ten gefchenke gaf. Een rijk
Rrrnenier flierf, vddr eenige dagen , in bet klooster zijner
nacie ; de monniken maakten zich, volgens hun gebruik,
meester van zijn goud en zijne goederen , en joegen meedoogenloos zijnen bediende we,-, zonder hem her loon to beta .
lea, hetwelk hem zijn meester fchuldig was .

ANEKDOTEN, RAKENI)E DE FRANSCHE OMWENTELING, HET
KEIZERRIJK EN HET HERSTELDE KONINGSCHAP .

(Vervolg en flat van bl.

400 .)

De Diamanten van de Kroon .
1\ a den roof der kostbaarheden van bet vorftelijk huffs,
den 3 September 1792, kwam een jansculotte bij den Heer
C H-A R L O T, die her opzigc over de koninklijke kleedkamer
had gehad, en flelde hem een pakje, waarin verfcheidene
diamanten waren , ter hand, met verzoek , om die to bewaren, tot dat hij ze weder zou afhalen . De brenger keerde
niec terug . Ondertusfchen ging C H A R L O T naar ,Yhbeville
wonen, alwaar hij, na verloop van eenige jaren, ftierf, zonder de hem toevertrouwde kostbaarheden aangeraakt to heb .
ben, offchoon hij in behoeftige omftandigheden verkeerde .
Toen hij den dood voelde naderen , lief hij een zijner vrienden, DELATTRE DUMONTVILLE, roepen, en vermaakte
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aan hem de edelgefteenten des Konings , met vrijheid, om
er naar goedvinden over to befchikken . De Heer D E L A TT R E, niet minder eerlijk dan de voorgaande bewaarder, behield de diamanten tot aan de herftelling der BOURBONS .
Dezelve toen aan de kroon willende teruggeven, fchreef hij
aan den Graaf D E B L A C A S , en gaf dozen zijn verlangen
to kennen, om aan Z . M . LODE W IJ K XVIII in perfoon eene belangrijke mededeeling to doen . Terfiond ontving
hij eerie uitnoodiging, om zich bij den Minister to begeven .
Hij doet dit, en oncdekt aan zijne Excellentie de reden van
zijne refs naar Parijs , maar dringc er op aan , om bij den
Koning zelven gehoor to erlangen . De Heer D E B L A C A S
is kwistig in bet geven van loftuitingen aan D E L A T T R E,
en belooft hem bet verlangde onderhoud tegen den volgenden dag ; hem tevens verzoekende, om dan bet bewuste pakje
mede to nemen . Hieraan voldoende, geeft de eerlijke man
den Minister de diamanten in handen . Doze beziet dezelve
naauwkeurig , overlaadc hem andermaal met loffpralien, houdt
de doos in zijne bewaring, en zegt eindelijk, dat men de
voorflelling aan Z . M . tot den volgenden dag moet uitftel ..
len . Maar den volgenden dag, en vele dagen daarna, is
zijne Excellentie niet to zien . De gewezen bewaarder der
edelgefleenten neemt thans zijne toevlugt tot de pen ; zijne
brieven blijven onbeantwoord . Te weinig bemiddeld, om langer
in de hoofdftad zich op to houden, keert de goede man naar
Abbeville terng, van waar hij nog langen tijd brieven fchrijft .
De Heer D E B L A C A S, eindelijk misfchien dit lastig aanhouden moede, zendt hem, in November 1814, eene aanftelling tot lid van bet legioen van eer . -- De diamanten waren
gefchat op eene waarde van vijf millioenen . Eene fchoone
vergelding voor de teruggave dier kostbaarheden !
Erkentel~kheid van eenen Maarfehalk des Keizerrijks .
De Maarfchalk L E F E B V R E, Hertog van Dantzig, van
Fontainebleau terugkeerende , werwaarts hij zich begeven
had , OM N A P O L E O N tot bet teekenen van den affland to
noodzaken , zeide in eene taal , bet tijdperk zijns ]evens ,
-torn hij den ferjantsrok droeg , waardig : Ik heb hem het
vuur nabij de fcheenen gelegd . Ik heb hem gezegd, dat het
voor ons eindel#k eens tijd werd, om rust to genieten . Of
meent h~, dat wij, nu w~ titels, paleizen en landgoederen
hebben, ons voor hem zullen opo4eren? 1l'aar dat is zijne
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eigene fchuld : hij heeft ons to fchielijk verheven . 111s men
paleizen, titels en landgoederen heeft verkregen, laat men
zich niet meer doodJlaan voor vr~heid of vaderland, gel~k ten
t/de van de Republiek, toen wij Wets hadden . - De Gefchiedfchrijver, van wien wij deze merkwaardige bijzonderheid ontleenen, voegt er bij : ,, Wij hebben den Maarfchalk
deze woorden hooren uitfpreken ."
Het Viooltje .
De leer. en buigzame Zanggodinnen, die in April 1814 de
terugkeering der n o U R s O N s hadden bezongen, waren even
vlug en vaardig, om in 1815 de landing van NAPOLEON to
bezingen . Naauwelijks was hij in Parijs terug, of bet regende in de zalen der Tuilerien oden , brieven , liederen ter
eere des Keizers, welke uic handen kwamen, die weinig
tijds ge .leden verzen vol geestdrift op den Koning vervaardigd hadden . Onder deze groote menigte van gefchriften
onderfcheidde men bijzonder een zeer aardig gelegenheidsversje . De foldaten, eene toefpeling makende op bet faizoen der landing van NAPOLEON, hadden hem den bijnaam van PPre la Violette gegeven . In bet bedoelde vers
vindt men eene fijne, hierop betrekkelijke woordfpeling . En
dit kleine meesterftuk , zoo als ftellig bewezen is , was van
MevrouW D E G E N L I S 1
Schoon Gezegde van den Generaal

L A M A R Q U E.

Deze Generaal , welke zich even zeer onderfcheidde door
uitgebreide kennis en voortreffelijke geestvermogens , als door
dapperheid, ontving in 1815 bet bevel over de croepen,
welke NAPOLEON naar de Vendee had gezonden . Voorgenomen hebbende, alle middelen van bevrediging to beproe_
ven, alvorens tot vijandelijkheden over to gaan, fchreef
hij aan de Vendeers : Ik fchaam mij geenszins, u om den vrede
to verzoeken ; want in burgeroorlogen is het eindigen derzelven de eenige roem .
De ziel eens Schatmeesters.
G U I L L A U M E P E Y R U S S E, federt Thefaurier . generaal
van de Kroon geworden, meende cc Malmaifon zijne opwachting to moeten maken, waar NAPOLEON, in 1815,
onder zijne vertrouwdfle vrienden die genen uickoos, aan
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welke hij de gunst wilde toeftaan , hem in zijne ballingfchap
to volgen . Bij die gelegenheid fprak de gewezen Keizer tot
den gewezen Schatbewaarder : G~ z pt van de onzen ; gij
gnat met mij , P E Y R U S S E ! En deze antwoordde : Maar,
Sire ! ik heb mijne nabeJlaanden , die verlangen , dat ik mij
niet verwijdere ; en bovendien, in den toejland, waarin uwe
Majesteit zich bevindt, zal dezelve wel geenen Thefauriergeneraal noodig hebben .
Onzinnige zucht, om eenen naam to maken .
lemand , op wiens waarheidsliefde men kan vertrouwen ,
beyond zich bij N A POLE O N , eenigen tijd na diens terugkomst van Elba, en hoorde deze woorden nit zijnen mond :
Kortoln, wat waag ik in den toe/and, waarin de gebeurtenis .
fen niij geplaatst hebben ? Wat heb ik perfoonlijk hierbij
to verliezen ? - het leven ; wat zegt dit ? Mijn naam zal
zoo Lang leven, als die van God.
Korte en zakelijke Correspondentie .
Toen het tusfchenbeftuur, dat van to Junij tot 4 Julij
18 15 regeerde , had opgehouden , begaf F o v c n s , deszelfs
Voorzitter, zich naar St . Denis, alwaar hij de bevestiging
der beloften, hem door L o D E W Ij K XVIII gedaan , erlangde .
C A R N O T, die niet zoo flim was geweest , en begreep , dat
hij veel gevaar liep van verontrust to worden , fchreef aan
den fluwen Hertog van Otrante dit kort en krachtig briefje :
Verrader ! waar wilt gij, dat ik ga ? F o u C H A antwoordde
even kort en bondig : Domkop! werwaarts gij wilt .
Uitgaven van het Franfche Hof.
Uit eene berekening, gedurende de zitting van 1818 door
den Afgevaardigde D E LESS E R T opengelegd, blijkt, dat de
fommen, ter befchikking van de kroon gefleld, van 1 April
1814 tot 1 April 1818 , tweehonderd-drieendertig millioenen
en vijfmaal honderdduizend francs beloopen. Bij gevolg heefc
het Hof jaarlijks 58,375,000 fr . verfpild , elke maand 4, 864,583
fr., ieder dag 159,931 fr. 50 cent ., en elk uur 6,663 fr. 81
cent. Stelt men nu ieders aandeel in de directe en indirecte
belastingen, gelijk in 1818, op achtentwintig fr., zoo heb_
ben de 6,663 fr . 81 cent., welke de kroon, gedurende vier
jaren , ieder uur heeft verfpild , ook elk uur het beloop de .
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jaarlijkfche opbrengsc van tweehonderd-en .dertig Franfchen
verfonden .
De L~kflaatfie van

L 0 D E W IJ K

XV1II .

Eene bijzonderheid, welke geheel Parils heeft opgemerkt,
maar welke ik vergeefs gepoogd heb to verkiaren, is deze :
dat geen enkel lid der Geestelijkheid de lijkkoets vergezelde ,
welke bet ftoffelijk overfchot van LODEwIJK XVIII naar
St. Denis overbragt .
Jakobijnen gepenfioeneerd door den Koning.
TALL I E N, gewezen lid der Nationale Vergadering, een
man, die lagchende zich beroemde, zijne voeten in bet
bloed der fagtoffers van September gebaad to hebben, is
den 16 November 1820 geflorven . De Moniteur van den
28fen deelde aan Frankrijk bet berigt mede, dat deze woeste
voorfander der Omwenteling jaarlijks onderfeuning uit de
bijzondere kas van L O D E W IJ It XVII I genoot . In deze
milddadigheid deelde hij met verfcheidene andere perfonen, die
meer of minder deel hadden gehad aan de verfchrikkelijke gebeurtenisfen van 1793 . Zoo had de zuster van ROBE SP 1 E R R E een penfloen van i 8oo francs verworven van N AP o L E O N ; en ook de Koning deed haar hetzelve toekomen .
Eveneens was bet geval met I'A N I S, een der meest bloed_
dorfige Jakobijnen to Parijs ; de naam van dezen perfoon
fond op eene lijst van penfroenen, welke aan L O D E w IJ K
werd voorgelegd, en deze fchreef met eigene hand naast
then naam : Behouden .

Edele Trek van Christel#ke Liefde .
De achtingwaardige Abt S I CAR D , opvolger van den Abt
If E in bet geftichc voor Dooffommen, fchreef,
twee dagen v66r zijnen dood, die den io Mei 1822 volgde,
aan den Abt G O N D E L I N, zijnen ambtgenoot to Bordeaux :
Min waarde Broeder! Ik maak bij uiterflen wil aan u mijne
geliefde kinderen : ik beveel hunne zielen aan uwe godsvrucht,
hunne ligchamen aan uwe zorgen, hunne verflandelifke vermo .
gens aan uwe kunde. Vervul deze edele taak, en ik flerf gerust . - De Abc S I C A R D was geen Jezuir.
D E L' E P
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Een herhaal.

a bet eindigen mijner fludien op bet Mineralogifche Col .
legie to Freyburg (in Baden) was ik zoo gelukkig, dat ik
mede benoemd werd, om de meest beroemde mijnen van
Europa to bezoeken , ten einde berigten aangaande de nieuwfte ontdekkingen in to winnen, en ertfen voor bet Mufeum
to verzamelen .
Alleen de bergwerkkundige kan zich verbeelden , met
welk een hartelijk genoegen wij Cimmeriers in de ingewanden der aarde nederdalen, en Natuur in hare fchuilhoeken befpieden, enkel om aan weetgierigheid voldoening to geven .
Ik dacht in deze onderaardfche verblijven de prachtigite
gezigten to vinden , die het oog kan aanfchouwen , en sevens
bet meest ijzingwekkende to zien, dat men zich kale voorftellen ; maar ik was in deze diepe afgronden niet gegaan ,
om eenige romaneske ontmoeting ce zoeken . Zoodanige voorvallen zijn nogtans niet zoo g--heel ongewoon in oorden , waar
men de mijnen gebruikt als plaatfen van opfluicing en tuchtiging .
Nooic zai ik den indruk vergeten, dien de gefchiedenis van
Graaf ALBERT 1'S verbanning in de verfchrikkelijke kwikzilvermijn van Idria (in Karniole) op mijne ziel maakte,
toen deze op de plaacs zelve mij verhaald werd door een'
grijzen mijnwerker, in wiens kindschheid bet geval was gebeurd . De rang en stand van dien voortreffelijken jongen
Edelman , en de ontzettende overgang van aanzien ten Hove
en van de gunst eener Keizerin tot levenslange veroordeeling
en zwaren arbeid in de ongezondf'e mijn , maken zijne gefchiedenis nog belangwekkender en verfchrikkelijker tevens ,
dan de lotgevallen van een paar jeugdige gelieven , wier huwelijksvoltrekking in de mijnen bij Schemnitz, in Hangar e,
ik bijwoonde en thans ga verhalen .
Behalve de voornamere adellijken, of grooten, die
wegens rijkdom en uitgeftreitte bezittingen den naam van
Vorflen kunnen voeren , beflaat er in Hongar je eene foort
van lieden , welke, offchoon hun bloed even edel is ,
in bekromppene omaandigheden verkeeren ; terwijl zij, elk
ander bedrijf, buiten den wapenhandel, verfmadende, geene
middelen tot verbetering van hun beftaan vinden, dan in
verbindtenisfen met kooplieden, die fchielijk vermogen en
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aanzien in de grootere fteden beginnen to verkrijgen . Zoodanige huwelijken, vooral onder de jongere zonen van den
verarmden adel, zijn menigvuldig . De bevoorregte flanden
vernederen zich fomwijlen zoo verre, dat zij dezelve toelaten ; terwijl de bemidd'elde lieden, die nog onlangs in geringachting leefden, zich daarmede grootelijks vereerd rekenen,
en gaarne opofferingen doen , om door betrekkingen van then
aard tot hoogheid to geraken .
Daar was in S- een fchoon meisje , de eenige dochter
van een Poolsch koopman . Men vermoedde half, dat in zijne
aderen iets van bet bloed van Israel ftroomde. De man was
rijk, en zijne dochter had perfoonlijke aantrekkelijkheden to
over , om eene menigte jongere zonen , wier geflachtregister
beter gefloffeerd was dan hunne beurs, haar to doen omringen . Onder die alien verklaarde zich bet hart van I D A
weidra ten voordeele van C A S I M I R Y AS T E P H A N O F F
N I N s K Y , een' barer eerlle en vurigfte minnaren . Zulk een
vrolijke en hupfche noon eens Edelmans was juist gefchikt,
om diepen indruk op de dochter van een flemmig en karig
handelaar to maken .
Alhoewel C A S I M I R niets , dan ziju zwaard , in de wereid
had, daar waren echter omflandigheden, welke den ouden
S T E PH A N O F F deden overhellen , om zijne goedkeuring to
hechten aan de keuze zijner dochter, die dezen jongeling
boven andere, in gelijke omfiandigheden verkeerende, perfonen flelde. De familie bezat nog een klein landgoed , en de
oudere broeder van C A s IM I R was , fchoon gehuwd , kinderloos . Men kon dus , in geval van overleving, op de erfenis
rekenen . Daar nu C A S I M I R onder de minnaars van I D A
bet Ineesce vooruitzigt had, zagen zij en haar vader hem,
gedurende eenige maanden, beide met een gunflig oog .
Reeds was de toeftemming in beboorlij'ken vorm gegeven,
en de tijd voor eene fpoedige voltrekking des huwelijks bepaald, wanneer een Edelman, die eenige jaren elders had door .
gebragt, onverwacht op zijn landgoed, in de nabijheid van
S-, terugkeerde . Deze zag IDA op een dorpfeest, en
deed aan Karen vader zoodanige voorflagen, dac hij de getrouwheid des bebzuchtigen mans, ten opzigte van vroegere
beloften, aan bet wankelen brags, en, in zijne verbijstering,
geen acbt floeg op de genegenheid zijner dochter. Hoe
deze to moede was, toen zij bet plan vernam, laat zich be .
ter verbeelden , dan befchrijven . Graaf MET Z I N was niet
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jong, van een terugftootend voorkomen en barfche manieren .
Reeds had hij twee vrouwen gehad, en van hem ging een
gerucht nit , als van Blaauwbaard ; iets , dat in geenen
deele gefchikt was , om de genegenheid van een meisje to
winnen, al was haar hart ook vrij . Doch hij bezat Diet
alleen grooten rijkdom , maar ook een gevestigd vertrouwen ten Hove, en was in Hongarije teruggekeerd met zoodanige magt, of althans met zoodanigen invloed, dat een
handelaar eene verbindtenis met hem voor hoogst wenfchelijk
moest houden .
S T E P H A N OFF , den vurigen Y A N I N SKY en diens fami.
lie to veel ontziende , om zijne belofte plotfeling in to trekken,
begon ernftig to verlangen naar eenig voorwendfel , om dezelve to breken . Graaf MET Z I N ftelde hem derhalve voor ,
om zich met geweld in bet bezit van I D A to ftellen, en al.
zoo in fchijn den vader to noodzaken, om zijne toeftemming
to geven tot eene verbindtenis, welke to beletten hij niet
meer in zijne magt had . Het plan was niet moeijelijk nit to
voeren . I D A en hare oude min (zij had reeds vroeg hare
moeder verloren) werden op eene wandeling in bet veld overvallen door eene bende van des Graven bedienden, en in zijn
oud kasteel gehuisvest , alwaar hij door betooning van eer .
biedige oplettendheid, zoo veel zijn norfche aard bet toeliet , bet hooghartige meisje met den ftaat barer gevangenfchap
poogde to verzoenen . Wat z~ gevoelde, werd niet ruchtbaar buiten de betooverde muren ; maar C A s I M I R bewoog
hemel en aarde, om hare bevrijding to bewerken, en werd
alleen door opregte genegenheid voor de dochter ceruggeliou .
den van wraak tegen den vader , wiens heimelijke medewerking hij vermoedde .
Vreezende voor bet misnoegen des jongelings, dat hij wel
wist verdiend to hebben , hield zich S T E P II A N OFF , als
ware hij ontroostbaar over bet verlies van zijne dochter, en
verzocht vrijheid, om haar des noods met geweld to mogen
terugvorderen ; maar de plaatfelijke overheid, in vreeze gehouden door Graaf M E T Z I N , of in bet geheim onderrigt ,
dat hij in overeenftemming met haren vader handelde , ten
einde een dwaas huwelijk tusfchen een paar onbezonnen j on.
ge lieden to voorkomen , weigerde hare tusfchenkomst ; en
bet fcheen, alsof bet fpel weldra zou eindigen, gelijk zoo
menig ander, met een huwelijk der hoofdperfonen .
C A S I M I R had vast befloten , dit to voorkomen . Daar hij
nu door wettige middelen zijn doel niet kon bereiken, nam
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hij zijne toevlugt tot lets anders, waartoe de gelegenheid
aich aanbood . B .ijna tot krankzinnigheid gebragt door een
aandoenlijk briefje, dat I D A hem bad weten in handen to
fpelen, maakte hij tot zijn oogmerk gebruik van eeue toevallige ontmoeting met eene bende vrijbuiters, welke nog feeds
in de bergitreken van flongar~e gevonden worden . llij vernam , dat die liedeu eene onderneming tegen het kasteel van
zijnen medeminnaar in den zin hadden, en befloot, hen in
dit oogmerk to verflerken en behulpzaam to zijn, hopende
alzoo to midden der verwarring zijne verloofde to zullen bevrijden . Of deze middelen met regt en zedelijkheid zijn overeen to brengen, mag met reden in twijfel getrokken worden ;
maar in die oorden heerscht nag zoodanige ruwheid van zeden, dat menigeen bet nemen van wraak voor volkomen geoorloofd houdc . Ben jongeling derhalve, wien zijne minnares
ontroofd is, heeft, in die omilandigheden , eenige aanfpraak
op verfchooning, dat hij de geldzakken van zijnen medemin .
naar niet ontziet . Ook zoude men den Graaf in eigen perfoon geen leed doen, daar de uitvoering van then aanflag
bepaald werd tegen eenen tijd, wanneer hij met een deel der
huisgenooten afwezig moest zijn, om elders zekere vergadering bij to wonen . Nogtans was de onderneming een hagchelijk waagftuk, daar m E T z I N een' vrij talrijken floet van
onderhoorigen op zijn landgoed achterliet ; alhoewel men van
hunne gehechtheid aan hunnen meester geen' krachtigen tegenfland meende to verwachten to hebben . De jongeling , die
voor eenen tijd bandiet werd, ging met zijne meer bedrevene
makkers moedig op weg , om den aanval to doen .
Weldra bleek, dat zij verraden waren . Door een digt bosch
aan bet einde van des Graven bezittingen trekkende, werden
zij door eene afdeeling krijgslieden , welke reeds lang op de
roovers loerden, omfingcld, en , op den of twee na, gevangen genomen .
Y A N I N S K Y had , toen hij , door liefde en wanhoop gedreven, zich met eene rooversbende vereenigde, voor zijne
eigene eer en die zijner familie zoo veel zorg gedragen , dat
hij van zijne makkers , in geval van eenig ongeluk , de plegtigate belofte van geheimhouding zijns wezenlijken naams en
hands vorderde . Hij zelf hield zich, als ware hij een van de
bende ; maar zijne jongheid en zijne, in vergelijking van zijne verharde makkers, blijkbaar mindere fchuld pleiteden voor
zachtere ftraf, en hij werd tot de mijnen verwezen ; terwiji
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de kapitein

en een of twee meer (die , oin de waarheid to
zeggen, C A S I M I R'S zelfverwijt wegens bet waarfchijnlijk
verhaasten van hunuen dood niet verdienden) hunne vroegere

misdaden op bet fchavot moesten boeten .
Y A N I N S K Y had zich eerst verheugd, dat hij voor eene
regtbank in een ander gedeelte des lands gebragt werd, alwaar men hem niet ligt zoude herkennen ; thans echter bedacht

hij tot zijn groot leedwezen, dat bet hem then ten gevolge
niet mogelijk was, aan I D A berigt van zijn wedervaren to
doen toekomen . Bovendi.en had hij reden, om to vreezen,
dat zij zijne in haast gedane kennisgeving van bet plan ter
barer bevrijding had ontvangen, en de gedachte aan Karen
angst vermeerderde den zijnen .

De mijnen, waartoe men hem voor den tijd van twee ja .
ren veroordeeld had, waren drie of vier dagreizen van S-,
en de hoop gaf h=m in, dat er welligt onder de menlgvul .
dige bezoekers van deze bergwerken binnen kort lemand zijn
zoude, die berigt van zijn perfoonlijk behoud en van zijne

onbezwekene ftandvastigheid mogt overbrengen .
Ondertusfchen had I D A Graaf ME T Z I N pp een' zegepra_
lenden coon hooren verhalen, hoe zijn kasteel voor den aan .

val der roovers beveiligd was geworden . Hierdoor werd I D A
to meet verfterkt in hare vrees , dat c A s I RI I`R in dit geval betrokken mogt zijn . Gedurende eenige dagen, zoo lang
bet lot der gevangenen in de hoofdftad van bet gewest niet
beflist was , leed zij grooten angst wegens die onzekerheid .
Bijkans ware zij in verzoeking gekomen, om haar vermoeden to openbaren, en door eene opoffering, die haar oneindig zwaar zoude vallen , dat leven vrij to koopen, hetwelk
zij zich verzekerd hield , dat C A S I M I R Diet ten koste van
zijne eer zou willen behouden .
Haar onverbiddelijke, doch steeds beleefde oppasfer decide

haar eindelijk her haar belangrijk berigt van bet doodvonnis
der drie perfonen mode. Geen derzelven , daar zij alien in
jaren gevorderd en mannen van bekende wreedheid waren,
kon bij eenige mogelijkheid c AS I M I R zijn . Voerts hoorde
zij, dat de overigen, voor korteren of langeren tijd, naar de
mijnen verwezen waren ; en haar hart fluisterde haar in, dat
haar geliefde zeker onder dit getal zijn zoude .

Thans peinsde zij eeniglijk, om to ontfnappen en hem op
to zoeken . Zij wist , dat bet vruchteioos zijn zoude , zich
G g
MENGELW. 1830 . N0 . 9 .

442

DE FIUWELTJKSVERBINDTENIS

onder de niets afdoende befcherming van haren onwiiligen
vader to begeven . Uit den inhoud der weinige brieven, welke zij federt hare gevangenfchap van hem ontving, begreep
zij zeer wel, dat hij medepligtig in de zaak was . Zij vreesde, dat hij op het gehate huwelijk zoude aanhouden met
eenen drang , welke haar eindelijk toch geene andere keuze
zou laten, dan zich to redden door eene vlugt, minder onteerend nit de magt des roovers , dan uit des vaders fchijn .
bare befcherining . Hare opvoedfler, die in alles, behalve
verflandelijke befchavng, de plaats eener moeder bij haar
vervulde, en wie her aan fluwheid pier ontbrak, trad met
bijkans jeugdige geestdrift in hare ontwerpen , en men vond
eindelijk een middel, om de ontkoming to bewerkflelligen .
Het is bekend, dat overal in Hongar je waarzegflers, of
zoogenaamde Heidens en Heidinnen , rondloopen (*) . Nergens misfchien heeft dat zwervend geflacht eene zoo onbe .
paalde vrijheid . Op elk eenigzins aanmerkelijk landgoed is
meestal eene bende van dat yolk in zekeren zin gevestigd ,
voor zoo verre hun toefland dit toelaat, en zij leven daar
ongeftoord bij wijze van ftilzwijgend verdrag, daar de eigenaar hen niet weert , en zij van hunnen kant diens bezittingen van roof verfchoonen . M E T Z I N was, als vreemdeling
in dat oord en als man van norfchen en terugflootenden aard,
pier geacht onder de Zingari , of Zigeuners , die hij verbood,
in den omtrek van zijn kasteel to komen , en alzoo uit eene
hunner wijkplaatfen b'ande, waar zij federt eeuwen zich opgehouden hadden .
De oude N A T A L I A , geenszins twijfelende , of zij zoude
onder deze fcherpzinnige en wraakzuchcige bende hulp vinden , zoo zij maar in vertrouwelijken omgang met dezelve
mogt geraken, hield zich, alsof zij allengs meer luisterde
(*) V66r eene halve eeuw, of daaromtrenc , - in then
zoogenaamden goeden ouden tijd - zwierven in fommige
oorden van ons vaderland ook wel zoodanige benden, die de
fchrik der landlieden waren , en gedeeltelijk van roof leefden .
Zij namen gewoonlijk hun verblijf bij eenen boer , die op
eenigen afiland buicen bet dorp woonde. Geen landman durfde zijne fchuur aan die ongenoode gasten weigeren . Doch
tot vergelding beflolen zij hem niet, die hun huisvesting verleende . Dat zwervend gefpnis, uit AM afkomflig, zoo bet
fchijnt , was bier mede bekend onder den naam van Heidenen .
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near de voorflagen van Graaf m zm z I N, en zich wilde la .
ten overhalen, om ziine verbindtenis met hare voedflerling to
begunfligen . Zij vertelde hem this in vertrouwen , dat IDA'S
onverzettelijke gehechtheid aan C A S I M I R was toe to fchrijven aan eene vroegere voorfpelling, door een' van her waarzeggend geflacht der Zingarl gedaan, dat zij een' jongeren
zoon van her edelfte bloed in Hongarije zoude huwen, en , na
vele wederwaardighedeu , een tang en gelukkig leven met hem
leiden . Zij deed hem deswege opmerken, dat uit een gemoed, hetwelk tot bijgeloovigheid overhelde, die indruk al
leen uitgewischt kon worden door eene andere voorfpelling.n
van eene cog bekwamere waarzegfler, die baar lets anders
zou aankondigen . Zoodanig eene, wist zij , was to vinden
onder de zwervende bende, die op bet landgoed van den
Graaf zich had opgehouden . Ten gevolge dier mededeeling
kreeg zij , zoo als zij verwacht had, den last, om met de
oude Sibille de zaak ce overleggen , en haar zulk eene ora,
keltaal in den mond to geven , als best kon dienen ter berelking van her doel.
Verheugd over dezen eerflen flap tot verkrijging der vrij .
held , en vernemende , dat de waarzegfter cog genoeg verbit.
terd tegen den Graaf was , om gaarne hem eene pots to fpe .
ten , hield N A T A L I A een fang gefprek met haar , en vond
in M I R I A M , bovendien gelokc en gewonnen door her uitzigt op eene rijke belooning van beide partijen, eene mede .
helpfter, die zelfs hare verwachting overtrof. Men kwam
overeen, dat de profeces, om argwaan to voorkomen, voor .
eerst, in tegenwoordigheid van den Graaf, zich zou bepalen
tot her waken van geheimzinnige toefpelingen optlaargelukkig
noodlot, en dat zij vervolgens vrijheid zou crachten to verwerven, om, in afzonderlijk gefprek, den indruk op her nog
weifelende gemoed der jeugdige ve .loofde ce verfterken .
I D A, behoorlijk voorbereid op de rol , die zij moest fpe.
ten, bejegende de landloopfler eerst met minaehting en ver .
ontwaardiging ; doch langzamerhand, als ware zij op onwederftaanbare wijze weggefleept door de plegcige welfprekend .
heid der bekwame waarzegfter, begon zij meer en meer met
blijkbaar genoegen to luisteren naar hare grootfche beloften
van een' niet minder rijken dan aanzienlijken echtgenoot, van eer en roem in de ruimfle mace, en van een tat.
rijk kroost, in tegenoverftelling van een' minnaar zonder
trouw en zonder geld, die door her noodlot veroordeeld was
G g 2
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tot een' geweldigen en ontijdigen dood . Intusfchen betoonde zij van tijd tot tijd nog zoo veel ongeloovigheid , dat herhaalde bezoeken noodig werden ; maar de Graaf, offchoon

geene listige zametafpanning vermoedende, floeg evenwel nog
geen geloof genoeg aan de opregtheid der met hem in ver-

bond getredene waarzegiler, om niet de mogelijkheid van bet
herroepen barer voorfpelling to vreezen . Hij verhinderde daarom , zoo veel doenlijk, alle verflandhouding van N A T A L I A

met M I R I A M, en verkoos, tegenwoordig to zijn, wanneer
zij bet kasteel binnentrad ; en dit noodzaaltte de oude , met
veel fcherpzinnigheid to werk to gaan , toen zij aan I D A bet
flellig berigt wilde mededeelen, hetwelk zij dien dag bad
ontvangen, dat C A S I M I R zich thans in de mijnen van

Schemnitz beyond.
Na al de vroegere verzekeringen , dat de fterren I D A 'S vereeniging met een rijk en haar aanbiddend minnaar onherroepelijk aankondigden, gebruikte zij daarom de volgende list .
Zij naderde bet meisje, en vatte hare hand op de plegtigfle
wijze . Na eenige oogenblikken zwijgens riep zij , op eenen

Loon, die bijzbnderen indruk moest maken,, met eene veelbeteekenende houding uit : „ Dezen dag is bet mij geopenbaard
geworden, dat , wanneer gij uwen trouweloozen minnaar we-

der ontmoet, bet Wet op aarde zijn zal!"
Deze voorfpellende woorden deden I D A eerst fchrikken ;
maar de toon en gebaren der waarzegfler, alsmede een bijkans onmerkbare blik van derzelver wenkend zwart oog, deden haar begrijpen , dat zij bet zeggen in een' anderen , verborgenen zin moest opvatten . Met eene vrolijke levendigheld, waarvan de Graaf zich alles goeds beloofde, antwoordde zij nu : „ Wel, moeder l ik zie, dat gij eene profetes

zijt ; inderdaad, daar is niets, hoe diep ook, dat gij nietkunt
doorgronden ." De waarzegfler, begrepen hebbende, dat zij
verflaan was , wist zich verder door bare flimheid zoo zeer
in to dringen bij den Graaf, dat zij vrijen toegang tot bet

kasteel verwierf. Daarbij wist zij van hem to verkrijgen, dat
hij haar toeflond, eenen ouderloozen kleinzoon met zich to
brengen, van wien zij ongaarne zich verwijderde, uit vreeze,

dat den knaap , wanneer hij niet onder haar oog was, eenig
ongeluk mogt overkomen . Bovendien verzekerde zij, dat die,

door zijne bekwaamheid in bet fpelen op de mondharp, de
nog voortdurende zwaarmoedigheid van I D A zou kunnen ver .
drljven, en alzoo den weghelpen banen voor e#ie nieuwe liefde .
(flet vervolg hierna .)
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Chinefche Vertelling.
(Vrij naar bet

Engelsch

proza van GOLDSMITH .)

D

e liefde, in 't hart gegrond,
Strooit, zelf zich onbewust, haar vonken om zich rond ,
En toont zich ongezocht in al ons doen en willen
Maar alle fchijnvertoon van overdreven gloed
En ijdel woordenfpillen
Tuigc van een klein verftand of een geveinsd gemoed .
Choang, de tedrfte gii

In 't ganfche rijk van Corea,
Bezat in Hanfy 't puik der echtgenooten
Hun huw'lijk was een voorbeeld van geluk ;
Hun leven, zonder druk,
Had van hunn' trouwdag of de ganfche buurt verdroten .
Het paar was als den ligchaam en ddn ziel ;

Zij deelden met elkaar , wat flechts to deelen viel ,
In lief noch teed to fcheidn ;
Zij gingen hand aan band, hoe of waarheen 'took waar' ;
Zij volgden als een fchaduw Reeds elkaar ;
Hun dagen bingen zaam van minnen en van vrijen ;
Zij kleefden immer mond aan mond ,

En waren nitgeleerd in elken teed'ren vond
Van alles, wat gekoos is ;
En (dat ik met de anatomie eens fpreek')
't Geleek

bij hen een ftAge anastomofis .

Geen wonder, dat een teederheid zoo groot
Beftand fcheen tegen nood en dood
En lot noch leed deed fchromen

Vast had ook Choang nooit zijn Hanfy's min verdacht,
Zoo hem niet een geval was voorgekomen,
Dat zijn geloof aan 't wank'len brags .
Want liefde, z66 verfijnd, is uiterst seer van aard,

En vindt in kleinigheen foms, wat haar onrust baart .
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Op zek'ren dag, als Choang gansch alleen
(1k weet niet, hoe bet kwam) ging wand'len langs de graven,
Zag hij er onder and'ren een ,
Waarbij een vrouw , in diepen rouw, zoo 't fcheen ;
Althans , wat zijn vermoeden fcheen to Raven ,
Zij was in 't wit gekleed, van boven tot benean .
De teed're Choang ging er been ,
En vond de goede vrouw met tranen in hare oogen
En met een' grooten waaijer in haar hand,
Waarmea zij bezig was bet natte graf to droogen .
Dit zonderling gedrag ging boven zijn verfland :
Offchoon in Lao's fchool reeds van zijn jeugd bedreven,
Kon hij er voor zichzely' geen reden toch van geven ,
En vroeg die dus maar kort en goed .
„ HelaasI" zoo kreet de vrouw, met overfelpt gemoed,
• Dit graf bevat mijn al , mijn heil , mijn lust , mijn leven,
• Den besten echtgenoot, then ooit de wereld gaf.
„ Nog even voor zijn' dood nam hij mijn woord mij of,
• Dat ik niet eer mij wear in 't huw'lijk zou begeven,
„ VZSdr dat de vochtige aard' zou droog zijn op zijn graf .
• 'k Wil, als een Godfpraak, ook mij naar zijn' wil gedragen .
• lk zit, zoo als gij ziec, bier, reeds twee ganfche dagen,
„ Met dezen waaijer op zijn graf,
• En kwijt mij van 't bevel, dat hij mij ilervend gaf ;
„ En , duurde 't ook vier dagen en vier nachten ,
„ 'k Zal voor den minilen fchijn
van trouwen zelfs mij wachten ,
„ Tot dat bet natte graf volkomen droog zal zijn ."
Schoon Choang om zoo'n haast moest lagchen in zijn hart,
Had hij Loch eerbied voor haar fmart,
En deed zijn best, om ernflig zich to houan ;
Hij hield beleefd'lijk bij haar aan,
Om met hem naar zijn huis to gaan ,
Waar, zet hij, ligt zijn ga, de beste van de vrouwen,
Haar troosten kon in 't bitter Teed .
De weduw was daartoe gereed ;
En, coen ze in huis gekomen waren,
Riep Choang, om haar Kiesch gevoel to fparen,
Ziju vrouw apart, en zet haar, kort en goed,
flecgeeu hem met de weduw was ontmoec ;
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Terwijl hij van ter zij' daarbij zijn vrees deed blijken,
Dat ook zijn lot naar dat haars mans eens mogt geiijken,
Als Hanfy bij geval hem overleven mogc.
Zulk eene onred'lijke achterdocht
Kon Hanfy's liefde niet verdragen ;
En, daar die vurig niet alleen,
Maar uiterst kwetsbaar was meteen,
Be-on ze om zijn gedrag zich beftig to beklagen,
En fpaarde toorn , verwijt noch tranen in haar fmart ,
Tot zij dien argwaan had verdreven uit zijn hart.
Zelfs moest de weduw bet ontgelden
Want, fchoon de buijen reeds een' guren nacht voorfpelden,
Was Hanfy niet van zins, om onder 't zelfde dak
Met eene ellendeling to flapen ,
Die, zonder 't minst onczag, de huwlijkstrouw verbrak .
Er was dus rust noch lust to rapen,
V66r dat zij ging ; - hetwelk een uur pas leed,
Of Choang werd verrasc door een voormalig leerling,
Die lang niet van zich hooren deed .
Hij werd met groote pracht, zoo als 't in China meer ging,
Ontvangen en onthaald ;
Aan tafel werd voor hem de beste plaats bepaald ,
Waarbij de vrienden lustig dronken :
Ook Hanfy had haar' gi 't vertrouwen weergefchonken ;
De gastheer en zijn jonge vrouw,
Of hun geluk nooic enden zou,
Vol liefde en teederheid, en hand in hand gezeten,
Hunn' gast vergetend', hadden fchier zichzelv' vergeten!
Doch fpoedig nam dat Neil een' keer ;
Want Choang viel op eens in een beroerte ne&r,
JJskoud en zonder leven :
Vergeefs was alle hulp , vergeefs bet luid geklag
Van Hanfy, die zoo zwaar een' flag
In 't eerst niet meende to overleven
Zij hield zich echter kloek, en nog denzelfden dag
Vond zij zich flerk genoeg, zijn' laatflen wil to lezen ;
Den tweeden kracht reeds, om bedaard to wezen,
Waarin zij door haar' gast met troost werd bijgeflaan ;
Den derden bood zij hem dien aan ,
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En (om van verd'ren omflag ons to onchoudn)

Den vierden vond men goed, om met elkaar to trouwen .
Nu was er geen gezucht noch weeklagt meer in huis ,
En Choang, zonder meer gedruisch ,
In een goedkoope kist gelegen ,

Werd acht'loos in een' hoek gezet,
Alwaar hij ongeftoord mogt blijven harentwegen ,
Tot zijn begrafenis vergund werd door de wet .
Intusfchen hield bet paar zich met den opfchik bezig :
De bruid droeg in haar' neus een kostelijk juweel ;
Haar' minnaar viel de bruigomstooi ten deel,
Van zijn' voormaal'gen meester nog aanwezig,
Waarbij hij van de kunst een knevelpaar ontving,
Dat van zijn lippen near tot aan zijn teenen hing .

Het uur der plegtigheid verfcheen :
De priester flond gereed ; de maagfchap was bijeeb,
En deelde in 't echtgeluk, dat flraks bet bruidspaar beidde ;
De zalen fchitterden van licht ,

Dat, bij den ealflen geur, een' zonneglans verfpreldde,
Waarvoor de voile middag zwicht .

Reeds werd de bruidegom in 'c bruidsvertrek gewacht,
Toen een bediende, doodverlegen,

Der bruid de droeve tijding bragt,
Dat Fo, zijn beer, een coeval had gekregen,
En zonder twijfel dood'lijk , zoo hij zet ,
Ten zij men 'c hart eens pas geflorv'nen kon bekomen,
Dat m' op de bloote borst hem let .

De man had naauw den tijd, dat hij zijn boodfchap zet,

Of Hanfy had haar kleed reeds zaamgenomen,
En met een' moker, then ze vond,
Stoof ze ijlings in 't vertrek, waar Choang's doodkist ilond,

Ten erode met bet hart haars dooden mans, kon 't wezen,
Den levenden bij tijds nog to genezen .
Zij floeg dus met geweld bet dekfel van de kist ;
Wanneer 't gewaande lijk, den dood aldus ontgrist,

Zich loswond uit zijn banden !
De ontflelde Ilanfy viel de moker uit de handen,
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En Choang kroop er uit,
Niet wetend' waar hij is, noch war de zaak beduidt,
Verwonderd om al 't geen den lezer reeds gemeld is,
Om Hanfy's rijken tooi en haar niet blijde ontitelt'nis .
Met beter ging her hem , toen hij zijn kluis verliet ;
Hij zag her feestgewoel, maar wist van de oorzaak niet,
En kon de zaak zich niet verklaren ,
V'66r dat een knecht hem zet, war hem was wedervaren .
Doch eer hij, woedend om then boon,
En peinzende op een bloedig loon,
Zich aan zijn teed're gi kon wreken,
Had ze, in vertwijfeling, zichzelv' de borst doorfteken .
Daar hij , als wijsgeer, wist,
Dat m'onherflelb're ramp met lijdzaamheid moec dragen,
Onthield hij zich van nut'loos klagen.
ER als hij de eigen kist,
waarin hij had gelegen ,
Met goede menfchen hulp, wear bruikbaar had gekregen,
Let hij er, zonder veel gepraats,
Zijn trouw'looze egd in zijn plaats ;
En, daar her anders flond gefchapen,
Dat zoo veel feestlijkheid tot nietwes dienen zou ,
Nam hij nog d'eigen nacht, om niet alleen to flapen,
De weduw met den grooten waaijer tot zijn vrouw .
Zij leefden finds nog menig jaar
In rust en vrede met elkaar ;
En, daar 't volmaakte ons, zelfs in d'echt, flier is befchoren,
Zoo lieten zij zich door geen fchijnbejag bekoren .
1829 .

A . HOEXUM VAN DISK .

LETTERKUNDIGE STERFLIJSTEN.

i n de Library Manual van G o o D H U G H E vindt men de vol.
gende berekening, allezins moedbenemende voor Schrijvers,
die naar onfterfelijkheid fireven . Dezelve is, wel is waar,
bezwaarlijk naar behooren to Haven . Wij geven ze, zoo als
wij ze aldaar vonden . Zij moge in alien gevalle die werking
doen op ons oordeel , dat zij ons eenigzins behoedzaam
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make In her toekennen van den naam van cen Genie, wan .
veer wij outwaren, hoe betrekkelijk zeer gering bet getal is
der zoodanigen, Welke de Goddelijke vonk onfterfelijk heeft
gemaakt .
,, Van ongeveer duizend boekdeelen, welke in Engeland
het lichc zien, kosten zeshonderd den drukker meer, dan
ze hem opbrengen ; tweehonderd leveren noch verlies noch
winst op ; honderd worden met een gering voordeel gefleten,
en de overige honderd doen bet geld in zijne kas mildelijk
toeftroomen . Zeshonderdvijftig worden vergeten in den loop
van bet jaar, dat ze zag verfchijnen ; honderd fterven in bet
tweede jaar ; honderdvijftig in bet derde ; naauwelijks vijftig
bereiken bet zevende jaar ; een veertigtal leeft wat )anger,
eu wet niet meer dan Lien brengt bet tot den ouderdom van
twintig jaren .
,,Van de vijftigduizend werken, welke de zeventiende eeuw
heeft opgeleverd, test men naauwelijks vijftig, die heden ten
dage nog geacht zijn ; en van de tachtigduizend, in de achttiende
eeuw verfchenen, hebben op zijn best driehonderd de eer
des herdruks verworven, en niet veel meer dan vijfhonderd
worden dezer dagen nog gezocht .
„En, van de vroegfte tijdperken af, tot de achttiende eeuw,
zijn ons niet meer dan vijfhonderd Schrijvers , in alle talen en
bij alle volken, bekend, die de vernielende werking van den
Tijd hebben kunnen wederftaaL."
PR .IESTERS TE MENDOZA .

e priesters to Mendoza , zegt Kapitein
D
haal zijner reis over de Pampas,

H E A D in bet verleiden een los ]even . De
meesten hunner hebben eigen kroost, en eenigen leven zelfs
openbaar met hunne kinderen . Hun geliefkoosd vertnaak is
bet hanegevecht, elken donderdag en zondag. Eens reed ik
op eenen zondag, en ontdekte zoodanig ftrijdperk . lit fprong
van mijn paard, om bet meer van nabij to befchouwen .
Rondom den kring ftonden verfcheidene priesters, die elk
eenen ftrijdhaan onder den arm hadden . Het was verwon .
derlijk to zien, hoe ernftig en hoe langen tijd zij met bet
doen van weddenfchappen zich bezig hielden. Hoe zeer zou
bet Engelfche yolk zich ergeren, wanneer bet op zondag
eenen hoop geestelijken een hanegevecht zag houdenI
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C

elijlt bekend is, flelt deze Spaanfche, oorfpronkelijk Moorfche dans alle overgangen en trappen der liefde daar . Verlan_
gen , hoop , toenadering , ontvlugting, wederkeer , teederheid , weigering en overgave worden door de muzijk en de
wellustige voorflelling der danfers verzinnelijkt. Temperament
en volkszeden hebben de Fandango en de bolero, welke
laatite, als een vervoig van de eerfle, de verrukkingen der
wederzijdfche min uitdrukt, boven alle andere danfen uitverkoren . Beide befluiten gewoonlijk de gezellige vermaken, en
de Spaanfche ernsthaftigheid ruimt gewillig bet veld , wan .
neer de fmeltende toonen der muzijk cot de weelderige Fandango uitlokken .
Naar luid des verhaals, hield eens de Roomfche Stoel ,
zich ergerende aan bet onzedelijke der Fandango, zich ernftig
met derzelver verbanning bezig . Eene plegtige Kerkvergadering werd gelast haar proces op to maken, en de meerder .
heid florid gereed haar doodvonnis nit to fpreken, toen een
der Kardinalen , van de grondflelling uitgaande , dat geen
fchuldige onverhoord mogt veroordeeld worden , den voorflag
deed, de Fandango in perfbon voor bet geregt to dagen . Zijn
gevoelen zegeprealde . Twee Spaanfche danfers , van beiderlei
fekfe , werden ontboden , om den aangeklaagde voor de hooge regtbank to vertegenwoordigen .Weldrah bvlign
en levendigheid van bet vlugge paar de plooijen van bet
voorhoofd der firenge regters verdreven . De pleats der vijandelijke gezindheid werd vervangen door welgevailen , gefpan .
nene oplettendheid en levendige deelneming . Onwillekeurig
geraakten, van lieverlede, handen en voeten in beweging,
om de meat to flaan . Eindelijk rigtten zich zelfs verfcheidene Eminenties op , om eenige ligchaamsbewegingen der danfers na to bootfen . In 't kort , bet ganfche geestelijke geregtshof werd eene danszaal, en de zitting eindigde, met de
Fandango genade to verleenen en in bare oude regten to herftellen .
BEKLAGENSWAARDIGE

ONKUNDE .

(Gazette des Tribunaux, 28 Mai 1830 .)

B ij eene zaak ,

gebragc voor bet Geregtshof van balenc(D rd me), onder bet voorzitterfchap van den Beer P L A N E :, 1
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las men eenen getuige bet gewone formulier van den eed
voor : G~ zveert en belooft , enz . en verzocht hem de hand
op to heffen en to zweren . De getuige hief de hand op ,
maar weigerde to zweren ; zeggende , dat hij zulks niec gewoon was . De Regter deed hem opmerken , dat hij beloofd
bad, de waarheid to zeggen ; dat men . tot flaying daarvan ,
den eed vorderde, enz . Nienwe weigering . Eindelijk, na
lange aarzeling, zeide de man, op een' krachtigen Loon : Nu
dan! Bl
s! - Deze man, vader des huisgezins, 50 jaren oud, en in eene volkrijke gemeente niet verre van Valence wonende , bleek verder, nooit iets to hebben vernomen
van hetgeen een eed is, en verkeerde in den waan, dat men
een' vloek van hem vorderde .
DE ZWIJGENDE VOLTAIRE .

In een gezelfchap ten huize van Mevrouw C H A TE L E T
wist niemand reden to geven van de gemelijke hemming en
bet hardnekkig flilzwijgen van VOLTAIRE . , Gij zult de
„ ware oorzaak hiervan niec ligt raden ," zeide eindelijk de
gastvrouw ; „maar ik ken hem . Sinds ettelijke dagen fpreekt
„ men to Paris fchier van niemand anders, dan van den op
„ bet rid liggenden affchuwelijken moordenaar en ftraatroover.
. Daarover ergert zich V 0 L T A I R E . Met den woord ;
• hij is jaloersch op den geradbraakte !"

E

DE MUZUtALE EFFEKTENHANDELAAR .

en Muzikant, die den zoon eens Effektenhandelaars , een
man zonder opvoeding, onderwees, werd door den vader ge .
vraagd naar diens vorderingen . ,, Met de vingerzetting gaat .
„ het wel ," antwoordde de meester ; „ maar met de mast wit
„ bet nog niet ; hij fpeelt b . v . d :kwijis zestienden, in plaats
„ van achtflen ." - „ Nu," hernam de vader, „ wanneer hij
„ met een zestiende volflaan kan , waarom zou hij dan een
• achtfte geven ?"
DE INGESLOKTE RING .

E

en rijk man, maar even rijk in ondeugden its in goud,
floeg, in eene ijlende koorts, eon' diamanten ring to lijve .
„ Dat heeft hij wis gedaan," zeide een fpotvogel, „om eeni .
• ge inwendige waarde to verkrijgen 1"

G

AAN EEN' DRINKER.

ij, die u dwafelijk verheft,
Ben kwartje wijns to kunnen bergen ;
Is 't mooglijk, dat gij niet befeft,
Hoe gij, met dus uw maag to tergen ,
Moet zwichten voor he , flomme vat,
Van zeven ankers naauwlijks zat?

ii .

MENGELWERK.
COPERNICUS UITVINUER, NIET HERSTELLER VAN

D

EEN STELSEL .

e gefchiedenis der ontdekkingen in fterrekunde is eene
der treffendfle ophelderingen van hetgeen men noemt den
voortgang van den menfchelijken geest . Nieuwsgierigheid,
lust tot ondernemen , behoefte , inflaan van verkeerde
wegen , herfenfchimmige ontwerpen , mislukte pogingen ,
bedaarder onderzoek , opgaan van licht en verheffing tot
zekerheid , ziedaar wat bet verhaal behelst van den voortgang in flerrekunde, veel gelijkende naar bet verhaal der
lotgevallen bij de ontdekking van onbekende landen, en
misfchien wel de fchets der wijze , waarop men langzaam
vordert in alle vakken van menfchelijke kennis . De
gefchiedenis der lotgevallen in bet fterrekundig onderzoek is nog al j uist befchreven ; offchoon met gapingen,
bier als in alle gefchiedenisfen aan to treffen, vooral in
de vroegere tijdvakken ; terwijl zij misfchien leerzamer is
dan eenige andere, om licht to verfpreiden over de oorzaken van dwaling in 't algemeen . Het ongelukkige is ,
dat de gefchiedenis der flerrekunde zoo moeijelijk to verflaan is voor de meeste lezers . Stelfel van c o P E R N Ic u s, wetten van K E P L E R, aantrekkingskracht van
N E W T O N , zijn klanken voor de meesten, die ze hooren , en welligt voor vele dichters en redenaars , die ze
uitfpreken, en er hunne voortbrengfelen med opfieren .
Het waren fchrandere mannen, die wij daar noemden
met hen begint het verflag van ware verdienflen en vruchtbaren arbeid, op goede gronden aangelegd, door geduld
befluurd en geleid tot verflandige befluiten, waardoor
niet alleen over den aard der dingen, maar ook over de
middelen van ontdekking zoo veel licht is opgegaan .
Als men in gedachte eene zon flelt in een middelpunt,
H h
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waaruit verfcheidene cirkels befchreven zijn , die hoe ]anger
hoe grooter van middellijn worden , zoodat ieder cirkel
omgeven is door een' volgenden, op eenigen afftand getrokken ; en men laat in den cirkel bet naast aan bet middelpunt eene planeet bewegen, in den tweeden cirkel insgelijks eene planeet, in den derden cirkel onze aarde
zelve als eene planeet gerekend, in den vierden en de
volgenden weder planeten doende omloopen , zoo vele
als er zijn ; dan heeft men zulk een fraai zamenflel bedacht, dat hetzelve, hetzij geteekend op papier, of door
een werktuig voor oogen gefteld, een ieder door bet
regelmatige en eenvoudige aanftonds inneemt . En als men
daarbij voegt , dat enkel door aan ieder der planeten eene
tweede beweging toe to kennen , waardoor zij op zichzelve ronddraaijen als een wiel om eene as , door aldus
onzen aardbol to doen draaijen om eene as , hellende naar
zekere rigting , alle de verfchijnfels verklaard zijn van
bet opkomen en ondergaan der zon, van de faizoenen,
en de verdere merkwaardigheden , die een gezet aanfchouwen van bet pitfpanfel doet ontwaren ; dan is de minst
gevorderde, maar die dit verftaat, opgetogen van bewondering over bet eenvoudig fchoone van zulk eene zamenftelling . Geen wonder, dat, toen c o P$ R N rc u s deze
fchikking der planeten om de zon aandrong, in een werk,
dat in IS43 verfcheen, bijna gelijktijdig met zijnen dood,
er, behalve bedenkingen voor en tegen, tot welke bet
ft of gaf, ook de vraag ontftond , of niet anderen v66r
hem op dit eenvoudige denkbeeld waren gekomen . Er
waren toen federt de tweede eeuw van onze tijdrekening
geene eigenlijk gezegde verklaringen gegeven, die lets
nieuws behelsden ; voorwaar een lange ftilftand ! terwijl
de werken van den laatstgemelden tijd juist eene tegen .
overgeftelde inrigting, of flelfel, zoo als bet heet, hadden aangenomen , waarin de aarde, niet de zon, bet
onbewegelijke middelpunt was, om hetwelk zich alle hemellichten wendden . Doch bet ontbrak niet aan gevoelens, herkomftig van veel vroegeren tijd, toegefchreven
aan andere wijsgeeren , in welke de meening doorflraalde ,
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dat niet de zon am de aarde zou draaijen , maar de aarde
zich wentelen om eene as en daarenboven draaijen oni de
zon . Zoodat, toen men die gevoelens zorgvuldiger ging
nazoeken en optellen , en bet aantal en gezag der plaatfen uit oude fchrijvers aanzienlijk fcheen to warden, men
c o p E R N i c v s meer als den herfleller van eene aloude ,
doch v66r eeuwen verlorene , verklaring begon aan to
zien, dan als den uityinder van eene nieuwe.
Er is geen fterker voorbeeld, hoe weinig foms aanhalingen uit oude fchriften afdoen, wanner hare innerlijke
waarde niet mede getoetst words, en hoe weinig de verhevenheid van toon bij de wijsgeeren van ouden tijd een
waarborg oplevert van wezenlijk gedane ontdekking, dan
hetgeen op dit punt in onze tijden is aan bet licht gebragt . De bron, naar welke zich thans alien begeven ,
die iets over de gefchiedenis der fterrekunde voordragen,
de fchatkamer van flerrekundige berigten , zijn de uitmuntende werken van D E L A M B R E over de gefchiedenis der flerrekunde bij de ouden in de middeieeuwen
en in den lateren tijd, in welke de echte geest van kritiek, gepaard met eene volledige kennis der Griekfche
taal en aanhoudend delven in de oorfpronkelijke werken,
al die vrucht bebben opgeleverd , met welke bet aanwenden dierzelfde middelen op andere vakken is bekroond
geworden ; als, de gefchiedenis der volken , en die van
maatfchappelijke inftellingen . Nog kort to voren, tegen
bet einde der voorgaande eeuw, had B A I L L Y zijn vernuft befteed, om ahvat voortreffelijk was uitgedacht in
wis- en fterrekunde to doen afvloeijen nit bronnen , geplaatst ver boven de vroegfte gedenkftukken van erkende
gefchiedenis . De nafporingen van geleerde Engelfchen,
in hun rijk van Indict gedaan, deden een oogenblik geloof hechten aan ontzettende kennis en geleerdheid , waarvan flechts fporen overbleven . De gedachten wendden
zich op nieuw naar oude tijden, ja voorbij oude tijden ,
en waanden eene nog grijzer oudheid to befpeuren, een
verloren yolk , een verloren gewest, en wat al niet , dat
eenmaal had gefchitterd, nu vergaan was . In de Geologie
H h 2
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was men langs geheel andere wegen tot foortgelijke opvatting geraakt ; en bet viel bijzonder in den fmaak , omdat her tegen den Bijbel inliep , en her then navorfchers
bij uitflek onredelijk toefcheen, zich bij bet oudfle gedenkiluk
van gefchiedenis op to houden, terwijl zij zich verlustigden met tijden , waarvan geenerlei gedenkftuk overig was ,
en met volken, waarvan D' A L E M B E R T hun al fchertfend toevoegde , „ dat zij ons dus alles hadden geleerd,
„ behalve hun naam en afkomst ." Lezen en vergelijken
echter waren nog niet door alien ter zijde gefteld : c uv I E R deed voor Geologie , war D E L A Al n R E deed voor
fterrekunde ; namelijk, to onderzoeken her gezag der
fchrijvers , op welke men zich beriep, en de waarde der
overleveringen, door fommigen to boek gefleld, to toetfen aan dien heilzatnen en deugdelijken regel, dat men
tot den eerflen , die eenige overlevering vermeldt , moet
opklimmen , en dat , als her blijkt a dat volgende fchrijvers maar overnemen en herhalen , hunne herhalingen ,
al waren zij legio , geen grein gewigts bijzetten aan de
waarfchijnlijkheid van her oorfpronkelijk verhaal .
Hebben de oude w1jsgeeren bet flelfel van c o P E RN I c u s verkondigd ? Men zou her zekerlijk verwachten
van menfchen, die hun natuuronderzoek zoo hoog begonnen als zij, die al hunne befchrijvingen van bet beftaahde verbonden met de fchepping, met den ondergang
van werelden, en daarbij Diet zelden getroffen waren
door de regelmatigheid van wiskundige figuren en de
vaste verhoudingen tusfchen getallen . Want dit laatf e
heeft ten alien tijde iets grootsch en geheimzinnigs tevens aan wiskundige befpiegeling toegevoegd, en eene
dweeperij, half godgeleerd, half wiskundig, doen geboren worden . Men befpeurt in de droomen van P Y T H AG O R A S een' gedurigen ophef van alwat in getallen of
figuren her meest treft door regelmaat ; als gelijkzijdige
driehoek , vierkant , getal drie, volgorde in klanken ,
volgorde onder hemeliche ligchamen . Volgens den Timaeus van c r c E R o, heeft de geometrifche evenredigheid eene groote rol gefpeeld hij de fchepping . Bekend
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is het opfchrift van P L A T O : 476Wj4ikp+1'rog Wets sie1rw,
herfleld onder ons , bij befluit van Z . M. : geen toegang
zonder getuigfchrift van de Mathefts . Nu kan dit alles
nog wel even onvruchtbaar blijven , als op een vignet
het oog der Voorzienigheid met ftralen omgeven , en van
even geringen invloed zijn tot flichting van wetenfchap ,
als de invloed der flerren geweest is onder latere Alchymisten op de vorming van ware fcheikunde . Hoe weinig
althans hier de uitkomst beantwoordt aan de verwachting ,
leert ons het geval van c 0 P E R N I c u s, wanneer men
nagaat, waarop neerkomt, hetgeen men bij de ouden
vindt aangeteekend nopens hunne bekendheid met het
ware planetenftelfel .
Dat het uitfpanfel met alwat er zich aan vertoont,
ilerren, zon en maan, voor ons oog omgevoerd wordt
als van het oosten naar het westen , en eene geheele omwenteling volbrengt in 24 uren, is eene eerfle waarneming , die zich als van zelve laat doen , en die al vroeg
eenigen op het denkbeeld bragt, of ook de oorzaak van
die verfchijning moest gezocht worden in eene wezenlijke
beweging van de aarde , waarop wij flaan , maar in de
tegenovergeflelde rigting van het westen naar het oosten .
Dit is nog flechts een zees gering gedeelte van het wereldftelfel door c o P E R N I c u s opengelegd , namelijk de
omwenteling der aarde om hare as . Sommigen kwamen
een' flap verder, en onderflelden, dat de aarde daarenboven rondom de zon kon gevoerd worden in een jaar. Door
namelijk de zon los to maken van het uitfpanfel , en als
't ware naar ons toe to brengen , de vaste fterren daarentegen op een' onmetelijken affland achter de zon en rondom van ons to verwijderen, kon men, als de aarde omloopt , verklaren , waarom de zon op andere tijden van
het jaar in andere gedeelten van het uitfpanfel, nabij andere flerren , geplaatst fehijnt , of, zoo als het heet,
zich in andere teekens vertoont. De Pythagoristen wilden wel hooren vfn eene aarde, die bewegelijk zoude
zijn in de ruimten van het heelal ; maar zij waren to veel
ingewikkeld en verward in hunne gewaande overeenkomst
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tusfchen fpheren, klanken en getallen , om eene ware
overeenkomst to kunnen befeffen . Het vuur moest in bet
midden ilaan van bet heelal , omdat aan bet uitftekerldfle
de voornaamfle plaats toekomt, en vuur is edeler en verhevener dan aarde ; dit vuur was echter niet de zon,
maar wat aan de zon haren gloed fchenkt ; de zon zijnde
6f glasachtig van aard , en dus in flaat om als een fpiegel then gloed naar ons toe to kaatfen , 6f gefchikt om
gelijk een trechter ons de ontvangene hette mildelijk to
bedeelen . Daarna komen de tien fpheren , of liever tien
afgedeelde ruimten , beftemd tot de bewegingen der hemelligchamen ; waarvan de eerfle, beginnende van de verfle af, is , de fpheer der vaste flerren ; dan , naar orde ,
die van Saturnus , Jupiter , Mars, de Zon , Venus,
Mercurius, en de Maan ; eindelijk die der 4arde zelve
de negende, en de tiende die van 1lntichton , of de Tegenaarde, welker plaats niet duidelijk wordt opgegeven,
hetgeen komt , volgens B R u c x E R , omdat zij zelve bet
niet regt wisten . Dat zou dan alleen geweest zijn om
Vet getal tien aan to vullen ; een vroegtijdig blijk van
's menfchen vooringenomenheid met bet decimale flelfel .
Latere wijsgeeren hebben bet op menfchelijke tellingen
en verdragen toegepast ; de oudere, zich eenige trappen
hooger plaatfende , waren ons vooruit, en hadden er reeds
de natuur zelve, zoo bet fchijnt, naar geregel'd . Maar,
wat voegt hun A R I S T 0 T E L E S toe ?„ Zij zochten
• niet," zegt deze fchrandere man , „ naar bet verband
• en de oorzaken volgens de verfchijnfelen , maar trachde verfchijnfelen zelve naar hunne leerflellingen
• teden
• en zeker aangenomen verband to dwingen en op to
„ fieren." De Coclo, lib. II . c. ia, .
Men ziet nog niet duidelijk, of de aarde zich in of
met hare fpheer beweegt ; men zou bet verwachten, en
echter zegt ons P L U T A R C H U S, dat bet hoofd der
fekte, P Y T H A G o R A S, de zon in den zonneweg deed
bewegen, dus niet de aarde .
Het is dan ook aan een' van ztjn' aanhang , P 11 1 L 0L A U s , die geleefd heeft to Heraclea ten tijde van P L A-

NIET HERSTELLER VAN $EN

STELSEL .

459

T o , dat meer bepaaldelijk bet gevoelen wordt toegefchreven , dat de aarde om de zon in een' cirkel bewogen
wordt .
NICE T A S van Cyracufe, of misfchien H I o E T A s,
zoo als D I O G E N E S L A E R T I U s hem noemt, geloofde , dat „ de hemel, zon , maan , alle de hemellich„ ten onbewegelijk waren , en er zich niets in bet heelal
• bewoog buiten de aarde ; dat, deze zich om hare
• as met zeer groote fnelheid omwendende en draaijende ,
„ alles op dezelfde wijze plaats had, alsof, de aarde on• bewegelijk zijnde , bet de hemel was, die zich be„ woog ." Dit zijn de woorden van c i c E R o , klaar en
duidelijk , zoo als alwat hij voordraagt ; maar bet be.
treft , gelijk men ziet , alleen de omwenteling der aarde
en de 24 uren , die zoo ligt to begrijpen is , als eene
mogelijke oorzaak van bet opkomen en ondergaan der zon,
en den fchijnbaren omloop van bet geheele uitfpanfel . Zelfs
moeten de woorden , dat er zich behalve de aarde niets in bet
heelal beweegt, in geen' anderen zin worden verlaan dan
ten opzigte van deze beweging alleen, niet alsof daarmede
ontkend werden de verplaatfingen van de zon , de maan
en de planeten aan bet uitfpanfel, van welke hier niet
gefproken wordt , maar die door c 1 c E R o overal elders ,
en door alien, befchreven zijn . In zijn' Timaeus, van
de aarde f2rekende , noemt c i c E R o haar ,, onze voed„ tier, op eene doortrokken as gedragen, en de oorzaak
,, van dag en nacht ," in navolging van P L A T o , die
bijkans dezelfde uitdrukking bezigt ; offchoon men ook
niet letterlijk door „ oorzaak van dag en nacht " oinwenteling mag verftaan , vermits maar weinige regels hooger, aangaande de dagen, de maanden en bet jaar, ftaat :
„ de eerfte worden veroorzaakt door eene omdraaijing van
„ de geheele fpheer ; de tweede , wanneer de maan , hare
„ loopbaan volbragt hebbende , de zon weder heeft achterhaald terhaald , folem confecuta est ; bet jaar , als de zon
„ haren cirkel geheel heeft voltooid en doorloopen ."
Deze en dergelijke aanhalingen , die ligt to vermenigvuldigen zijn in de fcholen van P Y T 11 A G 0 R A 8 en
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o , genomen uit bet midden van befpiegelingen,
die fomtijds geheel niet die van fterrekundigen zijn, gaan
dan nog zeer weinig ver in de ware befchrijving van
bet planetenftelfel . H E R A C L I D E S van Pontus , die
dik en vet werd , terwijl hij wetten bedacht voor menfchen en wetten voor bet heelal , ging niet verder dan
de dagelijkfche omwenteling . Even zoo E c P H A N T U s,
een Pythagorist.
Het is nu op to naerken, dat de gevoelens over de bewegelijkheid der aarde, bier en daar to boek gefteld,
nergens met aanwijzing van redenen vergezeld gaan , en
dat bet niet eigenlijk fterrekundigen zijn, aan welke zij
toegefchreven worden, maar wijsgeeren, die, over alles
fprekende, nu en dan eens niet geheel mis madden . Maar
vooral is merkwaardig , dat de ferrekundige school, die
van 300 jaren of v66r C H R I S T u s to 14lexandrie bloeide, en de eerfte is, van welke wij befcheiden hebben nopens werktuigen , metingen en berekeningen , met dene
uitzondering, de onbewegeliIkheid der aarde, zoowel om
hare as als ten opzigte der zon, verdedigd, en zoodanig
bevestigd heeft , dat bet de leer is geworden van alle de
ceuwen, die gevolgd zijn tot aan de zestiende eeuw . De
gefchiedenis dier fchool , door P T o L$ nt A E U S opgefteld , bevat de geloofsbelijdenis van volgende geflachten,
onder welke weinigen zich aan afwijking van de regtzinnige leer hebben fchuldig gemaakt . A R I S T A R C H U S
is de eenige , hiervan uitgezonderd . van hem wordt ge .
tuigd , dat hij de zon deed ftilftaan, alsmede de fterren ,
gevende dus aan de aarde eene beweging om de zon en
om hare as , beide in een werk , opzettelijk gefchreven
tegen de voorftanders -van eene onbewegelijke aarde ; dit
werk is verloren , en ftaat enkel vermeld, zonder , naar
bet fchijnt, to l4lexandrig, of elders, opgang to hebben gemaakt .
Er blijft ons nog over , een' ftap to herinneren , die
tot bet ware flelfel zou fchijnen to bebben moeten brengen , en die, offchoon gedaan , echter tot dit flelfel niet
bragt . Wij bedoelen hetgeen opgemerkt was in de be .
P L A T
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weging van de twee planeten , bet digtst aan de zon geplaatst, Mercurius en Venus, wanneer men bet in verband ftelt met de beweging der aarde om de zon , die ,
gelijk wij zagen , reeds eene bekende vooronderfcelling
was geworden . Deze planeten , zich bewegende in de
twee eerfte cirkels getrokken om de zon , worden de lagere genoemd, omdat zij de eenige zijn , welker loopkringen ingefloten zijn binnen then van de aarde, die de
derde is ; terwijl alle de overige , cirkels befchrijvende ,
waarin de drie gemelde zelve begrepen zijn, zich verder
of hooger van de zon verwijderen dan de aarde . De cirkel nu , in welken Mercurius rondloopt om de zon , is
klein ; die van Venus is ook niet zeer uitgeftrekt ; zoodat beide planeten , gezien uit de aarde, altijd voorkomen als vergezollende of omringende de zon op geen zeer
grooten afftand . Onzigtbaar , gelijk alle hemelligchamen ,
als de zon zelve boven de kim is en door haar licht dat
van alle andere beneemt , worden zij befpeurd enkel na
zonsondergang in bet westen, volgende de zon, of v66r
zonsopkomen in bet oosten, de zon vooruitgaande. Eene
der twee , Venus , is bovendien zoo merkwaardig om
Karen glans ten alien tijde, en om haren fchitterender
glans als zij de helft van haren cirkel bereikt, tusfchen
de zon en de aarde gelegen, en dus naderbij is , dan in
de helft aan gene zijde der zon van ons of gelegen , dat
bet voor ons moeijelijk is to begtijpen , hoe de minfte
aandacht bij de genen , die zich flerrekundigen noemden,
niet dadelijk bet denkbeeld deed opvatten van een' cirkel ,
en wel van een' cirkel om de zon, of in welks midden
de zon geplaatst was . Het bevestigt, dat er meer gepraat en geraden , dan oplettend gadegeflagen en vergeleken werd. Het werd echter ontdekt ; wij hebben plaatfen , die bet daidelijk befchrijven ; doch werd algemeen
voor zoo weinig zeker of zelfs waarfchijnlijk gehouden ,
dat p L I N I U s , er van gewagende , verlegen fchijnt , niet
hoe bet to bew jzen , maar hoe bet to befchrwen . Zijn
verflag is zoo verward , dat D E L A M B R E , hem op den
voet volgende , en alle zijne woorden ziftende , er voor

462

COPERNICUS UITVINDER,

zich niets uit maakt, dan dat gemelde twee planeten zich
in loopkringen bewegen , voor de zon geplaatst ; dat is,
tusfchen de zon en ons .
De duidelijker plaatfen zijn to vinden , de eene bij c Ic E R o in bet Somnium Scipionis , alwaar van de omloopskringen van Mercurius en Venus wordt gewaagd
als vergezellende de zon, zoo men namelijk de beteeke .
nis , hieraan door M A C R o B I U s gegeven , goedkeurt ,
dat bet bedoelt , of moet bedoelen , niet flechts bij de
zon, maar om de zon . Een gevoelen, dat door laatstgemelden , zoo als de mode was en fomtijds nog is , dadelijk aan onbekende Egyptenaren wordt toegefchreven,
offchoon daarvan niets blijkt in de gefchriften van hen ,
die zich beroemden hunne kennis aan Egyptifchc priesters verfchuldigd to zijn . De andere plaats , den waren
loop van Mercurius en Venus om de zon als middelpunt befchrijvende , is to vinden bij V I T R U V I U S, die
bet met zoo vele woorden heeft , lib . IX . c . 4 .
Als men nu bedenkt , dat bet reeds can oud zeggen
was , dat misfchien ook de aarde om de zon gevoerd
wordt , hoe komt bet , dat bet in de grijze wijsheid van
Egyptifche of Chaldefche priesters nooit opkwam te vragen , of dan niet de overige planeten , Mars , Jupiter
en Saturnus , op gelijke wijze in loopkringen om de zon
geplaatst en bewogen werden . Doch laat bet ons niet
bevreemden : de wijsheid van een' veel lateren tijd , die
van 41exandrie, welker gang ons beter bekend is, toont
ons, onder beroemde namen, van den eerfcen of tot aan
P T 0 L E M A E U S, hoe ruim vier eeuwen (en welk een
tijdsverloop!) Vet zamenftel van werktuigen ruw en gebtekkig bleef ; welk . eene moeite bet kostte , om zelfs
een' regthoekigen driehoek to leeren berekenen ; hoe wezenlijk traag menfchelijke vorderingen zijn, als men ze
niet affchildert met eene penneftreek , of zich vijf of zes
eeuwen als ddn tijdftip voorftelt , maar ze kan aanfchouwen zoo als zij geweest zijn .
De uitflag althans is niet tw1jfelachtig, en bet befluit,
zoo even vermeld, dat zoo ligt fcheen op to maken,
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werd Wet getrokken . Of -Vet gelijkfiellen van onze aarde
met eene planeet to vernederend fcheen voor hare bewoners , of welke de reden geweest zij , zeker is bet, dat.,
offchoon alien wisten, dat Mercuri'us en Venus nabs
de zon zijn en blijven, P T 0 L E M A E U s, die omtrent
bet jaar 130 fchreef, niet eens van de mogelijkheid
fpreekt, dat hunne kringen om de zon zouden liggen ;
zich vergenoegende met twee gevoelens aan to halen,
volgens welke die planeten Karen omloop 6f geheel voor
6f geheel achter de zon zouden volbrengen , en befluitende met to zeggen , dat bet eerfte hem bet waarfchijnlijkst voorkomt . De opmerking is gedaan (wij gelooven
door L A P L A C E) , dat , door hunne opgevatte begrippen aangaande de hoogere planeten over to brengen en
toe to pasfen op Mercurius en Venus , de ouden bevestigd raakten in hun valseh ftelfel ; terwijl, waren zij
begonnen van deze laatfte , en hadden zij de meening,
reeds ont(taan, dat hare bewegingen welligt om de zon
plaats grepen, omhelsd en ook op de overige toepasfelijk gemaakt, zij op bet (poor waren gekomen, dat tot
bet ware kon geleiden . Dat zou dan zijn , dat zij aan
bet verkeerde einde waxen begonnen . De man, die bet
eerst de zaak aan bet ware einde opvattede, was C o P zF RHlj trok een befluit , niet een vroeger befluit
N I c u s.
gewijzigd, maar bet tegenovergeflelde van dat van eeuwen ;
bewees , dat bet eene dwaling was , die men voor waarheid opgaf ; floeg den weg in, door niemand v66r hem
bewandeld ; bereikte bet doel , dat hij aanwees , door
middelen , die hij bedacht ; en dit is bet, wat den fcherpzinnige, den ONTAEKRER kenmerkt!
C o P E R N I c u s vervaardigde een fchoon geheel, waarvan eenige losfe ftukken beftonden, doch die zelfs als
zoodanig door de meest bevoegde regters waren verwaarloosd, ja verworpen geworden . Laat men dit wia bedenken : Vet is niet maar een inval, die vervolgens gebleken is met de waarheid overeen to itemmen, eene
bloote meening, dat bet zoo konde zijn . Men moet bier
wederom tot de bron opklimmen , rich bet boek voor
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oogen ftellen , vol geometrifche figuren en propofitien ,
in welke, met de beste hulpmiddelen van den tijd, de
plaatfing der planeten wordt berekend, en daaruit aangewezen, hoe die zoo bekende bewegingen naar yoren en
naar achteren , die aan bet vorige ftelfel zoo onbegrijpelijk veel verwarring toebragten, zich van zelve verklaren , wanneer de aarde in een' cirkel om de zon , de
planeten in andere cirkels om hetzelfde middelpunt gevoerd
worden ; en hoe al bet overige een gevolg wordt , wanneer de aarde , met de as beftendig in dezelfde rigting ,
eer iaal in 24 uren omwentelt . Wij zwijgen van bijzonderheden, in welke ae hand van volgenden bet nieuw
opgetrokken gebouw bevestigde en voltooide . Het werk
zelf is niet lang , vooral niet langwijlig ; bet verfcheen to
Neuremberg in 1543 , onder den titel : N I C o L A I C 0P E R N I C 7 Torinenfis de revolutionibus orbium coelestium libri 1I, en beflaat 19d dubbele pagina's in klein
folio , doch met eene groote letter gedrukt , en waarin
veel ruimte door,de houtfnee - figuren en de tafels words
weggenomen. Hij zegt nederig, of liever voorzigtiglijk,
(want zijn flelfel moest ftraks en lang daarna aan(toot
lijden door eene geheel andere oorzaak, de tegenkanting
der Roomfche kerk) dat hij enkel de vrijheid meent to
Inogen gebruiken, aan anderen reeds toegeftaan , om cirkels to vooronderftellen, en to beproeven, of, door aan
de aarde eene beweging to geven , eene betere aanwijzing
der hemelfche bewegingen kon gevonden worden ; en hij
haalt oudere fchrijvers aan , om zich door gezag to ruggefeunen en door hunne gevoelens de zijne to Haven . Doch
wJ, na drie eeuwen, mogen bet erkennen, hoe weinig
fteun hij van hen ontving, en hoe geheel hem eigene
krachten moesten to ftade komen, in eene poging, die
thans fchittert door eenvoudige grootheid , nu de uitkomst alleen ons oog treft , de arbeid , daaraan befteea ,
met den arbeider in bet graf verdween en vergeten is.
Even zoo bad C 0 L u m B u s alles opgezocht en nagelezen ; doch toen begon pas zijne taak . Ook van hem
werd gezegd, dat hij maar gevolgd had bet lichr, door
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anderen ontftoken ; doch onze tijden hebben hem de
kroon teruggefchonken, die de zijne hem ontroofden,
en getoond, dat, wat ook anderen misfchien gedacht
en gefchreven hebben, het niet is geweest denken en
fchrijven, maar onzekerheid, teleurftelling, kommer en
lijden, dat de ONTDEKKING van een werelddeel tot
ftand bragt .
Zou niet het voorbeeld van c o P E R N I c u s iets afdoen ter opheldering, hoe weinig algemeene befpiegelingen over regelmatigheid, zamenhang, eenheid, poem
het idein in den ouderen of lateren zin , of het abfolute
in de dingen , tot den waren voortgang van kennis toebrengen ? Hoe eenvoudig fchoon is zijn ftelfel ! welk
eene harmonie ! en evenwel hoe langzaam de ontwikkeling, hoe weinig verheven de gronden van deszelfs
hechtheid! Zoo wij thans konden overgaan tot de wetten
van K E P L E R en de krachten van NEWTON, en op
gelijke wijze den gang van uitvinding bij dezen nafporen,
wij zouden welligt aan dit vermoeden kracht bijzetten ook
door hunneli arbeid . Echrer is het algemeene , en de bewondering, waarmede het ons vervult, niet alleen dienftig en geoorloofd, maar opwekkend, vereerend voor
verftand en hart . Het is als de bewondering en vreugde
bij het aanfchouwen van een' rijken oogst ; dan de rijke
oogst ontftond uit vreugde noch bewondering, maar uit
zuren arbeid en veel zweet .
Het is het raadplegen zonder lezen, en uittrekken van
uittrekfels , dat zooveel gefchiedkundige berigten met een
valsch licht heeft doen fchitteren . Hoe gemakkelijk, bij
voorbeeld, voor D I O D O R U S S I C U L U S om het ter
near to ftellen, en voor anderen om het na to fchrijven :
• De Chaldeirs , van jongs of in de wetenfchap opge• leid , en door geene andere zorg afgetrokken, zijn
• daarom de geleerdflen . Onder de Grieken begint men
„ laat in wijsbegeerte , en denkt fpoedig aan wat meer
„ winstgevends . Bij genen volhardt men in de eens
• aangevangen taak ; terwiji de Grieken, telkens nieuwe
„ ftelfels omhelzende, en over de gewigtigfte dingen
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onderling twistende , hunne leerlingen in 't onzekere
„ brengen, derzelver guest aan twijfeling overgeven,
„ wonder vastheid van kennis ." Dat bij de Grieken de
lust tot disputeren wel eens tot kakelen overfloeg, gelooven wij gaarne ; dit gebeurt nog wel eens in onze
Staten-Generaal ; maar daardoor is nog niet weggenomen
al het heilzame, dat uit het botfen van gevoelens ontftaat tot aankweeking en volmaking van kennis, en vooral
niet waarfehijnlijk getnaakt, dat de waarheid, die zelden
beantwoordt aan enkele wenfchen, hoe vurig ook, bij
voorkeur zich zal openbaren aan honderden van priesters , die het alien eens zijn , vooral als zij van den
tempel leven, in een oostersch klimaat . Die daar gaat
zitten en peinzen , heeft meer kans , om in flaap to vallen , dan om eene ontdekking to doen . Doch hij kan
zich daarom zeer wijs acbten , en zijnen droom zelfs
voor eene openbaring uitgeven .
Die . de gefchiedenis van flerrekundige ontdekking op
zulke bewijsffukken grondt, kan een korter weg inflaan,
en de menigte van teekeningen aanhalen, op welke men
de wijzen van het oosten ziet afgebeeld , rustende op
sea fleenen voetiuk, de oogen gevestigd op den hemel ;
of zich vergenoegen met de wijsheid van die moeder, welke
rekenfchap gaf (gelijk thans aan kinderen van alles reden
wordt gegeven) aan hare dochter : „ Mama ! wie maakt
„ toch den Enkhuizer Blmanak P en hoe weet men,
„ wanneer het zal vriezen of dooijen ?" - „ Er zijn
„ menfchen , kind ! die dat uitrekenen ; die zitten 's
„ nachts naar de maan en de flerren to kijken , terwijl wij
„ flapen ."
,,
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TWEE WAARNEMINGEN, BETREFFENDE DE GELUKK1GE

caouP . Door Dr. K .- v.
A C Z K O W S K I, openbaar Leeraar der Bilgemeene Gezondheidsleer aan het Volhyn&
fche Lyceum to Krzemieniec, en Geneesheer aldaar, enz .

BEHANDELING VAN DEN
K

I.

G edurende de afwezigheid van den Hoogleeraar Dr .
B Es

s E R, die met mij in Krzemieniec de; Geneeskunst
uitoefent, werd ik geroepen bij zijne doehter , die aan
eene zinkingkoorts Teed. Nog bezig met het ouderzoek
van hare ziekte , werd ik onverwacht getroffen door een ;
eigenaardig fnorken van haar halfjarig broertje, dat nevens haar in eene wieg lag to flapen, en daardoor tevens
bewogen , om mij van de dochter naar bet kleine; kind to
wenden . Ik vond bet fluimerende ; maar bet .toonde des ..
niettemin eene groote onrustigheid, en ademde fomwijlen
zeer diep , heesch en moeijelijk . -- Ik moet bier doe-n
opmerken , dat bet juist in den winter was, en de Croup
algemeen heerfchend begon to worden . -- De moeder verhaalde Knij ook , dat bet kind reeds federt eenige dagen
ongefteld was ; doch zij fcheen evenwel bet gevaar van
deszelfs toetiand zoo weinig to vermoeden , dat zij oneindig meer bevreesd was voor de gezondheid barer
dochter. 1k wekte intusfchen den zuigeling zaehtjes ,
en nam hem op uit de wieg : hij hoestte , en nu kon ik
duidelijk de kenteekenen van den hoest, die aan den Croup
eigell is , onderfcheiden .
Daar er, indien wij wilden , dat onze hulp , in de
plaatshebbende omflandigheden, niet to laat zoude komen, fpoed gevorderd werd, zoo verborg ik den beden.kelijken ftaat des kinds geenszins voor de moeder, en
zette terflond 8 bloedzuigers ter wederzijden van bet
ftrottenhoofd aan . Inwendig gaf ik alle twee uren i grein
Calomel. Hierdoor volgde echter geene de minfte be
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terfchap. Ik vond mij gedrongen, om op nleuw io
bloedzuigers aan to zetten ; daarbij legde men eene blaartrekkende pleister in den nek, en de bovengenoemde hoeveelheid Calomel werd om bet uur gegeven .
Den volgenden nacht kwam de vader terug ; maar bet
onverwachte berigt ontzette hem zoodanig, dat hij alle
deelneming aan de behandeling weigerde , en mij flechts
zijns ondanks zijne hulp beloofde . Ik wenschte echter
in den bedroefden vader , indien al geen dadelijlcen raadsman, ten minfle een getuige van de geliastheid mijner pogingen to vinden . - Nog in denzelfden nacht zetteden
wij 8 bloedzuigers fangs de luchtpijp aan , dienden den
lijder Calomel met Sulph. aur . Aitimon . toe, deden infmeringen met bet Ung . Hydrarg. gris . langs de luchtpijp , en legden eene breede trekpleister tusfchen de
fchouders .
Des morgens was de toeftand van ons lijdertje aanmerkelijk verergerd; zijne ademhaling was veel moeijelijker ; hij had een' zeer droogen en piependen hoest ;
hij had bet hoofd, wegens de benaauwdheid, achterovergebogen ; de ftof der ontlasting was hard . Tien grein
Ipecacuanha hadden evenmin eenige uitwerking, als de
herhaalde infmeringen van bet Ung . Hydrarg . gris . en
bet aanleggen van eene Spaanfche vlieg ter wederzijden
van bet flrottenhoofd .
Ten twee ure gaven wij 15 grein Ipecacuanha , met
een grein Tart . Stibiat . ; doch ook dit was to vergeefs .
Intusfchen werd altijd de Calomel, ter hoeveelheid van
2 grein om bet uur, doorgebruikt .
Tegen den avond nam de ziekte zoodanig de overhand,
dat er zich, na verfcheidene krachtdadige en geweldige
pogingen ter ademhaling, naauwelijks eenig fpoor van
beweging der borst vertoonde . Het kind, welks benaauwdheid van oogenblik tot oogenblik kennelijk toenam , boog
bet hoofd angstvol achterover, en kreeg eindelijk fluiptrekkingen . Dit akelige tijdftip deed de ouders bet vertrek verlaten, om bet laatfle oogenblik van hun kind
niet bij to wonen . Ik wendde intusfchen middelen aan,
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nm eene hevige braking te verwekken , en wenschte des
to meer, die to doen ontftaan, dewijl ik bij tuisfchen .
poozen eene reuteling hoorde, die wel uit opgehoopt
ilijm konde ontftaan . To vergeefs prikkelde ik het gehemelte en het vlies van Schneider op verfchillende wijze ;
want alle aandoenlijkheid voor uitwendige middelen fcheen
bier verloren . In deze engte gedrongen, nam ik thans
het befluit, om i grein zwavellever toe to dienen, en
hetzelfde middel na een vierde uurs to herhalen . Zoo
dikwijls ik het ingaf, werden de fpieren des buiks en der
borst in flerke beweging gebragt, zoodat er hi de vierde
gift eene flijmachtige flof werd uitgeworpen , die de ge .
daante had van een kluwen, en waarin wtJ vele vliesachtige ftukken vonden . Terflond, als ware het kind
onttoo%erd, zag het de omftanders vriendelijk aan, weende eenigzins op den gewonen kindertoon , en fliep daarop
in . Gedurende den flaap, die vier voile uren duurde,
werd het kleine ligchaam met een druipend zweet bedekt, en het gelaat was rood . -- Ik gaf het herftelde
kind aan de gelukkige ouders terug, en was zeer verheugd, mijn' waardigen Ambfgenoot zulk eene dienst
bewezen to hebben .
Overigens kwam het Dr . B E S s E R en mij voor,
dat het hier medegedeelde geval in vele opzigten tot
leering konde verftrekken
1 0 . Het bewees ons, dat zelfs heroiJche middelen,
bij hevige aandoeningen van het ligchaam , in de hun anders eigene werking falen .
2°. De ganfche hoeveelheid kwik , die men bIJ het
lijdertje had aangewend, (omtrent 40 greinen Calomel en
a once Ung . Neapolit .) moet alleen op het lijdende
deel gewerkt , en aldaar de vernieriging van het flijmvlies bevorderd hebben, dewijl er zich noch buikloop,
nach fpeekfelvloed, zelfs niet bij de herftelling, openbaarde .
3 6. In dit geval , waar alle gepaste geneesmiddelen
geene uitwerking konden ate weeg brengen, deed de
MENGELW . 1830 . NO . 10 .
1i
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Hepar Sulphuric zich als een uitmuntend braakmiddel
kennen .
Ik kan Diet afzijra, bier ten flotte nog to doen opmerken, dat, na den geheelen afloop der ziekte, de
tanden 1 j. bet zoontje van den Hoogleeraar B E S S E R
buitengewoon vroeg doorbraken ; welligt had de kwikkuur bet ontftaan van fcheuren in bet tandvleesch ten
gevc3lgs,
Ii.
De zoon van een aanzienlijk grondeigenaar, anderhalve
mijl van de ftad Krzemieniec wonende, werd ziek . Ik
werd als Geneesheer geroepen, en beyond , dat bet kind
doer een' hevigen ftikhoest was aangetast, die, naar betgene men mij zeide, van wormen afhankelijk zijn zoude .
Deze hoest had reeds twee voile dagen en nachten geduurd , eer men mijne hulp inriep . In hetzelfde oogenblik , waarop ik de kamer binnentrad , fprong bet kind
met een' ruk in zijne legerftede overeind , hoestte met
een fijn, piepend geluid , greep zich met geweld bij de
lippen en de luchtpijp , en toonde door zijne gelaatstrekken aan, hoezeer bet onze hulp veriangde . Ik bevond, dat de ziekte ongelukkig reeds een' hoogen graad
bereikt bad , en nam des to rasfcher toevlugt tot de aangewezene geneesmiddelen . Ik wilde terftond eene aderlating doen ; dach , daar er toevallig geen Heelmeester bij
de hand was , en ik geene lancetten bij mij had , vergenoegde ik mij mer bet zetten van 13 bloedzuigers aan beide zijden van de luchtpijp , en liet om bet kwartier uur
een lepel innemen van eene oplosfing van 3 grein Tart .
Stibiat. in 3 oncen water . Nadat deze gift vier malen
gebruikt was , volgde er evenwel geene de minfle verandering, en ik vond mij derhalve genoadzaakt, de gift to
verdubbelen ; doch bet middel bleef evenwel werkeloos .
Ik wendde nu achtervolgens deze middelen aan . i°. Calomel, ter hoeveelheid van i grein om bet uur ; 2° . zes
uren daarna weder 2o bloedzuigers ; de giften van den
Calomel werden verdubbeld ; 3° . eene Spaanfche vlieg
in den nek .
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Door de aanwending van deze krachtige middelen wer •
den de toevallen gedurende den nacht eenigzins minder ontrustend : de hoest behield wel bij aanhoudendheid bet karakter van den Croup ; maar de toevallen , die met verilikking dreigden, kwamen zeldzamer . - Des morgens
echter vonden wij den lijder in een' zeer bedenkelijken
flaat. Het gelaat was blaauw , bet hoofd achterover gebogen, de angst uitermate groot . De lijder wrong zich,
als prangde hem iets , aan bet ftrottenhoofd en aan de
lippen , fprong weder op in bet bed , en trachtte zijne
kwaal door eene gunflige houding to verligten, terwijl
hij nu eens flond, dan weder op de knieen rondwoelde .
Dit alles flrekte alleen tot bet doen van eene droevige
voorfpelling . Ik zette nogmaals z5 bloedzuigers aan,
legde eene Spaanfche vlieg tusfchen de fchouders , en gaf
den lijder alle uren i grein Calomel met Sulph . aur. Antimon. -- Des middags was er nog geene verbetering to
befpeuren : de hoest nam wel of , maar de toevallen van
ilikking werden menigvuldiger. Ik gaf 2o grein Ipecacuanha, een' geruimen tijd daarna 3 grein Tart . emeticus,
en , daar de lijder zijn laatfte oogenblik reeds nabij fcheen ,
fcrupel Linc . Sulphuric . ; daarna z drachma Afar .
Europ . ; doch to vergeefs .
Zelfs de 6 grein zwavellever, die ik nu aanwendde, bleven genoegzaam werkeloos . - Toen herinnerde ik mij, dat iemand den voorflag had gedaan , om in gevallen , waar men eene gevoelloosheid der maag outmoet , bet braakniiddel met ftijffelmeel to vermengen ., opdat bet zich des to naauwer aan
de wanden der maag zoude hechten , en daardoor een'
duurzamen prikkel to weeg to brengen . Ik fchreef nu 2
grein Tart . emetic . met z fcrupel flijffelmeel voor, en
reeds na verloop van een half uur volgde er eene hevige
braking, waardoor vetfcheidene flukken van een vlies
werden uitpworpen, 't welk onzen lijder van bet doods .
gevaar bevrijdde . De drooge hoest hield wel nog tamelij~
lang aan , en geed mij zelfs voor eene teeing van de luchtpijp vreezen ; dock bet drinken van Seltzerwater met melk,
I i 2
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gebruik

van baden van flijk en melk, bewerkten

langzamerhand eene volkomene herflelling .
In bet zoo even medegedeelde gevai openbaarde er zich

alzoo

ook eene bijzondere ongevoeligheid der werktuigen

voor uitwendige prikkels . De kwikmiddelen begonnen
intusichen eenige dagen daarna hunne uitwerking op bet

tandvleesch even fterk als op bet darmkanaal to vertoonen, en, hoezeer er geen fpeekfelvloed volgde, ontfiond
er evenwel een flijmachtige buikloop, welke den lijder
van wormen bevrijdde, die hem gekweld hadden .
danteekening van den Vertaler .
Deze Waarnemingen (t-e vinden in bet Journ . fur Chirurgie u . Augenheilkunde Van C R a P E en W A L T x E R, B . XT I1,
H. Z, p. 238-244 .) kwamen mij zeer gewigtig voor, zod
wel wegens bet volftrekt werkeloos blijven der krachtige ge .
neesmiddelen, in beide gevallen aangewend, oin de tiiekte
id hare ontwikkeling to fluiten, als wegens de eindelijke ge .
Iukkige uitkomst , verkregen door de toediening van braakmiddelen , ter iosmaking en uitwerping van bet flijmvlies,
dat, als product der ziekte , de luchtwegen verltopte, a-n
verftikking dreigde . Opmerkelijk is bet vooral , dat ook de

braakmiddelen hunne gewone uitwerking niet to weeg bragten, dan na herhaalde malen en in verfchillende vormen toe .
gediend to zijn . (Een verfchijnfel , dat de Schrijver aan een'
hoogen graad van ongevoeligheid der maag toefchrijft, doch
dat wij sneer bijzonder afhankelijk gelooven van den ftaat van
prikkeling en ontJleking der luchtwegen, en de daardoor verwekte ophooping der levenswerkzaamheid in dezelve ; waar-

door natuurlijk de verrigtingen van andere werktuigen niet
dan door de fterkfte prikkels kunnen worden epgetivekt .)

Deze ziektehistorien levereu alverder een levendig tafereel
op van de dringende toevallen der ziekte , welke zich van een'
fchijnbaar geringen aanvang plotfeling tot eene zoo g evaarlij .
ke hoogte verheffen , zonder dat er voor den minkundigen in
den beginne eenig kwaad achter fchijnt to fchuilen . Zij toonen de noodzakelijkheid aan van eene doortastende behandeling, met onafgewende oplettendheid voortgezet, tot dat bet
gevaar geweken is . Hierom kwam bet mij Voor, dat bet niet
geheel van nut ontb .oot zoude zijn, dezelve door middelvan
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dit Tijdfchrift sneer algemeen to maken, daar zij van den
eenen kant aan ouders alweder leeren, hoe gewigtig het
fomwijlen is, geringfchijnende ongefteldheden hunner kinderen niec to veronachtzamen , maar tijdige en gepaste hulp in to
roepen ; en van den anderen kant als voorbeelden i hoe eene
rationale en heilzame , hoezeer Route behandeling ; in dergelijke omftandigheden , aan het ziekbed van dienst kan zijn .
Het kan immers niet dan een' voordeeligen invloed op de
behandeling hebben , dat de Arts zich , bij eene ziekte, wier
noodlottigheid nog daardoor words vermeerderd, dat zij meestat jonge kinderen aantast, en die dikwijls de kunst als 't
ware verlegen does ftaan of tot werkelooze aanfchouwing
dringt, gevallen herinnere, waarin en op welke wijze de
kunst, door welberadene en onafgebrokene pogingen, den
dood eene bijna wisfe prooi heeft ontwrongen .
E.

DE FRANSCHE IMPROVISATOR PRADEL .

Der ltbfchnitt f gut . Der Pers P fleufst wohl . Der Reim P gefchickt .
Die Wort'? in Ordnung . Nichts, als der Perfland, verruckt .
wE

it N I ItE.

!k herinner mij, dat v66r eenige jaren een Fransch koordendanfer in zuidelijk Duitschland rondreisde, die zich op zijn
aanplakbiljetten premier Danfeur de 1'Furope noemde. Deze
nederige man viel mij in, toen de bekende Franfche Improvifator, E U G h N E D E P R A D E L, to Geneve aankwam, en
aldaar eett biljet ronddeelde , waaruit ik hier llechts eenige
plaatfen, en wel in het oorfpronkelijke, wit mededeelen . Hij
noemt zich premier Improvifateur Franfais, Profesfeur de
Poe/e et de Lecture, Membre de plufteurs Acadimies et Societls favantes, venant de Fontainebleau, oft it a eu l'honneur
dimprovifer devant fa Majeste et LL . All . RR. Monfeigneur
le Dauphin et Madame la Dauphine . Van een zijner Contes
zegt hij : i1 a obtenu on grand fucces dans les plus brillantes
reunions de la capitale. Verder luidt het : les procbdds eii ployis par M. E U G 14 N E P R A D E L, pour convaincre l'audi
toire de fa franehife et de fa bonne foi , font tellement fatisfai[ath, qu'ils ne laisfent aucux doute fur rexistance dune ja-
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cuite de Cintelligence humaine, dont it a donna feel TeRemple. In dergelijke opgeblazene, gemaakce en befpottelijke

bewoordingen -gaac bet biljec ten einde toe voort . Had de
Tooneelfdhrijver S C R I B E heczelve voor zich gehad, toen hij
zijn Chatiatanisme fchreef, hij had zeker veel daaruit ontr
leend. Wei is waar,dat men bet, v6dr P R A D E L, ondoenlijk achtte , in de taal des lands to improviferen . Waarom ?
Dat begrijp ik niet, naardien hec 't Fransch niet aan rim
ontbreekt, en bovendien in deszelfs yerzenkunst niets gewogen, maar flechcs afgeteld words.
De Poe"zijprofesfor gaf to Geneve drie foirles d'improvifaLion, waarin alles voorkwam, be halve poezij , maar daaren_
tegen een aan'tal vleijende en galante wendingen, aardige
zetten, puntjes, en eene verwonderlijke viugheid, om verzen en rijmen zotzder voorbereiding en op gegevene eindrijmen to maken . Zijn brein is inderdaad bet magazijn eener
groote fpinfabrijk van alexandrijnen . Op den eerflen avond
ward hemm de Zamenzwering van C I N Q M A R s, als onderwerp van een ce improviferen Treurfpel, opgegeven, en de
perfonen bepaald , die daarin moesten optreden ; onder ande_
ren LODEWIJK XIII, RICHELIEU, CINQ-MARS, DE
THOU, LAUBARDEMONT, ANNA VAN OOSTENRJJK,

Na vijf mirruten Overdenkens begon
werkelijk zijn Treurfpel, waarin een aantal mooije
verzen, goede wendingen, maar doorgaans geene karaktertee .
kening, geene kleur en geene poezij gevonden werden . De aanvulling der gegevene eindrijmen, die thans volgde,
waa ontwijfelbaar bet beste. P R A D EL betoonde in dezen
fch_ijnbaren flrijd der ongelijkfoorcigale zaken veel tegenwoordigheid van geest, eene den Franfchen eigene fnelle gevarheid, en eene groote gemakkelijkheid in bet overwinnen van
profodifche moeijelijkheden, daar hij op heczelfde oogenblik,
dat hem onderwerpen voor chanfons of eindrijmen werden op .
gegeven, ook zijne verzen begon, en dezelve zonder wei_
felen of haperen ten einde bragt . Wanneer hem denkbeelden outbraken, wise hij zich door gal .anterie, inzonderheid
jegens de Dames, to redden, hetwelk nooit zijn doel mist,
In eene tweede zamenkomst werd hem, als onderwerp
voor eels Treurfpel, de Dood van KARFL DEN STOUTF.N
van Beurgondie voorgefchreven, die, gelijk bekend is , bij
Murten en Grandfon door de Zwitfera geflagen werd . Het is
echter niec to onckennen , dat r A a E L , die voor Napey croon
M A R I O N D E L O R M' .
P R A n.E E
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C A r, p o . B A s s o verraderlijk zou zi n omgebragt , een vrlj

ondankbaar voorwerp is voor een tragisch Improvifator . Daarom vlocht P R A D RL er eene eindelooze liefdesepifode in,
die bijkans de geheele hoofdhandeling verzwolg . $et fpreekt
van zelf, dat den Zwitfers in dit ftuk veel verpligtends werd
gezegd , inzonderheid daar , waar de Zwitferfche gezant R ED I N G optreedt . - Daarna gaf hij andermaal aardige kleinigheden, liedesen, vertellingen en eindrijmen op den hoop toe .
Bij zijne derde en laatfte voorielling gelukte hem her Treurfpel beter dan voorheen . De Dood van c o LI t N Y was bet
onderwerp, hetwelk hij inderdaad met gepastheid behandelde .
Aan de vereischte complimenten jegens de Franfehen ©ntbrak

bet ook hier geenszins . Wanneer B E S M Z, aan de fpits
der met dolken gewapende moordenaren, tot C O L I G N Y
doordringt, roept deze hem toe :
Yous portez des poignards dans ces moment d''alarme$,
Et yore etes Fran pais ! . . . cc ne font point vas armes.
Nu bezwijkt de Admiraal onder

B E SM E's

zegt ftervende tot zijnen moordenaar :

dolkiteken, en

ef

Pas,

Besme, ce moment . . - je le vats fails
of ,
Et mon fang repandu dolt retomber fur toi .
Mais que dis - je ? aujourd'hui c'est le ciel qui m'ordonne
D'oublier ton forfait . ., Besme, je to pardonne ;
Je termine mon fort en priant pout k Lien ;
Et to laisfe en mourant Pexemple dun Chrdtien .

Deze plaats is wel bet beste, wat hij gefmprovifeerd heeft .Van zijne couplets en bouts .rimls willen wij van elk een

aanhalen, om den Lezer een begrip to geven van den aard
en de wijze , hoe P R A A I', L daaromtrent to werk gaat, Op
bet woord liberte maakte hij teri'ond dit aardigg couplet :
Lorsque f ai franchi la frontiere ,
Je me fuis dit .: * Jsfurement
Dans un doux clirmat fa lumilre
Va to frapper rapidement."
Elle a rempli mon espirance,

Et je pourrais vous faire voir
Qu'il est bien plus facile, en France,
De la chanter que d'en avoir .
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Van de eindrijmen dienen de volgende ten ftaal
1Vlesfseurs, je ne fuis pas f bdte ;
On ferait cuire un artichaud
Du feu qui brule daps ma trite
C'est un veritable rdehaud .
La femme a beau vieillir, a beau porter perraque,
Bile jafe encor mieux qu'un joli perroquet
.lV eut •e lls plus de dents, et fut • ells caduque,

1l lui rare eneor fon eaquet.

P A D-E L, finds eenige
Het rijmen voor de vuist is door P .
waanderr, to Parjjs zoo zeer Mode geworden, dat de jongens
op de 11raat elkander ongerijmheden in rijm toeroepen . Hier-

door is bet improviferen min of meer in kwaden rank geraakc ;
en men begint thans in to zien, dat men her, met veel oefening en een' voorraad van immer wederkeerende idden, zegswijzen

en wendingen , welligc even ver als P R A DE L ZOU

kunnen brengen,
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(Pervo/ en /tot van A 444-)

IRIA M vond eene goede reden uit, om hare bezoeken
gecuoonlijk in de avondfchemering of to leggen . Dan
As de
ziel, zeide zij, inter open veer gehei.mzinnige indrukkeil,
en de invloed der fterren (hetgene zij, terwijl zij op beflis_

fenden Loon zoo fprak, zelve meer dan half geloofde) bij .
zonder ltrachtig . Zij en haar kfeinzoon werden van heverlede zoo zeer irevoorregte- perfonen , dat zij in en uit den
voor bet verbl4f van

I D A

en hare voedf er befleniden toren

gingen, zomler de opmerkzaamheid to wekken . Zoodra dit
bet geval was, begonnen MIRIAM en N A T A L I A haar plan
verder nit to werken, en IDA in de gedaante van den jongen ZEE I E L om to vormen , door middel van eene welbekende verf voor bet vel, en van een pak jongenskleederen,

welke fluk voor fink onder grootmoeders gelapten mantel
binnengedragen waren .
De gelijkenis was zoo groot, dat zelfs meer ergdenkende
opmerkers misleid zouden hebben kunnen worden .
ID A
vrcesde ePrst, dat de arme knaap , voor wiens perfoon zij
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zoude doorgaan, deswege in lijden mogt geraken ; maar die
bezorgdheid verdween , wanneer zij hem zachtkens bij eene
ladder van touw zag nederdalen met eene aan zijn yolk eigene vlugheid, en de gracht overzwemmen met eene gemakkelijkheid , alsof hij een tweeflachtig dier ware, dat even
goed in bet water als op bet land kan verkeeren . Met een
kloppend hart en bevende leden volgde zij hare heidenfche
geleidfl:er naar de poort . N A T A L 1 A , die ligt een voorwendfel
had kunnen vinden, om haar tot buiten dezelve to vergezellen, drong er met moederlijke teederheid op, om acbter to
bl-yven, ten einde een' dag of twee onpasfelijkheid van bet
haar aanvertrouwde meisje voor to wenden, en alzoo voor
de vlugtende tijd to winnen , opdat zij veilig de mijnen mogt
bereiken .
Zij had I D A ten iterkfte aangeraden, dat zij, eenmaal daar
eangekomen zijnde , hare fekfe en Karen toeftand bekend zoude maken aan den Bergrickter , of opziener der mijnen , een
welwillend en menschlievend man, door wiens tusfchenkonlst , naar zij meende to mogen vertrouwen , de loslating
van c A s I M I R en de vereeniging der jonge lieden zoude
kunnen bewerkt worden ; offchoon de magt van Graaf M E Tz i r en de grouse kracht des vaderlijken gezags welligt bet
waagituk gevaarlijk konden maken . IDA intusfchen, gelukk.igtijk buiten de gehate muren zijnde, dacha aan niets meet,
dan am met den grootften fpoed zich van daar to verwijde .
ren, en zoude de diepfte mijn in Hangarije, in bet bijzijti
van hares minnaar, gaarne voor lief hebben. willen nemen,
zoo zij daar eene veilige toevlugt voo .r de vervolgingen boven den grond bad mogen vinden . Zij was to zeer verliefd
en ite onervaren, om de vele moeijelijkheden op haar pad
to voorzien, of haar eigen gebrek aan beradenbeid in bet bekampen van dezelve to bevroeden, wanneer bet tot dat punt
zoude komen . Toen M i R I A M haar derhalve tot op korten
affand van de bergwerken gevoerd, en haar onderrigt had,
hoe zij de rol van een' heidenfchen knaap had to fpelen, die
wegens mishandeling was weggeloopen van zijne bende, ontzonk haar de moed, en zij kwam zelfs in verzoeking, om
zich op Metzinska terug to wenfchen .
In tegenwoordigheid van den opziener der mijnen verfchijnende , werd bet half gevormde plan der bekentenis , die zij
doen wilde, op eens verijdeld . Zij gevoelde zich niet in tiaat
oa re fpreken, en kon dus even min waurheid ids onwaar-
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zeggen . Had de man Met dat vriendelijk en bemoedigend
voorkomen gehad, zij zoude zeker voor zijn oog nedergezonken zijn ; en ware de verf op haar gelaat lets dunner gelegd, haar blozen zoude haar verraden hebben . Trouwens,

de tranen, die zij rijkelijk ftortte, fchenen nog eenigzins
de waarheid der niet zamenhangende vertelling, die zij ein .
delijk al flamelende deed , van de mishandelingen eener wreede
ftiefmoeder, en van haar mishagen in een zwervend leven,
to bevestigen .
Maar bet medelijden, dac zij verwekte, had
bfjkans alles bedorven, daar de opziener eenig ligt werk
in bulsdienst boven den grond wilde geven aan een zoo
jong perfoon,

die bezwaarlijk zich aan de verdikte lueht en

aan den zwaren arbeid in de mijnen zoude gewennen .
Geen arm misdadiger deed ooit vuriger aanzoek om bevrij-

ding van onderaardfche gevangenfchap, dan I D A thans deed
om aldaar geplaatst to mogen worden . Zij vreesde, zeide zij ,
opgefpoord, of door de Heidenen, met welke zij zich had

ingelaten, geronfeld to worden . Verlevendigd befef van baren
gevaarlijken toeftand drong haar, om vol to houden ; en de

hevige onrust in haren boezem deed haar nog flerker aanhouden, om in de mijnen gelaten to worden . In zekeren zin
bad zij wel gelijk , dat zij boven den grond, voor eenigen
cijd althans, zich geen oogenblik veilig kon achten .
Dien ten gevolge toegevende aan hare kinderachtige, doch

verfchoonlijke bhargstheid, beloofde de menschlievende opziener, dat hij zelf haar brengen zpu naar de mijn van N-,
die, wegens den moeijelijken toegang en de aanmerkeiijke ver-

wijdering van andere, meer opene en dikwerf bezochte groevelr
in dit bereemd onrd, beflemd was geworden tot een onvrijwillig verblijf van veroordeelden , en deswege eene veiliger

fchuilplaats voor een' vlugteling opleverde, dan die ruime,
ja fraaije uitholingen , werwaarts de Koning z .if , In een gemakkelijk rfjtuig, meermalen langs eene niet fieil afloopende
helling was nedergedaald , en waar, dewijl er dagelijks duizenden vrije Wetklieden van beide gefachten uit- en ingaan,
meer gevaar zoude zijn, dat een misdadige ontfnapte of een

onfchuldig vervolgde herkend wierd .
In de mijn van N- kon men niet anders komen ; dan door
middel van eene foorr van entmer, waarin men niet zonder
gevaar zich lies nederzakken . leder zal zich derhalve ligt
de vrees en angst verbeelden , waarmede een fchroomachtig

meisje, zelfs onder den bezielenden invloed van hoop en lief-
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de, boven de diepte hing en als in een' bodemloozen afgrond
nederdaalde .

Reeds had zij Tangs fteile en onvaste ladders zich ongeveer honderd voet naar beneden begeven, zonder bet aange .
name febijnfel van her wijkend daglichc geheel uit bet oog
to verliezen . Nu werd zij bij eene zeer groote deur, welker

kerkerachtig aanzien voor den ingang in de benedenwereld
fcheen to pasfen, twee wezens, half naaltt en zwart als
inks, gcwaar, die ieder een brandenden takkebos in de hand

hielden, en, alzoo uitgerust, wel voor hofbedienden van
P L U T O hadden kunnen doorgaan .

Door deze afzigtige oppasfers werden de opziener en de
bevende vlugteling, die onder zijne befcherming fond, in
een even zwart gewaad gefoken .
Onder een verdoovend
geraas en dof gemompel voelde I D A zich eensklaps aange .
grepen door een' dier vervaarlijke kerels, welke, zonder omfandigheden een touw om haar fingerende, haar vastbonden
in den niet uitlokkenden emmer, then zij met duizeligmaken-

den angst in de lucbt zag fingeren, om haar en haren gelei .
der to ontvangen .

Alleen bet verlangen naar C A S IM I R kon haar bewegen,
om in zoodanig voertuig to fappen , waarin zij bevolen werd
zich neder to zetten ; terwijl de onderaardfche gids, op den
kant faande , bet touw met de eene hand hield, en met

een' langen fok in de andere den emmer befchermde voor
vele vooruitfekende rotspunten , die gevaarlijk zouden heb .
ben kunnen worden .
Daar was eene poos eene ijzingwek .

kende filte, eer de werktuigen boven in beweging geraakten,
om haar fchielijk to doen nederdalen . Intusfchen fprak de
mijnwerker, die heimelij.k zich vermaakte met haren fillen

angst, deze woorden tot haar : ,, Goeden moed, kleine
makker l wij zullen in een oogenblik op den bodem zijn ;
ST. N I K O L A A S

(pier maakte hij een kruis) geve ons eene

goede reis l Wij waken befendig nieuwelingen vast aan den
emmer, federt dat leelijk geval, hetwelk v66r eenige jaren

een arm meisje overkwam . Zij had een' minnaar in de mijn,
zoo fcheen bet-, en daar was geen helpen aan, bet arme,

onnoozele ding moest naar beneden , om hem to zoeken ." Thans begon de nederdaling met eene zoo groote fnelheid ,
dat I D A naauwelijks adem kon halen . - „ Zij had noch
gids , noch oppasfer ; aldus , ziet gij , ftootte de emmer en

bleef vastzitten op die rotspunt , welke wij zoo even voor-
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bijkwa-men, en bet arme meisje iforcte er nit op gindfche fmalle
zandbank beneden, waar zij , in erbarmelijken toefland, langer dan een half uur bleef liggen, tot dat wij aan elkander
gebonden ladders aangebragc hadden, en haar, meer dood
dan levend, opnamen . Gij kunt begrijpen, dat her haar
minnaar, was, die zijn verfchrikt duifje naar beneden brags .
Hij kreeg vergiffenis, en zij een jaargeld . Dus ziet gij, het
einde goed alles goed . Hier zijn wij behouden opp den bodem ,
S T . N I K O L A A S zij geloofd l"
I D A, die fdderde gedurende bet angstwekkend verhaal,
dat de verfchrikkingen van Karen togt verdubbelde, zou den
mijnwerker wel luide hebben willen danken wegens bet gelukvoorfpellend einde van zijne vertelling .
Nu vergezelde zij den opziener, deels door galerijen , welke
door houtwerk onderfleu-nd werden, deels door gewelven ,
die in de rots uitgehoold waren . Zoo bereikten zij eindelijk
eene zeer groote zaal , welker uiceinden flechts flaauw verlicht waren , offchoon daar eerie menigte fakkels brandden .
Pilaren van errs fchraagden dezelve , en zitplaatfen van de=
zelfde flof waren er in her ronde, waarop zij gingen zicten,
om een weinig nit to rusten . Vervolgens daalden zij nog
dieper naar beneden : daar kwam hun nu eens een vurige
gloed tegen van de ovens en fmederijen , welke dienen om
gereedfchap to vervaardigen, terwijl de hitte zoo grout was,
dat de werklieden naauwelijks eenige kleeding aanhadden ;
dan weder ontmoetcen zij ijskoude onderaardfche luchtflrootnen, die met hevig geweld door enge fpleten drongen ; tot
dat zij de onderfle galerij bereikten , elfhonderd voet beneden den grond, alwaar de zwarce dniscernis ,- bet nog akeliger Iicllc van verwijderde vuren, -- werklieden, zoo zwart
als de erts, then zij bearbeidden, en gedeeltelijk zigcbaar bij
de vonken, die van onder hunne hamers fprongen , - voorts
her geraas van al die werk en van de door her water gedreven
werktuigen, welke dienen om de mijn droog to houden en
van verfche lucht to voorzien , -- dit alles to zamen , bene_
yens de verfchrikkelijke gedaanten, die van tijd tot tijd met
fakkels in de hadden haar voorbijfnelden, IDA weleens voor
een oogenblik deed twijfelen, of zij niet veelligt zich in den
Tgrtarus beyond .
Maar deze zoo rieuwe en vreemde aandoeningen werden
fchielijk verdrongcn door de nog flerkere vrees, dat zij cAIIMIa diet zoude ontmoeten, of dat eecle ontijdige ontdek-
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king mogt plaats hebben , wanneer hij haar piotfeling her .
kende in zoodanige omftandigheden . Zij vleide zich evenwel
met de hoop, dat hare verkleeding haar alsdan vooreerst
zelfs voor bet oog van Karen minnaar onkenbaar zoude maken, herftelde zich alzoo eenigermate , en poogde , door infpanning van alie krachten , den moed weder to vatten , die er
noodig was, om haren geliefden Y A N I N s IC Y in deszelfs vernederenden toeftand to ontmoeten en dat gezigt to verdragen .
De hoofdopziener, die toevallig juist dezen dag de mijnen
van N- bezocht en gevolgelijk niet tang zich kon ophouden, droeg, bij bet verlaten van dit onde :aardsch verblijf,
I D A over aan eenen onderopziener (tot haar geluk, een man
van gevorderde jaren en zachten aard), met last, om z EK I E L (dezen naam had bet meisje met de kleeding overge .
nomen) enkel tot ligten arbeid re gebruiken, en vooreersc
die kleine ftukjes erts to laten verzamelen, welke men, bij
bet wegvoeren der grootere brokken naar den fmeltoven, had
voorbijgezien . ,, Gij zult vervolgens ; voegde hij er bij,
„ met vaderlijke oplettendheid toezien , dat bet goede , betwelk in hem , die onder eene zwervende bende verkeerd heeft,
moge gevonden worden , zoo min mogelijk re lijden bebbe
van den onvermijdelijken omgang met de booswlchten alhler,
onder welke gij misfchien nog enkele minder misdadige overtreders hebt, die gemoedelijk genoeg zijn, om den knaap
daarvoor to behoeden . Wanneer bet gevaar der vervolging
van zijnen zwervenden flam voorbij is , kunt gij hem wedcr
bij mij to Schemnitz zenden , waar ik hem als leerling op c'e
fchool voor de bergwerken wit laten gaan ; en wie weet,"
zeide hij, vriendelijk de hand op bet hoofd van haar, die
eene liieuweling in bet veinzen was en beefde, leggende,
,, of hij geene reden zal hebben, om leveuslang zijn donker
verblijf in de mijnen van N- to zegenen ." Zwijgend en
dankbaar beaamde I D A in haar hart eene zoo verblijdende
voorfpelling.
Het was reeds laat -in den avond, toen zij in de groote
zaal alleen werd gelaten met den opziener . Zijn vaderlijk
voorkomen verfterkte haren moed . Zij verzocht derhalve met
fchroom verlof, om hem to mogen vergezellen bij bet does
der ronde door de bovenfte en minder akelige galerijen, atwaar zij den volgenden dag hare task moesc beginnen . - Zij
hadden het grootfte gedeelte dier uirgeftreltte groeven doorkruict, zonder dat I D A onder de zwarte groepen, die bun-
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nen arbeid voortzetteden , de welbekende gedaante van ca s INu begon de vrees van her meisje grooter
x Ia herkende.
to worden, dan hare hoop . Eindelijk traden zij eene galerij

binnen, alwaar de gelefder haar opmerkzaam maakte op de
rigting en op zekere kenteeklens aan bet dak en aan de pila-

ren van erts, waardoor dezelve van anderen onderfcbeiden
was. „ Hier," zeide hij, „ wilde ik u voornamelijk bezig .

heid verfchaflen . De jonge mijnwerker, die her toezigt over
deze galerij heeft, is, offchoon een veroordeelde, een meer
befchaafd perfoon en van een goed gedrag . Ik week geen
gedeelte der mijn, waar een knaap van uwe jaren beter vertrouwd kan zijn , en minder gevaar van flecht gezelfchap

heeft,to duchcen ."
Terwijl hij zoo fprak, gingen zij voorwaarts . Aan bet andere einde van bet flaauw verlichce geweif ogtdekte I D A ,
met onbefchrijfelijke aandoening, baren casiMIR, bezig met
bet befturen van eenige werklieden, ten einde eenen grooten
hoop vreemde itoffen to verwijderen, die her verder volgen

van de ertsader belemmerden . Onwillekeurig deinsde zij terug . Haar hart klopte zoo geweldig, dat de opziener her
bijkans zoude hebben icunnen hooren. Deze naderde intusfchen tot C A S I M I R , gaf zijne goedkeuring to verftaan over
zijne handelwijze, en zeide voorts, cerwijl hij de bevende
ID A wenkte om nader to komen :„ S T E P H A N I (dezen

naam bad C A-S I M I R aangenomen, dewijl zijne geliefde I D A
S T E P H A N O F F heette) bier is een knaap, then de Bargrich.
ter uic de klaauwen der zwervende Heidens heeft verlosc en
tot
ven
Gij
hij
Bij

zich genomen . Hij heeft bevelen , hem ligt werk to ge, en bovenal , hem voor flecbt gezelfehap to bewaren .
zijc een bedaard jong mensch ; bij u, vercrouw ik, zal
geen kwaad leeren . Neem hem aan uwe cafel dezen avond .
bet oproepen der namen zal ik hem weder afhaleir . Hij

zal flapen bij mijn' kleinen

A D ALE , die des nachts bang
voor fpoken is in de mijnen , federt zijn oudere broeder ons
heeft verlaten ." Toen wendde hij zich tot I D. A, en fprak
„ Z E K I E L 1 ik geef u in dezen jongeling eenen vriend en

befchermer. Indien gij u van zijne tide verwijdert, zal her

tot uw elgen gevaar zijn, en gij zult er berouw over hebben .' - „ Dat verhoede Gad 1" dachc IDA .
Vie is in flaat, met woorden nit to drukken, war I D A
gevoelde , teen C A S I M I R met zekere onachtzaamheid haar

in flare herfchepping aanzag, en koelzinnig, maar toch met
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vriendelijkheid-, eenige woorden ter gerustftelling en bemoe .
diging tot den vermeenden heidenfchen knaap fprak ? Wie is

bekwaam, zich haar als 't ware koortsacbtig ongeduld to ver .
beelden , terwiji de onwillige mijnwerkers tragelijk de bevelen van c A S I M I R opvolgden ?- haar fchier onbedwingbaar
verlangen, tot dat zij zich verwijderden in den, hunne voet-

ftappen dof wedrkaatfenden gang? Y A N I N S a Y zag gelukkiglijk de weggaanden na, en verwijderde zich een weinig ;
maar nu vreesde zij , dat hij hen zoude volgen, eer hare
brandende lippen zijnen naam in eenen naauwelijks hoorbaren
zucht konden ultenl

Maar, hoe flaauw die zucht ook was, dezelve vond eenen
weerklank in bet hart van C A s I M I R . Hij zag op, als ie .
mand, die nit eenen droom ontwaakt, k n blik op bet oog,
dat fchitterde van eenen glans, welken de droefheid niet
meet kon verdooven, noch de kunst verbergen, en fuel, als

eene gedachte, vloog hij ill I D A's opene armen 1 Wie,
die dat lange, vurige omarmen gezien had , waarin de zwarte

mijnwerker den heidenfchen knaap vastgeklemd hield, zoude
zich verbeeld hebben, dat onder dit pover gewaad bet beste
hart en edelfte bloed van Hongarije, en bet beminnelijkfte,
in hoogen adel van ziel uitmuntende , ofTchoon dan ook niet
hooggeboren meisje verborgen waren ?

Na de eerfte oogenblikkep van onvermengde verrukking,
begon C A S I M I It , wiens gemoed eenige weken van eenzaamheid tot nadenken gebragt hadden, to peinzen over
den zeldzamen en benarden toeftand, waarin de liefde
tot hem zijne bruid gebragt had
Hij dankte God voor de
gunftige wending der omftandigheden, daar de vriendelijke
opziener befcherming wilde verleenen en I D A tot gezelfcbap

aan zijnen kleinen jongen geven . Hij ontvouwde haar dit
met weinige woorden, terwiji zij zachtkens ; en al fchoorvoetende de groote zaal naderden, waar alle de mijnwerkers

bij name opgeroepen werden, eer zij naar de bovenlucht te .
rugkeerden, terwiji alleen de veroordeelden onder den grond
iliepen .

I D A fclarikte reeds op de gedachte , dat zij in een zoo
ruw gezelfcbap zoude verfchijnen ; maar C A S I M I R (na de
mijnwerkers, die er bij tegenwoordig waren geweest, toen
de opziener haar aan zijne zorg opdroeg, eenige minuten
vroeger to hebben laten gaan, ten einde lastige vragen to
voorkomen) bezwoer baar, cooed to grijpen, en niet door
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onnoodige vrees een geheim to verraden , hetwelk de iiefde
zelve naauwelijks had kunnen doorgronden . Terwijl zij pogingen deed , om deze natuurlijke befchroomdheid to over .
winnen , klonk plotfeling bet fchel geluid van een fluicje door
de galerijen . Eensklaps werd I A N I N S K Y bevangen door hevigen fchrik . IDA begreep de oorzaak dier zigtbare ontftelcenis niet. Zonder fpreken greep hij haar aan, en trok
haar weg met eene fnelheid, waarbij bet haar onmogellik
was, hem naar de reden van die haast to vragen . Naauwelijks hadden zij eenige fchreden zich verwijderd, wanneer
IDA eene verfchrikkelijke uitbarfling hoorde, gelijk een' zwaren donderflag, vergezeld van een' helderen glans, die de
geheele uitgeflrektheid des onderaardf hen verblijfs op eenmaal verlichtte, maar oogenblikkelijk ook weder verdveen
en hen in de ilikfte duisternis lief, terwijl de fchudding der
lucht de fakkels had doen uitgaan . Deze akelige donkerheid
werd alleen vervangen door her licht van opvolgende losbar_
flingen, waarvan bet fchijnfel flechts zeer kort duurde, terwijl bet geluid lang en op ontzettende wijze werd teruggekaatst door duii:end echo's . De gewelven kraakten, de aarde
beefde, en de nis, waarin CASIMIR in de eerfte verwarring
zijne IDA als werkcuigelijk gefleept had, fchudde op hare
rotsfleenen grondvesten.
Her geraas van her barften der rotten en de verflikkende
zweveldamp, die apes vervulde, deden IDA denken aan
eenig -verfchrikkelijk natuurverfchijnfel ; maar, ofr'choon her
leven haar zelden zoeter was geweest, dan eenige oogenblikken vroeger , fcheen de dood met c A S IM I n voor haar
zijne verfchrikkingen half verloren to hebben . War hem betreft, hij kende de oorzaak van dezen fchijnbaren donder,
alsmede hec dringend gevaar, dat die genen dreigde, welke
Wet op hunne hoede zijn tegen de nitwerkfelen - hij was
zichzelven bewust, dat hij, door zijne eigene dwaze onoplectendheid, I D A had bloorgefleld aan her gevaar van om
to komen door zijne fchuld . De weinige minuten, welke
bet varfchrikkelijk tooneel duurde, fchenen hem in zijne ontfleltenis en angst wel een uur lang to duren . De zwiigende
onderwerping, waarmede zij aan zijne zijde zich hield en
lijdelijk afwachtte , wat er op dat akelig verfchijnfel verder
mogt volgen, vermeerderden nog zijn zelfverwijt, daar hij
to onvoorzigtig een zoo dierbaar leven ann bet grootfte gevaar had blootgefteld . Eerst toen de vrees was gewekcn ,
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en overal weder eene diepe filte beerscbte, was hij in fast,
aan IDA to verhalen, dat de foms ondoordringbare lagers
in deze mijn bet la ten fpringen door buskruid noodzakelijk
maakten, en dat men gewoonlijk tot dit gevaarlijk werk den
etenstijd der arbeiders koos , dewijl zij dan in eene veilige
plaats zich bevonden .
Derwaarts naderden zij thans ook door de duisternis ,

en

werden met ruwe vrolijkheid verwelkomd door de mijnwerkers, die boertende zeiden, dat C A S I M I R Rich had willen

vermaken met den angst van den jongen aankomeling, die
hem was aanbevolen . Her flaauwe licht begunftigde I D A'S
pogingen, om zekere bedaardheid to toonen bij bet nieuwsgierig vragen en begapen , dat de woeste hoop deed, terwijl
dezelve naar bet eten moest wachten ; doch eerst toen de

bonte menigte, rondom eene plompe tafel verzameld, hongerig
op de voorgezette fpijze aanviel, waagde zlj her, hare nedergeflagene oogen op to heffen . Zij aanfchouwde met me-

delijden of afkeer de meest verwilderden en verworpenen onder de misdadige medgezellen van C A S I M I R, en lief vervolgens met ftreelend welbehagen haren blik rusten op den edelen vorm en de achtbare houding van Karen minnaar . Her

fcheen haar toe, alsof zij hem nog nooit zoo zeer in zijn
voordeel had gezien ; zelfs niet, vol moeds gezeten op zijn
rijk uitgedost paard, met gepluimden hoed en een fchitterend
rijkleed, als (in haar oog althans) her fchoonfte f eraad in
den prachtigen trein des Keizers bij her openen van den rijksdag . En bet was liefde , liefde voor I D A , die zijn voorhoofd

had beroofd van den vederbos , zijn Weed van bet fieraad der
dapperen, en - hetgene, helaas 1 nog treuriger was -- zijne
wangen van den blos . der gezondheid, zijn oog van deszelfs
belderheid. Doch hiertegen fond weder de ftomme welfprekendheid over van die •b leeke wangen en van dat kwijnend
oog, welke onwankelbare ltandvastigheid en eene in fljden

onbezwekene trouw uitdrukten .
Met tegenzin verliet I D A haren C A S I M I R . Gaarne zou
zij ]anger nog vertoefd hebben in bet affchuwelijk verblijf,
dat ht om harentwille bewoonde ; doch zij moest van haren
minnaar fcheiden en den opziener gehoorzamen - eenen ach .
tingwaardigen ouden Zweed van Sahla, die door de beroemdheid der mijnen van Schemnitz zich uit zijn eigen land had
jaten lokken , en voor een' korten tijd verbonden , om bet
opzigt to hebben over eenige nieuwe werken in de mijn van
K k
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en eene bijzondere manier van behandeling, door hemzeiven
itgevonden en voor de gefteldheid deter groeven
vooral gefehikt, in to voeren .
Onder bet heengaan kon de Iiefderijke vader niet nalaten ,

1V-,

met genoegen uit to weiden over zijn kind . „ A D o L P H ,"
zeide hij , ,, is uitgelaten van vreugde, dat hij een' makker
zal hebben . De arme jongenl ik beloofde, misfchien to onbezonnen , aan zijne ftervende moeder, dat ik nooit van hem
mid zou verwijderen . Vanhier, dat ik hem herwaarts met mij
moest nemen . Nu zijn wij bier reeds drie weken onder den

grond . Zijne gezondheid intusfchen blijft uitmuntend , offchoon zll n geest in den laatften tijd veel heeft geleden , in-

zon'derheid des nachts, omdat hij van de mijnwerkers zoo
vele gekke vertellingen van kabouter- en bergmannetjes hoort .
Nu, Z E K I E L ! beproef gij , hem die nit bet hoofd to praten ;
doth luister - ik wil niet, dat gij hem iets van uwe hei-

denfche kunften van handkijkerij en waarzeggerij er voor in
de plaats geeft : anders zoude bet geneesmiddel erger zijn,
dan de kwaal zelve ."
I D A kon flechts haar hoofd £chudden, fchromende zich to

verraden . Gelukkig voor haar kwam juiSt A D o L P H zelf,,
een lieve krullebol van vijf jaren , daar aanfpringen . Terftond
wierp hij zich in zijns vaders armen , blijkbaar eenigermate
in verlegenheid gebragt door de donkere kleur van zijn' niettwen vriend, welken hij zoo vurig bad verlangd to zien . Doch
een tweede blik op i D A en haar vriendelijke glimlach namen den eerlten indruk wag . Haar bij de hand vattende ,
trok hij haar vrolijk voorwaarts .
Zoo draaiden zij om eenen
hoek in de groote galerij, en plotfelijk zag I D e voor zich
ten zoo nieuw et onverwacht voorwerp, dat iii tmattweliJks
zfch wederhouden kon, eenen uitroep van verwondetitig to

doers t zij beyond zich voor de deur van des opzieners we•
fling , een zindelljk en welgebouwd houten huisje. A D o L P H,

hare verwondering bemerkende, riep met eerie geestdrift, als .
of hij van de meerderheid zijner kinderiijke kennis zich bewust ware, ,, o 1 Als gij Salila eens zaagt'! Daar beeft vader een hods , als een paleis I Mar zijn ftraten, en huizen ,
en eeh windmolen !

Aeh , dit is eene dllendige tnijh - Sahla
is veel mooijer' I"
Terwiji hij zoo fprak , traders zij dr& wof -ing liinnen , welke
ult twee vertrekken beftond . In bet eene, dat v6 I was van
boeken en werktuigen , op de wetenfchap betrekking hebbende, hield de opziener zijn verblijf ; bet andere, eene foort
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van keuken , was ten dienfte dor kinderen ingerigt . A D O L P H
drong er op , om met zijn' nieuwen fpeelmakker (hare flanke
hooding in een mannelijk gewaad gaf hear een geheel kinderlijk voorkomen) zijn avondeten to deelen, hetweik er vrij
wet beter uitzag, dan bet roggebrood en bruin bier, dat zij
had laten ftaan . Daarna begon de knaap over flaperigheid to
klagen . De vader fprak toen eene zegenbede over zijn kind tiit .
De goede man gedacht daarbij ook deszelfs makker , den ver<
meenden wees, die echter in ergeren toeftand,den een wees,
zich beyond . Nu verliet hij hen en begaf zich° near zijne kamer .
Zoodra hij vertrokken was, vergat ADOLPH den flaap en
begon veel to vertellen van kabouters en m~nkloppers en goed
volkje (*) . Hij zeide, dat hij die elken nacht zag en boorde ; maar hij hoopte , dat het geielfchap van zijnen makker
hem van derzelver bezoeken zoude bevrijden . 11) A , to
zeer bedrukt van gemoed, our to lagchen met de kinderlijke
optelling van boVennatuurlijkb ontmoetingen, nam toevlugt
tot haren rozekrans . De Lutherfche knaap had noolt to voren
zulk fpeelgoed gezien . Zij fpoorde hem nan, om bij elke
koraal em gebed op to zeggen . Hij deed dit,, tot dat hij in
!leap vie! . Nu legde zij hem to bed, en fpreidde voor zich,
tier verre van daar, eene mattes op den grond , heegene zij
met to meer reden kon doen, dewiji hij nog niet volkomen
aan hare kleur gewend fcheen to zijn .
Hier nu beving de flaap eindelijk hear afgemat ligchaam,
en hare f nimeringen (van tijd tot tijd afgebroken -dodr de
item van A D OS P H , die nu en dan woorden van zijn kinder.
iijk gebed in den droom herhaalde) duurden , _tot dat zij zich
genoeg uitgerust gevoelde. Zij opende hare oogen, en verbeidde onrustig bet aanbreken van den dag.
Bit wachten weraorzaakte haat akelige oogenbl€kke* . Bij
de duisternis rondom bear peinsde zij over haren toeftand .
Doch een flerk veriangen , om c-A d i m t R to ontmoeten , verlevendigde heron moed . ZIj flak licht aan, webte Or bekwa .
then ure haren kleinen ntakker, en gaf hem zijn btltbljt -(*) Met dergelijke vertellingen van kabouter- en aarsmannetjes, die des avonds nit den grond opkwamen, bleld men

weleer ginds en elders bier to lande ook elkander fours. be.
zig, om den tijd, in de winteravonden vooral ., to korten .
Iiet was, volgens die kinderacbtige fprookjes , eon goed
volkje, dat ulemand eenig kwaad toebragt, doch weleens dezen en genen , uit boertige plagerij , fours eene pots tpeelde .
K k 2
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haar eigen fink bewaarde zij, om bet to deelen met CA SIM I R . Nu droeg zij den lieven jongen aan zijnen vader over,
en wachtte op de aankomst van haren minnaar, die beloofd
had, haar of to halen, en naar de plaacs to geleiden, waar
zij to zamen moesten arbeiden. Toen zij hem in zijn mijnwerkerspak zag naderen , met eene bleeke gevangeniskleur,
die bij bet fchijnfel der lamp, welke hij in zijne hand hield,
nog akeliger zich vertoonde, werd zij diep geroerd ; maar
ziju kalme glimlach beurde haar weder op . Sedert den da-g
van gisteren was er in zijn vurig zwart oog een glans , die
hoop en geluk verkondigde.
C A S I M I R wist bet zoo fe beleggen, dat zij gedurende
een groot gedeelte van dezen dag aanboudend bijeen zijn
kohden . Zij overwogen rijpeliji , wat beter ware , de geheimhouding nog verder voort to zetten , of terfiond zich to
ontdekken . Het eerfle zou hen blootftellen aan bet verdriet
van langduriger opfluiting ; bet laattle dreigde bun de moge.
lijke vesijdeling van hunne hoop, en was daarom meer to vreezen. De opziener, offchoon een braaf en minzaam man ,
fcheen, als vader, een' hoogen dunk van bet ouderlijk gezag
to hebben, en zou waarfchijnlijk de echtverbindtenis van een
eenig kind , zonder toeftemming des vaders, pier goedkeuren,
maar welligt er op aanhouden , om haar onmiddellijk naar
den ouden man terug to voeren . Het was derhalve raadza_
mer , pogingen to doen , om eerst zijne geh-eele genegenheid
to winners, door hem betoonen van gedurige oplettendheid en
belangtleliing ten opzigte van zijn kind ; lets, dat hen, bij
deszelfs lieftaligheid en hunnen kinderzin, tot geene veinzerij
verpligtte. Zij vonden dus goed, in alien gevalle de ontdekking nit to flellen , tot dat , bij gelegenheid van bet aanflaande feest , een priester in de mijn zou afdalen , ean
wien zij bij de biecht, zoo er geene betere gelegenheid zich
voordegd, bet geheim konden vertrouwen .
Eene maand moest er intusfchen nog verloopen . C
.,& s .iMIR en ID •A flelden zich voor den dwang, bun door de

tegenwoordigheid der andere mijnwerkers opgelegd , op eene
vindingrijke wijze fchadeloos : zij wisten namelijk, daar bet
kind ben meestal vergezeld'e, een middel ter onderlinge me-

dedeeling hunner gedachten to verzinnen, dat bun veel genoegen verfchafte en geen vermoeden wekte . C A $I I&I IZ

vertelde liefdegefchiedetisfen en daden van ridders . Deze ver.
lrongen uit de ziel des jongen hoorders weldra de fprookjes
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van bet'ooreringen en fpoken, die hlj van den rucven hoop
zoo gretig had opgevangen . I D A luisterde met de grootfte
infpanning r in den held van eiken roman zag zij Karen min_
naar , en bij bet verhaal van de gevaren , die de eerie voor
zijae meesteres trotfeerde, maakte zrj fijne toefpelingen op
den heldhaftigen moed van Karen C A S I M I R , die om harentwille zoo veel leeds verdunrde . Hare loffpraken op liefde
en ftandvastigheid, ja foms oak hare hartelijke uitdrukkingen
van teedere genegenheid jegens bet kind, die zij in opregtheid des barren deed , werden opgevat als meer dan half gerigr tot hem, die, in andere omflandigheden, dezelve bezwaarlijk op zichzelven zou toegepast hebben . Kdrcom , the
verfijnde, maar zuivere genietingen, welke Wet afhankelijk
van den zonnefchijn des voorfpoeds zijn , verfpreidden een
zoo liefelijk licht op bun donker pad , dat beiden met vreeze
en angst bet tijdpunt zagen naderen, hetwelk bun bet daglicht en de vrijheid zou wedergeven, doch misfchien , voor
eenigen tijd althans, eene fcheiding ten gevoige kon hebben .
Het feest , dat bun lot moest beffisfen , viel in ten tijde
van ons bezoek aldaar. Het was een der plegtigfte feesten
van de Roomfche kerk . Wij wilden dus geenszins N- verlaten, zonder de prachtige verlichting der mijn gezien, en
de viering der hooge mis in derzelver verhevene en ruime
kapel bijgewoond to hebben, welker inwendige fchoonheid
door de rijkfte gebouwen onzer bovenwereld niet overtroffen
kan worden .
Wij girrgen vroeg in den morgen naar beneden , opdat bet
helder daglicht niet vooraf ons minder vatbaar voor den indruk van al den glans des onderaardfchen fchouwtpels mogt
maken . Hoe hoog mijne verwachting ook gefpannen ware ,
de-zelve werd niet teleurgefteld . Hec fchijnfel der fakkels,
teruggekaacst door ontelbare tukjes zilvererts, waarmede her
bovenfte gedeelte en de wanden der galerijer . bezel waren ,
deed eene verwonderlijke uitwerking ; terwijl de diepe ffchaduwen daarnevens voor bet penfeel van RE M B R A N DT de
fchoonfle voorbeelden opgeleverd zouden hebben .
Be kapel, toen wij bet eerst in dezelve zagen, was, zoo
vroeg reeds , vol mijnwerkers, die alien wachreden , om tot
den biechtftoel toegelaten to worden . Onder dezelve trok een
vrij donkerkleurige, maar bevallige knaap, weaken ik in b evi.
ge aandoening tegen een' pilaar zag leunen , mijne bijzondere
opmerkzaamheid . Ik was den opziener naar eenige meer ver-
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wijderde werken gevolgd , om de onderfcheidene uitwerkfelen
van licht en fchaduw en andere natuurverfchijnfelen gade to
ilaan, die bij de meer en meer toenemende verlichting dui .
delijker werden, en keerde niec terug, v66r dat de bengel
bet teeken had gegeven, dat de mis weldra eenen aanvang
zoude nemen .
De menigte in de kapel was eer vermeerderd dan vermin .
derd , doch bad zich intusfchen meer verfpreid, en den eer .
waardigen priester met grljze Karen bij bet altaar alleen ge .
Wen. Voor dezen knielde een welgemaakt jong mijnwerker,
en nevens hem dezelfde tengere bruine knaap, wiens don .
kere kleur nu bleek niec natuurlijk to zijn, daar fraaije lok .
ken van blond haar,cerwijl hij knielde,op den zwarten rots
grond in de kapel golvende nederhingen .
Weldra bemerkte men een algemeen gemompel en gefluister bij bet vergaderde gezelfchap . De opziener naderde , en
de priester, met waardigbeid zijne ftem verheffende, vroeg,
of er eenige reden kon beftaan , om de bediening van bet
fakrament des buwelijks to weigeren aan bet paar, dat ge .
knield lag, om hetzelve to ontvanger., daar zij voor her oog
des Hemels reeds lang verloofd en hier op zoo wonderbare
wijze zamengevoegd waren, out eene door geweld verbro .
kene trouwbelofte geftand to doen ? Niemand der omfianders
dacht er aan, dat men tegen bet gebruik zou handelen , of
hec welvoegelijke niet in acht nemen ; maar de bruid, offchoon half buiten zichzelve van aandoening, bloosde door
de donkere kleur van baar vel been , bij bet zien op hare
vreemde kleeding, en fl •amelde met maagdelijken fchroom :
,, Neen, niet in dit ge-waad 1"
Hec verzoek was van dien aard, dat bet flier geweigerd
kon worden, Zoodra men de mis bad gevierd, werd
door den vriendelijken opziener een bode naar bet dorp ho .
ven den grond gezonden, om een ftel kleederen van een
landnteisje ce halen, waarin t n n er regt bekoorlijk uitzag .
En die man bezorgde Wet enkel een bruidspak ; bij bragt,
om de bruilgft to vieren, ook vrienden mede, welke juist
dien dag ce N- waren ..
I D A had der waarzegfter dringend verzocht, zoodra moge .
lijic de ongerustbeid van haren vader to doen bedaresl , door
hem hear behoud, fchoon niec de plaats van baar verbljjf, to
berigten ; maar die .mededeeling was uitgefteld gewordea : al.
lean de Yerfchijning der getrouwe N. A T A L I A , die na der .
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zelver ontvlugting nit, bet kasteel Metzinska zich nog eenigen
tijd verborgen had gehouden , gaf hem eindelijk eenige op .
heldering omtrent bet lot zijner docbter . Met een hare, ver ;
mnrwd door langdurigen angst en vaderlijk zelfverwijt, xvaa
hij nu aan den ingang der mijn gekomen , gevolgd doer du
voedfier en vergezeld door de verzoende Y A N I N s .nY s-, die
ten langen leste aangaande hunnen broeder (welke .2ij dachten dat met zijne bruid zich buitenlands beyond) tijding bekomen hadden van een' der bandieten , die ontfnapt was bij
bet gevangennenren der anderen, en zich verheugen mogt,
kwijtfchelding van flraf to erlangen, toen hij , in het land
zijner geboorre terugkeerende , een zoo belangrijk berigt wist
mede re deelen .
De Y A N I N S K Y S waren voorzien van fchriftelijkebewljzen
van vergiffenis en herflelling in eer, ter gunfle van hunnen
broeder verleend ; en S T E P H A N O F F van prachtige hleederen
voor zijne dochter ;marzijWldenbtkvaend
meisje nit dat oord hare hand aan c A s I m I R geven , en deed
eene gelofte, in dat kleed telkens den, verjaardag der voltrekking van haar huwelijk under den grond tE zullen vieren .

DE RAN'TEN HALSDQEK .

(Naar een Handfchrift to LVindfor , door den Burgglraaf
W AL-S H .)

4 januarij 1736 was alles op bet kasteel van
O
p
geat,aUv van
Wind,cor in opfchudding de Koningin s o
den

P III A,

I., was ftervende. Zij had den Koning bij
zich, geroepen• ; men had alte getuigen uic bet vertrek der
GEORGE DEN

zi,eltogende verwijderd ; de echtgenooten waren meet dala eats!

uur lang to zamen aijeen gebleven, en de hovelingen Madden
opgemeckt, dat o E.o R o E, in fpijt van zijne gawone kczel,
held , na dit treurig onderhoud , geweend bad .
De Koningin SOPIIIA zag den dood zonder fchrik nadR-ten, ; hI weerwil der krooit, was bet lsven veeb haar moeltelijk geweest. Zij bad zieh veturaaalD sd gezie!a door linen
fmds. vetkoninklijkeno gemaal , die i adg H Osi A T1 A 0. :
fcheidene jaren, door hare koketterij en bare tantrekkelijkheden , gekluisterd Meld . Als eene zachtzinnige echtgenooee ,
had 8 OP-H I A V A N B, R-wN s W IJ x in fiilte . geleden ; maar Sij
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wilde, vddr haar verfcheiden, beproeven, de misdadige ban .
deft haars mans to verbreken . Zoodra zij dus GEORGE aan
hear fterfbed zag ftaan, reikte zij hem de hand, zeggende
met eene flaauwe ftem : ,, Ach I ik zou niet zoo jong ge.
ilorven zijn , zoo gij mij bemind hadt !"
De Koning , zich op hare hand nederbuigende , kuste de_
zelve, befproeide ze met tranen, en wilde fpreken ; maar de
.Koningin hervatce . „ GEORGE! alles is thans vergeten en
vergeven ; God, die mij tot zich,
roept, ziet in mijn hart
Dat bare bemint u nog . Ik zal u ook geen enkel verwijt
doen, maar heb eene bede aan u ." Onder bet uiten dezer
woorden rigtte zij zich half overeind , drukte de hand des
Konings met al de krachc, welke eene ftervende vrouw
rest, en vervolgde : „ In den naam des Verlosfers, bezweer
ik u , G E 0 R_G E ! zoo al niet uic liefde voor, uic medelijden
met mij ; bij uwe eeuwige zaligheid bezweer ik u, fla of van
bet misdadige leven, dat gij leidt! Indien ik nog langer had
to levee , zoudt gij kunnen denken , dat mijn belang , mijn
geluk riaij deze bede in . den mood gaf. . . . Maar morgen
zal 1k, koud en gevoelloos voor alles, in mijue kist liggen .
Om den wille uwer ziel alleen, mijn vriend I fmeek ik u : zie
Lady H O R A T I A niet cveder!"
,, Ik beloof her u ," antwoordde de Vorst : ,, S o p H I A !
fpreek Wet alzoo ; deze gedachten doen u kwaad ."
„ Zij hebben mij veel kwaad gedaan ; maar deans zie ik
den Hemel voor mij
Er is in den Hemel geene jaloezij ! . . . . Wanneer ook gij daar komt, GEORGE! zult gij
alleen God en mij liefhebben . Dar mint men flechts, wat
taien behoort to minnen
Morgen
'
„ Verban dit denkbeeld : gij zijt niet zoo erg ; de Geneesheeren verzekeren, dat er nog hoop is ; gansch Engeland
bidt voor u ."
„ Niet her leven hier op aarde is her , waarom ik wensch :
wit ik verlang, is, dat gij aan dat leven moogt denken,
werwaarrs ik henenga
Ik, morgen ; gij, binnen een
jaar I"
Terwijl zij dus fprak, feheen de ftervende Koningin eenige
kracht to hebben Verzameld ; hare farende oogen hield zij
op die des Konings gevescigd, en toen zij zweeg, wees bear
opgeheven vinger nog naar boven.
Na deze infpanning bewaarde zij een lang ftilzwijgen ;
hare oogen bleven gefloten, en hare lippen bewogen zich,
zonder eenig verftaanbaar woord to uiten .
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De Koning verwljderde zich nu van bare legerflede , en
geh.eel Windfor was getuige van zijne droefbeid .
Gelijk de Koningin had aangekondigd, wass zij den volgenden morgen koud en gevoelloos voor alles, en werd als lijk
ten coon gelteld, en lag gekroond op een praalbedde.
liet ganfche hof verfcheen in rouwgewaad ., om haar de
laa,tfle hulde to bewijzen ; en, toen de koets van Lady ap& A T I A flilhield aan den grooten trap des kasteels , naderden
de dienaren van bet paleis bet portier_, en deden der gunfle .
linge verfiaan, dat zij niet kon worden toegelaten.
Deze ongenade werd fpoedig ruchtbaar ; men fluisterde de.
zelve elkander toe in de vertrekken en zelfs in de doodka_
wer ; men zeide : „ Indien dit vroeger gebeurd ware, zou
zij,, die bier ligt , misfchien niet zoo vroeg geflorven zijn ;
Anderen : ,, Het is flechts etiquette ; die ongenade zal niet
lang duren ." En dezen bedrogen zich niet : binnen weinige
maanden had Lady H O R A T I A al haar verleidend vermogen
herkregen . G E 0 It G E was weder order de toovermagt terug .
gekeerd ; maar zijne min , maar de verflrooijingen , welke
men zich beijverde hem to verfchaffen , konden zijne fomberheid niet verdrijven . Te midden zijner ontrouw flond, zijns
ondanks , de laatfle bede der Koningin beflendig voor zijnen
geest ; en echter, terwijl hij zich dezelve herhaalde, konde
hij der tooveresfe geenen wedrfland bieden, die hare pogin .
gen verdubbelde , om hem gekluisterd to houden . G E o R G E
was een hartstogtelijk beminnaar der toonkunst ; Lady H oR A T I A gaf hem de verrukkelijkfle Concerten ; maar , to
midden der welluidende toonen, hoorde hij eene flemme, die
telkens herhaalde : „ Ik, morgen ; gij , binnen een jaar!"
Zes maanden reeds waren vertrreken ; de begunfllgde
had G E 0 R G E bij zich ontvangen , maar zij was nog niet
weder op Windfor verfchenen ; hare eigeuliefde en hare be .
geerte, om hare mededingfters en hare vijanden to vernederen , deden haar vurig verlangen , aldaar terug to keeren .
Dikwijls fprak zij daarvan tot den Koning, die tot dusverre
zulks had afgewezen met de woorden rouw en welvoegegkheid. Eindelijk zegepraalde zij, en verfcheen qp bet kasteei
in fchitterenden luister en flralende glorie . Nooit waxen hare
blikken zoo levendig en zoo fier geweest ; nooit die des Ko.
nings zoo fomber en neerflagtig : want een zwaar gewigt
prangde hem bet hart ; deze dag viel hem lang en pijnlijk.
Eindelijk kwam de nacht hem verlosfen uit daze belemme .

494

DE KANTEN HALSD.:EK .

ring, niet echcer van her zelfverwijc, dat zijne ziel benaauwde . Toen hij zijn flaapvertrek binnentrad en zijn ledekant
naderde, herinnerde hij zich, dat de Koningin deszelfs draperien had geborduurd ; hij wilde dit denkbeeld verbannen ,
maar her keerde telkens weder . Op den fchoorfteen beyond
zich een tijdwijzer ; zijn blik vestigde zich op denzelven ;
hij telde de verloopene maanden ; zij waren zes in getale :
wederom eene herinnering, welke hij vruchteloos poogde to
verwijderen : Hopende, dat de flaap hem van zijne fombere
denkbeelden zou verlosfen , haastte hij zich bedwaarts ; maar
de flaap kwam niet : de armfte daglooner in zijne drie vereenigde Koningrijken f]iep , na volbragt dagwerk ; bij vermogt
sulks niet, en wendde zich vruchteloos been en weder op
zijne fponde ; zijn oogen floten zich pier . Door de hooge
en breede venflers van zijn vertrek wierp de maan lange
lichcftralen, welke zich op her vloertapijr afteekenden . Eensklaps zag hij tusfchen her ledekant en bet venflerraam iets ,
dat naar damp geleek, en zich uit bet midden des verrreks
verhief. Hij meende, dat eene vonk den vloer had in brand
geftoken, en ftond op, om denzelven uit to dooven ; maar,
de plek naderende, van waar hij den damp had zien opflij .
gen , vond hij niers . Alleen ontwaarde hij, dat .de reuk van
wierook en luchtzuiverende bezien , welke men bij lijken
brandt, ,zich door zijne kamer had verfpreid . Naauwelijks
bad hij zich van nieuws ter ruste gevlijd , of hij zag den
blaauweu damp andermaal opwaarts klirnmen ; dezelve geleek
naar eene ligte wolk , maar verdikte nu weldra . Vervolgens
nam dezelve een' of kenbaren vorm aan , maar van lieverlede
verkreeg de nevel, al rondwentelende, eene menfchelijke
gedaante, Gehuld in lien vorm, behield de fchim -- want
dat was her - hare doorfchijnendheid , en de ftrajen der
mean drongen door dit iigchaam, dat geene fehadnw gaf,
henen, GE o a GE zag her zijne fponde naderen . Door eene
onwlilekekrige bewoging wendde hij zic-h om, ten einde niet
,cc zien, seat hem bovenngtuurlijk toefcheen . Maar eene
hind, kouder dan bet maimer eener graftombe, legde zich
op zijn' otitblooten ffhotider, en ten zeifden tijde herhaalde
eene zachre Item tot driewerf toe : , G-is o rt-G E 1 G E O R G E I
G-EO ROE !'' Toen, frdderend ea met koud zweet averdekt,
keerde de fchuldige ech tgenoer vain s a ri HT A V Art B R tr rt sw U K bet booft1 ow, en zag de fthim der Koningin, z#ch
,or hem neigende . De dood had flecks hare trekken doen
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verbleeken ; bare grootC zwarte oogen fchitterden met bui .
tengewonen glans to midden barer grafkleur ; haar gewaad was
een fang doodkleed ; op hear hoofd blonk nog de diadeem,
welke men, bij de uitvaarc van Koningen en Koninginnen,
in de kist plaatst .
Op een' plegtigen toon,to midden der diepe flilte van den
nacht , fprak zij deze woorden : ,, G z o R G E 1 gij hebt de
beilige belofte vergeten, mij op mijn terfbedde gedasn . God
heefc mij vergund, u dezelve to komen herinneren . G aoR .
G E I bekeer u tot den Heer ; Zijne oordeelen ziju verfchrikkelijk , en voorwaar , voorwaar zeg ik u , uw tijd nadert I
Zij , welke gij met misdadigen hartstogt bemint , kan u ter
Helle doen varen ; maar zij kan u geenen dag lang'er, dan
die u is gefleld, op aarde doen verblijven . GEORGE! GEORGE! bekeer u tot den Heer !"
Na deze woorden zweefide er een zachte adem over bet
gelaat van den Vorst ; hij ftaarde beftendig, maar zag niets
meer ; hij hoorde beftendig, maar alles was fcil . „ Sliep ik ?"
vroeg hij zichzelven ; „ was her een droom? Neen ! ik ben
verzekerd, dat ik niet fliep of droomde . Hoe geleek deze
Neen! er is geen twijfel aan, dat was
fchim op haar
eene waarfchuwing van den Hemel! Ik beb mijn befluit genomen ; ik zal haar niet wederzien, die ik niec mag beminnen ." En, om zich in dit goed befluic to verfterken, begaf
hij zicb tot hot gebed . De nacht fcheen hem eindeloos ; hij
relde alle de uren , welke de klok des kasteels door de ge .
welven dof deed we&galmen .
De volgende dag was beftemd tot een feest bij Lady H_oR A T t-¢ . G E O R G E lief weten , dat hij zich Wet derwaarts
zou begeven .., en dat hij , gedurende verfcheidene dagen,
niemand dan zijne Ministers wilde zien .
Dit opverwacht befluit verfchrikte de begunfjigde . ,ZIi, mist
her echter zoo to beleggen , dat bet haar gelukte., den Mo-naireb, zijns ondanks, weder to zien . Hij wilde akb koel
en geareng toonen ; maar zij was zoo beminnelijk, zoo verleideud, dot hij bijkans verteedeerd werd , toen zij tie b141tkea
eensklaps op dezelfde plek viWen,, wear de Koniirgin hem
was verfchenen ; ep , One hand wt die der (chooneL mninna .
res Iosrukkende ;, ze+de hij a „ Her waq hot, dat tij de5fen
najebt mij beval, u niec weder to -zien."
„ Wie ?" vroeg U 4 t A T I A ; $, wie hebt a ,dezen :nacht
gezien?"
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• Haar, welke God mij tot echtatenoote had gefclaloaken,
Koningin S O P H I A . '
Gij zoo we], als geheel Engeland, heeft haar becreurd ,
,,
GEORGE! Denk niet meer aan haar ; zij rust in vrede in
haar graf."
• De graven openen zich fomwijlen , en bet hate heefc
zich weder geopend ; zij heeft bet verlaten ; . :. dezen nacht,
char, op die plek, digt bij mijne fponde, heb ik haar gezien . . . . gezien met deze mijne oogen ;
Ik heb hare item
gehoord ; zij heefc tot mij gefproken . n G E o-R G K ! G Eotn...c'E ! 'heefc zij tot mij gezegd , „bekeer u tdt den Heer,
en fca of van Irwe misdadigge thin !"
• Ach, Sire! gij benlant mij niet meer,; en , om de banden to verbreken, welke miju geluk omfocen, neemt gij toevlugt tot gezigten en droomen . G E 0 R G E ! waarom zegt
gij mij niec liever rcnduit : „ H O R AT I A ! ik bemin u niec
meet?"
Snikken en tranen vergezelden hare woorden , en de Koning ; die zich van zijne minnares verwijderd had , naderde
baar weder, en zeide : „ HO R AT I A ! kunt gij zeggen , dat
ik opgehouden heb a to beminnen ? Zoo ik u niec meer beminde, ware ik niet z66 zeer to bekiagen . Min pligt gebiedt mij , roept mij toe , u niec weder to zien , met u to
breken ; mijne liefde is fcerker dan Inijn pligt . . . dan God
zelf 1 Want Hij zendt mij Zijne dooden, om mij te bevelen , u niet meer to minnen, en echcer min ik u nog altijd ."
Dus fprekende, drukte GEORGE H o R A T I A aan zijne
bout, en de tranen, welke hem weder tot haar hadden gebragc,
waren fpoedig opgedroogd . Wac vermogen niet de woorden
en tranen eener vroucve, welke men beminr? Zij moist zich
zoo wdl den weg tot bet hart en den geest van haren minnaar
ce banen, dat, v6dr de dag ten einde liep , G E OR dE reeds
begon to twijfelen, of bet wel eene waarfchuwing des Hemels was geweest, die hij in den vorigen nacht had oncvatt .
gen ; of bet wel SOPIIIA VAN BRUNSWIf K was, die hem
was verfchet en . De overtulging van den morgen beftond des
avonds niet meer ; zij was, als 't ware, verfmolten voor den
ongeloovigen, half fpotachcigen glimlach zijner minnares.
Toen hij nu andermaal alleen was in bet konicrklijk flaap .
vertrek , zeide hij tot zichzelven : „ H O R A T I A beeft ge1ijk., bet was een ijdele droom mijner verbeelding ; de dooden
keeren niet weder ."
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Maar hij bedroog zich . God laat fomwijlen toe, . dat de
graven zich weder openen , en de Koningin verfcheen anderwerf. Bleek, gelijk de eerfle maal, was haar gelaat thans
geflrenger . „ G E 0 R G E I" fprak de fchim , welke nu overeind bleef flaan aan den voec zijns ledekants, terwijl eene
barer handen den purperen voorhang opligtte : ,, G E o R G E I
gij wilt haar liever gelooven dan mij ; gij hebt, even als zij ,

gezegd, dat God niet, door mijnen mond, tot u heeft gefproken ; dat bet flechts een ijdele droom uwer verbeelding
was
Wel nu, GEORGE! hoor mij aan : bet is de
laatile maal, dat ik, die uwe echtgenoote was, dat . ik, die
ten grave ben gedaald, zal fpreken
Na dit woord zal
ik voor eeuwig zwijgen, zutlen mijne lippen tot flof ver-

gaan . GEORGE 1 bekeer u tot den Heer ; want uw uur na .
dert
En opdat gij en zij , op morgen , niet weder
zult zeggen : ,, Neenf SOPHIA VAN BRUNSWJJK is niet
nit haar graf verrezen ,"

zie bier eene getui.genis , die ik u

achterlate
Bijaldien de hand eens flervelings dezen
knoop kan ontbinden, welken de hand eens grafbewoners ge-

legd beeft, dan zoo lach vrij met mijne woorden, met mijne
waar-fchuwingen ; maar bijaldien, integendeel, • noch gij, noch
zij, noch eenig flerveling dezen knoop kan ontbinden, zeg
dan : ,, ja waarlijk, bet was eene werkelijke verfchijning ;
bet was S O P H I A VAN B R U N S W IJ K, die mij is komen her .
halen , dat ik mij zou be.keeren tot den Heer, mijnen God l"
.Deze woorden uitfprekende, boog de fchim zich over zijne

fponde, greep een' kanten halsdoek, door den Koning afgelegd, legde een' knoop in denzelven, en wierp then op de
borst van den on .tzetten en bevenden GEORGE .

Thans vielen de zware fiuweelen bedgordijneii weder digt, terwijl derzelver vergulde ringen klorcken en bet gezigt verdween .
Nu twijfelde de fchuldige gemaal van SOPHIA nietmeer.
Bedekt met een kit zweet , terwijl hij zijne polsaders hoorde
kloppen, bleef hij onbewegelijk ; zijne geopende oogen bleven t flaren , alsof zij nog haar zagen ; hij luisterde, maar de

Rem was veeflomd, en bet eentoonig getik der pendule al.
Teen brak de itilte van de middernacht . Het ligte ftuk kant
drukte loodzwaar zijne borst, en hij waagde bet niet, den
doek van dezelve to werpen
Eindelijk, bintende om
zijne vrees, fprong hij eensklaps op, , nam den geknoopten
halsdoek, en ging daarmede naar de lamp, die in een zij_
vertrek brandde .
Met eene krampachtige infpanning be .
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proefde hij , en beproefde bij herhaling, denzelven to ont .
knoopen
maar alle zijne pogingen waren vruchteloos ,
en elke vernieuwde en vergeeffche proeve vermeerderde zijne
gemoedsbeweging en zijnen angst .
In zijne flaapkamer teruggekeerd, konde hij aan geen faap
meer denken ; hij deed licht, veel licht opileken , en zich de
verzoekfehriften voorlezen_, welke hem finds verfcheidene
dagen waren overhandigd ; maat, to midden van al deze
bezigheid, bleef de gedacbte aan bet gezigt hem onafge .
broken bij .
Des anderen daags avonds begaf G E o R G E zich naar Lady
H O R A T I A : hij kwam tot haar met een fomber en iireng gelaat. Zij was geheel gekleed voor eene feestelijke partij .
De Koning, haar tot zich ziende naderen met een' betooverenden glimlach op de lippen, zeide tot haar : „ De tijd des
glimlagchens en der betoovering is voorbij, Mevrouw I Gij
hebt mij bedrogen . Zij is mij dezen nacht wederverfchenen ."
" Uwe verbeelding misleidt u, Sire ! uw geest is verward
en dwaalt van bet fpoor," hernam de fchoone H OR A T I A.
„ Gij zijt bet, Mevrouw I die mij misleidt, gij alleen I"
fprak GE OR G E met geflrengheid : ,, GU hebt mij gezegd ,
dat her feehts eeq droom was . Wel nu, zie!" -- Dit
zeggende gaf hij haar den halsdoek, daarnevens voegende :
„ Hoor , wat de Koningin tot mij heeft gefproken ! „ G E.,
O R G E ! bekeer u tot den Heer ; want uw uur genaakt . En
opdat, op morgen , gij noch zij weder zult zeggen
,, Neen! SOPHIA VAN BRUNSWIJK is niet nit haar graf
verrezen ," zie bier cene getuigenis , welke ik a achterlate.
Indien de hand eens flervelings dezen knoop kin ontbinden ,
welken de hand eens grafbewoners bee€t gelegd , dan zoo lack
vrij met mime woorden en waarfchuwingen ; maar indien,
integgndeet, n -och gig, noch zij, nosh eenig ilerveling dezen knoop kin ontbindeh , zoo zeg : „ ja waarlijk , S 0 P H I A
V A , N n R U N-'s w K Is mij komen herhalen, dtt ik mij zon
bekeeren tot den Heer, mijnen God ill - H O R A T I A ! zie
bier lien knoop ; beproef bet, denzelven los to maken ; ge.
lukc bet u. 0 dan zal ik niet meer an bet gezigt gelo6ven, en
ik zal gerust en gelukkig zijn I"
„ Is bet anders niet 7" antwoordde H b It A T I A , die wederom wilde glimiagchen, maar onwillekeurig begun to beven :
,, is bet anders niet , zoo zal ik then knoop weldra ontbonden hebben
" En zij wendde en keerde met "hare
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fraaije vingeren , fchitterende van ringen en diamanten , den
kanten halsdoek om en weder om , beproefde bet , hield op .
beproefde bet weder en weder, maar -- zonder in bet minRe of geringfte den bovennatuarlij .ken knoop to kunnen ontwikkelen .

„ Gij ziet ," hernam de ontroerde Vorst , ,, dat gij daarin

niet kunt flagen
„ Wel nu,"

antwoordde de onverduldige en ontftelde

fchoone,, „ ik wil doen , wat ALEXANDER deed met den
Gordiaanfc'nen knoop
" En zij wierp den geknoopten
halsdoek in bet vuur .
De Koning haalde denzelven er weder nit ; maar hij bad

reeds vlam gevat ; hij wierp dien van zich af : bij bet vallen
kwam dezelve in aanraking met bet ligte kleedje van Lady
HORATIA ; bet gaas ontvlamde oogenblikkelijk . Verfchrikt
en verbijsterd Roof de minnares van GEORGE been , om
hulp roepende .

De beweging zoo wel , als de geopende
deuren , bliezen de viam aan . H o R AT I A , ijfelijk fchreeu .
wende , vloog, door bet kasteel . Zij fcheen een brandend

luchtverfchijnfel, dat de lange zalen doorzweefde . Men her.
kende de jonge minnares des Konings niet meer, ten feesr
ultgedost . Zij zonk eindelijk neder, van fmarte uitgeput .
Zij zonk neder, en gaf, order verfchrikkelijke folteringen,

den geestt
Sinds then dag werd GEORGE meer en meer droefgeestig
men zag hem dwalen door bet kasteel , en uren lung in den
gebede ; hij fichtte een Gbdshuis, en deelde vele aalt>soezen
nit in naam van Koningin s - oPHIA. Dikwijls herhaalde hij •:
„ Ben gedeelte van hetgeen zij beeft gezegd is bewaarheid- ;
bet overige der voorfpelling zal bewaarheid worden, en ik
zal welllaast fterven ."
De Koning bedroog zich niet ; twee maanden na den ge-

weldigen dood van Lady H o R A T I A ftierf ook hij ; de verjaardag van den dood der Koningiu was nog niet verftreken .
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aar toch zijn de waarheden, die niet eenige logen in

zich bevatten, den Bijbel uitgezonderd? Welke logens, hoe
groot, die niet wel een' fchijn van waarheid vertoonen? Tot
zekere hoogte geflegen , verliezen zelfs de mathematifche we .
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tenfchappen een deel van hare zekerheid. DESCARTES
begon met de regte lijn, en eindigde met de draaikringen :
ziedaar de gefchiedenis van onze ganfche kennis ; zij verliest
zich in bet zand, na een groote ftroom geweest to zijn . Den
oorfprong, de bron, de geboorte kennen wij ; maar welk eene
cwijfelachtige geboorte nog vaak ! M O N T G O L F I E R zag een
hemd opvliegen, op eene vuurmand uitgefpreid ; G A L V A
raakte, bij geval , met een metalen ftaafje de fchenkelader
eener ontlede kikvorsch aan, en ziedaar den luchtbol uitgevonden, bet Galvanismus ontdekt ! Verhef a thans, na in
bet luchtgewest to zijn opgevaren, de fleden gezien to hebben
van uit, ja boven de atmospheer des adelaars , de zon tot
driewerf toe op denzelfden dag, onzer drie verfchillende ge_
zigteinders , to hebben zien ondergaan ; verhef u , een vernieuwd beflaan aan een lijk to hebben ingeblazen, hetzelve,
half door de wormen verteerd , met den vingertop op den
onzijdigen weg des ]evens to hebben teruggeroepen ; en bedenk clan, dat bet aan eene kikvorsch , aan een hemd is,
dat gij deze verbazende wonderen zijt verfchuldigd, en een
fpottende glimlach zal zich met uwe bewond .-ring vermengen . Gij kent den onvoltooiden leeuw van MILTON ; zijne
manen krullen en rijzen to berge, zijne oogen vonkelen,
terwijl de helft zijns ligchaams nog worflelt met bet flijk der
fchepping : dit flijk nu - gij vindt bet overal weder . Aan
den eenen kant her coeval, aan den anderen de onkunde ;
bet metaphyfieke onzer gewaarwordingen kan zich daaraan
niet onttrekken . Er beffaat eene Schedel-, .eene Gelaatkunde :
waarfchijnlijk tfebben GALL en L A V A T E R hunne flelfels gevormd, terwijl zij met hunne vingeren bun nadenkend, breed
voorhoofd - wreven ; maar vraag eens aan GALL, hoe eene
behoefte der ziel, eene begeerte der zinnen eene verhevenheid daarflelt op de beenen kas des fchedels ; hoe gewaarwording, gedachte, gehengen een' tastbaren vorm kan aannemen ; hoe Vriendfohap, liefde, moed, list, eerzucht, geescvervoering zich kunnen afdrukken op bet hoofd, en zich
daar ontwikkelen met den tijd, den ouderdom en de zeden ;
en G ALL zat zwijgen, of een antwoord oprapen op bet don .
kere, oneindige veld der bovennatuurkunde ; een tuighuis,
waar elk wapen even goed en voor elk' ftrijder even dienilig
is.: G ALL, met din woord , (loot op bet flijk .
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D
e uitvinder dezer methode , een Franschman , had zich ,
zonder zichzelven deswege eener bijzondere manier bewust

to zijn , een zoo ffaai fchrifc eigen gemaakt , dat zulks , bij
zijn verblijf in Amerika, verbazing wekte ; waardoor hij aan .
leiding kreeg, verder over de zaak na to denken , en Schrijfmeester to worden . Als zoodanig keerde bij naar Frankrijk
terug, waar hij voor zijne methode een Uitvindings-, Invoerings. en Volmakingsbrevet (1) bekwam , en , van onderfcheidene kanten aangefpoord , dezelve met veel bijval en
ongemeen gevoig onderwees .
De grondflag dezer methode is, groote vrijheid in de beweging der hand, en de eerfte voorwaarde dezer vri;heid bet
opheffen derzelve van bet papier, opdat zij onverhinderd
kunne werken . De hand moet zich dus van bet gewricht ,
waarop zij tot dusverre altijd met de onderliggende twee laatfte
vingeren rustte , opheffen , en op die twee vingeren flaan ;
zij moet op bet papier niet meer been en weder fchuiven,
maar bedaard been en weder wandelen . Tot fteun dient haar
de geheele voorarm, welke, een weinig beneden den elleboog, op den rand der tafel rust ; hierdoor wordt de hand
voldoende onderlleund , en bet gewricht behoeft niet meer
op bet papier to fleunen,'c welk bet volflrekt niet mag aanroeren . In zulk eene rigting nu kan en zal de pen , welke
de gewone methode zoo lang mogelijk en niet zeer flevig
leert aanvatten , zeer kort en krachtig gegrepen worden ; de
gebogen duim drukt dezelve tegen de beide naaste vingers
aan, welke geheel zijn uitgeftrekt, zoodac de rug der pen
met den rug dier vingeren gelijke rigting heeft .
LIED

VAN

ANAKREON .

Jan zijne Beminde .
(No.

T s,

2o

ed.

it 13CHERI .)

op 't Frygiaansch gebergte,
Niobe verkeerd in fleen ;
Vloog weleer Pandioiis dochter
Door de Iucht, alc zwaluw , been' :
L 1,
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Lieve l ik mogt een fpiegel wezen,
Dat u w oog mij gadefloeg ;
'k Wilde u gearn' cot mantel dienen,
Dat mij heeds uw lijfje droeg ;
Konde ik holder water worden,
'k Waaehte din uw poezle ledn ;
Was ik zalf , ik goot mijn geuren
Over heel uw ligchaam been' ;
'k Wilde uw boezemgordel wezen,
Ik uw parelfnoer, uw ring ;
'k Wenschte u zelfs tot fchoen to itrekken,
pas uw voetjen op mij ging
J.

T13 .

MISER,

geprnfIoneerd Eerfe Luitenani, en Onderyvijzer •
der Oude Talen to Hattem .
B11 DE VERMEESTERING VAN ALGIERS .
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it vlag does zich daar op nit zee,
En waalt van bolwerk en moskee,
En fchouwt zoo fier op trotfche daken ;
Maar wuifc den fcheepling minzaam aan 7
Dat is de witte Lelievaan!
Algiers I uw muur en grendels braken,
En glj zljt Frankrijks onderdaan .
Wit Vijfde Karel niet vermogt,
Heeft Tienden Karel's magc volwrochc ,
Gezegend door den Allerhoogiten .
Diens woord let storm en zee aan band ;
Diens fchaduw koelde 't gloeijend zand ;
Diens wenk deed rijke lauwren oogtten ,
Waar 't voorgefacht vond boon en fchand'
Lof, Frankrijk ! lof voor 't roemrijk feic 1
Met wapens words bet best gepleic
Eij onbefchaamde roovershorden ,
Wier meineed , trots verboud en rep,
Valschaardig tegen vrienden vechc ;
Die tiuurzaacn nies gebreideld worden ,
Vdbr dat men floc en wallen fleeht .
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Hoe menig zucht en jarnmerkreec,
Gebaard door foitrend kerkerleed
Of fel gezweepce geefellagen,
Algiers, wedrgalmde door uw vest!
Hoe menig vloek drt kt uw gewest
Van ouders, kindren, vriend of magen
Der lijdren in uw rooveranest!
Waarom niec eer, gij Mogendbedn l
Dien wreeden vijand reeds befiredn,
Of hem gekluisterd aan zijn franden9
Waarom, in fee van fchandlijk loon
Te brengeu voor een' rooverstroon,
Hem niet beftookt in eigen landen,
Hem niec ontzet van rijk en kroon?
Capelle en Exmouth I beider roem
Blijve onbezwalkt, wie ooic u noem'l
De Tijger moest voor u eens zwichten .
Toen gij zijn krocht hadt half verplet,
Toen vroeg hij, fiddrend, u de wet ;
Toen hebt ge een lange reeks van pligten
Ten breidel aan zijn' lust gezet .
Maar toen uw vlooc wedr week van 't Brand,
Toen wette 't ondier klaauw en tand
En greep in 't rond op vrije watren
Druipftaartend, vlood het huilend heen,
Waar hem zijn proof to magtig fcheen ;
Maar deed den roof- en moordkreet fchatren,
En fcheurde een zwakker wedr vaneen .
Lof, Frankrljk 1 gij , gij hebt zijn' mull
Gebreideld l gij des Tijgers knit
Verheerd, en nedrgerukt zijn flanders !
Hebt dank, Bourmont en Duperrd !
De Lelievaan waaic ginds ter itei ,
En wuift naar West . en Morgenlanders
Verlosfing, vrijheid, hell en vred .
Gij , werelooze Scatendrom I
Geen kiel blijve in uw havenkom,
Oan molmend daar vaneen ce fplijten ;
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Bev .acht uw fch.epen rIjjk ea zwaar,
En veeds Seen wilden plnnderaar,
Die u de wimpels of zal rij.ten,
En u verkoopt ten flavenfchaart
Vaar uit! vaar been l of ziet gij niet
De Lelievaan in 't lichc verfchiet?
gij wappert u zoo vrolljk zegen ;
Zij kronkeic, wuift en wenkt en itaart
Naar iedre ilreek en plek der acrd',
En (pelt een' cijd van milden zegen
Aan allhs, wat ten bandel vaart .
Geen overdreven gloriedorst
Vow eigen yolk en eigen Porst
Doet me ooit des nabuurs roem verduistren .
Ik zing mnjn' Koning en mijn laud ;
Maar grijp ook gaarn' de Unit ter hand,
Om al wac braaf is op to luistren,
Al kwaw bet van der vreemden strand,
Gij, Europeers , ver verfpreid !
Gewroken is de menschlijkheid,
En broedren , reeds beweend, vergeten,
Hergeven aan bet hoogst geluk :
Verxacbt ooit gij der Negrer. druk,
En rijc' gee-a zweapflag, itok of keten
V!oottaan hun meer de leden fluk I
Of leeft or dan geene Oppermagc,
Die de card' bevolkte uit ddn geflacht?
Op alien fchouwc als Ilamgenooten?
Die alter hell zioh Ilelc ten doel ?
En gij verguist , vertrapt zoo koel I
Meat weet, pok Negers, hier verfooten,
Getaigen voor Gods Regterfoei!
Bourbon t assn a mijn eerelied t
Befchaant der volken hope Met ;
Doe gij een rij van fleden dagen,
En fpreid van ginds uit welvaart rond ;
Maar Uoop hot roofnest tot den grand,
Opdat hot nakroost eons moog' vragen,
Wait Loch du fchandlijk moordhol ftondt

G . TIMasE.

M E N GEEWE RK.
DE AUGSBURGSCHE BELIJDENIS .

Door
J . H . SONSTRAL,

D

Predikant aan de Helder .

e gedachtenis van gewigtige voorvallen door plegtige
feesten to vereenwigen, is zoo oud , als bet menschdom
voor indrukken der dankbaarheid vatbaar is . Zoo heeft
nu ook de Lutherfehe kerk kortelings gedacht, met
vreugde en dankbaarheid gedacht aan de overlevering der
Augsburgfche Belijdenis . Die feestviering heeft bij niet
weinigen gezegende indrukken achtergelaten, en bij niet
minderen, zoo men vertrouwen mag, den verliaauwden
godsdienstijver in nieuwen gloed ontftoken . Van weinig
beteekenis is de bedenking, of bet ophalenvan de gefchiedenis der flervorming niet beleedigend zoude kunnen zijn
voor andersdenkenden . Want waarom zou de nakomeling de daden van bet voorgeflacht moeten verge .
ten ? Waarom zwijgen van oorzaken , wier gevolgen nog
dagelijks zigtbaar zijn ? En , bovendien, zoo lang de
kerk van Rome door allerlei middelen de grenzen der
duisternis tracht uit to breiden, zoo lang bet Protestantismus belaagd words, en de geest der verleiding onder
deszelfs kweekelingen op verovering uitgaat, moot elke
ongezochte gelegenheid welkom zijn , om onbefchroomd
voor de waarheid uit to komen , en bet der wereld to doen
zien , langs Welk een' weg wij tot onzen tegenwoordigen
geluksftaat gekomen zijn ; en bet is vandaar, G . L . , dat
u dit gefchrift aangeboden wordt, om uwe aandacht bij
de 4ugsburgfche Belijdenis to bepalen . Wij zullen , I. u
eerst op de omftandigheden opmerkzaam maken , welke
hare overgave voorafgingen ; II . vervolgens beknoptelijk de
M m
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gefchiedenis van hare overlevering mededeelen ; Ill . dan
de roodzakelijkheid van haar beftaan aanwijzen , en IV .
eindelijk u bij Karen beflisfenden invloed bepalen .
I . Het Christendom , met Goddelijke kracht nit Judea naar alle landen doorgedrongen , was in de vierde
eeuw de Godsdienst der befchaafde wereld geworden ;
maar dewijl de Alleenheerfcher der wereld, die tot hiertoe to Rome zijnen zetel gevestigd had , thans zijn Hof
naar Konftantinopel had overgebragt, drongen zich de
Bisfchoppen van Rome van lieverlede in zijne plaats ; en
hunne aanmatigingen vonden een' welverwachten Ileun
in het vooroordeel der meeste Europeers , dat hij , die
to Rome den meestertoon aanfloeg , ook Heer der aarde
zijn moest . Deze algemeene geestelijke heerfchappij zou
echter misfchien nog geene zeer groote afbreuk aan het
Christendom gedaan hebben , bijaldien niet onvermijdeltjke
omffandigheden deszelfs verbastering hadden in de hand
gewerkt.
Reeds vroeg had men , bij de toebrenging van Joden
en Heidenen , zoo wel uit infchikkelijkheid, als o1n den
overgang gemakkelijker to maken, en ook omdat men er zelve
behagen in fchiep , hunne uitwendige plegtigheden overgenomen . Spoedig werden daarvan de treurige gevolgen
befpeurd. De reine Godsdienst van den geest ontaardde
ongemerkt in eene eerdienst der verbeelding, en de oorfpronkelij{:e Evangeliedienaar werd misvormd in een' outerdienaar vol pracht en praal , die er meer werk van
maakte , een fchitterend Ceremoniemeester , dan een innemend Leeraar der waarheid to zijn . Nog fond echter
de hoofdleer des Christendoms ; maar de invallen der
Barbaren uit bet Noorden , hunne verwoestingen, en
hunne vestiging op de puinhoopen der befchaving , bragten
haar een' doodelijken flag toe . Want de Godsdienst der
overwonnen volken aangenomen hebbende , hielden zij
zich fechts aan den uitwendigen vorm, zonder dat zij
iets van haren zuiveren geest begrepen ; en daar de
vorm aan het wezen niet voegde , ging het laatfte voor
bet algemeen verloren .
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Er beltond nu eene eerdienst , die , ow hare algemeene
donkerheid , den naam van Katholijk_ mogt dragen . Christelijk kon zij fchier niet genoemd worden , omdat de geest ,
die haar bezielen moest, veritikt of verdrongen was . tlet
volbrengen van monnikenbevelen verving de eifchen van
bet Evangelie ; Bijbelgeleerdheid was geweken voor fchoolfche fpitsvitidigheid. Ten bewijze , dat geene magtfpreuken de zaak moeten voldingen, fla bier deze eene, alles afdoei de proef. H E R E S B A C H, een achtingwaardig
Schrijver van de zestiende eeuw, verhaalt, dat een monnik zich aldus openbaar uitliet : ,, Men heeft eene nieuwe
„ taai uitgevonden, welke men bet Grieksch noemt ;
„ doch men moet zich voor dezelve wel wachten : want
• zij is de moeder van alle ketterijen . Ik zie in de ban.
• den van vele lieden een boek, in deze taal gefchreven,
• dat zij bet Nieuwe Testament noemen ; dock welk
• boek vol is van onkruid en vergif. Wat bet He.
„ breeuwsch betreft , bet is zeker, dat alien , die bet
„ leeren, oogenblikkelijk Joden worden." Ziet daar de
taal van de kampvechters der duisternis ! Maar de manhad
toch niet gebeel ongelijk : want ware bet Pausdom waarachtig, dan moest bet Nieuwe Verbond van zelve niet
deugen .
Het is echter eene uitgemaakte waarheid , dat bet Katholicismus niet overal hetzelfde was . Er vielaitoos, zoo
als nog heden ten dage , een merkelijk onderfcheid to befpeuren, dat in zekere verhouding fond tot bet eigenaardig
karakter der volken , en den trap der befchaving, dien zij
bereikt hadden. Vandaar, dat Sakfen de wieg der Hervorming
lion worden, Italig de zetel des Pausdoms moest blijven .
De fchatten uit bet Oosren hadden to gelijk met
deszelfs weelde de zeden der Romeinen bedorven, en
eene verwijfdheid medegebragt, welke maar al to
fpoedig op de ruwe Noormannen overging , die zich
van dien overvloed hadden meester gemaakt . Eeuwen
tang vervolgens door vreemde overweldigers verdrukt,
was de Italiaan loos en geveinsd geworden , en, omdat
vreemdelingen op zijnen overvloed vlamden, haastte hij
M m 2
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zich in genot to verfpillen , hetgeen hem toch niet vergund werd in vrede to bezitten. De everblijflelen der
oudheid hadden een' betooverenden invloed op de ftemming zijner ziel , welke zich , bij de bewustheid der tegenwoordige vernedering, in de fchaduwen der voormalige grootheid vol zoete herinneringen verlustigde, en er
den vroegeren luister terugdroomde . Ook zijne godgdienstoefeningen werden aan uitwendig genot dienstbaar genraakr ; zijne tempels waren zoo vele kunst- en beeldengalerijen, en men verdiepte zich zoo zeer in bewondering
van then heiligen ftoet , welke in hemelfchen luister de
Godheid omringde, dat men eindelijk vergat tot Hem
to naderen , wiens hand geen fchilder malen , wiens grootheid Been dichter bezingen kan . Alzoo werd de Godsdienst van dit yolk een fpel van begoochelende verbeelding, gelijk hun kunstgevoel en dborgaande leefwijze tot
bet weelderige overfloegen . Doch wat anders kon er bet
gevolg van zijn, dan dat de man , die ernftig begon na
to denken, eetl geheel ftelfel verwierp , waarin hij niets
dan menfchenwerk zag , en , zonder gelegenheid tot betere overtuiging, bet ganfche Evangelie verzaakte? Juist
daarom was eene Hervorming aldaar zedelijk onmogelijk,
omdat de verrichte man geene Godsdienst meer bezat,
en hij , die er prijs op ftelde , hex vuur van den hemel over elk zou geroepen hebben , die bet waagde, de
achtbaarheid zijner fchitterende Heiligenbeelden aan .te
randen .
Geheel bet tegenovergeftelde was de geest en de flemming der Sakfer-s . IJverig en werkzaam zonder overviped, zochten zij meer voedfel voor bet hart , dan betoovering voor de zinnen . Hunne Godsdienst bleef geestelijk, en Wet dan met weerzin befchouwden zij de beerfchende verbastering . Het was dus de uiterlijke vorm alleen , die veredering behoefde , en vermits bet wezen
flechts overfchaduwd was , zoo trad bet in voile fchoonheid voor den dag , toen I U T H E R licht in donkerheid bragt .
In bet jaar 1517 trad hij in bet ftrijdperk tegen den
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Aflaathandel, welken de Aartsbisfchop van Mentz van
den Paus had gepacht, en door den beruchten T E T Z E L
in Sakfen liet uitventen . Aflaten waren reeds vroeg in
zwang, doch bepaalden zich tot kwijtfchelding van zoodanige ftraffen , welke de tucht der kerk aan hare leden had
opgelegd ; maar federt de twaalfde eeuw ftrekte de H .
Vader ze uit tot ftraffen, welke den zondaar in de eeuwigheid verbeidden, en grondde zijne magt daartoe op
deze fluitrede : „Dewijl een druppel bloed van c H R I ST u s genoeg is geweest, om de geheele wereld to ver„ zoeden , en Hij desniettemin al zijn bloed vergoten
„ heeft, zoo wordt al het overige, nog oneindig vermeerderd
„ door de verdienten van Heiligen en kloosters, als een
„ bijzondere (chat en voorraad van genoegdoening be„ waard, waartoe de Paus , als Gods Stedehouder, den
„ fleutel heeft , om ieder daarvan iets to kunnen mededeelen op afrekening zijner zonden ." Dat zulk eene
deelen
weldaad betaald moest worden , fpreekt wel van zelve,
en hij, die veelal uit onvermogen toch niet meer zondigen loon, was blijde, zijne vorige zonden, zonder eene
lastige en pijnigendl bekeering, voor cen' matigen prijs
to kunnen afdoen .
Nooit was echter de onbefchaamdheid zoo verre gedreven als ten tijde van LUTHER , toen een T E T Z E L
openlijk in kerken en op markten bekend maakte : „ Een
„ iegelijk, die aflaatbrieven koopt, lean zijne ziel wegens
„ hare zaligheid gerustftellen . De zielen, die in het vagevuur zijn , en voor wier verlosfing de aflaten gegevuur
kocht worden , verlaten die plaats der rmarten , en vakocht
ren ten hemel, zoodra het geld in de kist klinkt . De
„ kracht der aflaten is zoo groot, dat de gruwelijkfte zonden, ja al was het, dat iemand, indien het mogelijk
„ ware , de Moeder Gods verkracht had , daardoor kwijtgefcholden gefcholden en vergeven , en de misdadiger bevrijd zou
„ worden van ftraf en fchuld . Ziet de Hemelen ge„ opend! Indien gij nu niet ingaat, wanneer milt gij dan
„ ingaan ? Voor twaalf ftuivers kunt gij de ziel van uwen
„ vader uit het vagevuur verlosfen ; en zoudt gij zoo
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ondankbaar zijn , oin uwe ouders Diet aan de fwarten
„ to onttrekken, die zij lijden ? Al hadt gij maar pen' en„ kelen rok , zoo moest gij er u van ontdoen , en lien
„ terftond verkoopen, om zulk een Neil to erlangen .."
Zoodanig eene Godslastering beleedigde bet zedelfjk gevoel der ernftige Duitfchers , en er was flechts een man
noodig , die moods genoeg bezat en krachts genoeg ontwikkelen kon , om Rome onder de oogen to zien , en
niet to beven voor den banblikfem van den Vatikaanfchen
J U P I T E R, ten einde den kreet der verontwaardiging
algemeen to doen hooren . Die man was I, U T H E R , gelijk 2 W I N G L I bet voor Zwitferland Was I waar
cen S A DI S 0 N de onbefchaamdheid zoo verre dreef,
dat bij bij bet ftorten der aflaatgelden het .geluid der zielen nabootfte, die uit bet vagevuur ten hemel fnelden
Eerst verzette L U'1' H E R zich flechts tegen den Af=
laat , trop vervolgens bet Paufelijk gezag in twljfel , ging,
met moed en ftandvastigheid al verder, roeide fchier alle
inisbruiken uit , en gaf aan de menfcben bet Evangelie
als bun elgendom terug.
Deze Kerkhervorming bad natuullijk in den beginne
de grootfte bewegingen veroorzaakt .
Twee partijen
hadden zich tegenover elkander geplaatst , met genoegzame kracht om hare cifchen to doen geldeta en to handhaven . Aan bet hoofd van de beftrijde ;•s der Hervorming
had zich K A R E L V uit louter ftaatkundige beginfelen
gefteld , omdat hij Spanje en de Italianen to ontzicn
had ; en dit was bet , wat doorgaans zijn gedrag bij den
gang der twistende partijen beftuurde . Vandaar, dat - bet
geltrenge vonnis , op den Rijksdag to Worms tegen L UT H E R en diens aanhang uitgefproken , door de ingewikkelde omliandigheden, waarin deze Monarch gedurende zijue oorlogen verkeerde , merkclijk verzacht , of ,
zoo men liever wil, niet geteld werd ; ja zelfs, dat men
op den Rijksdag to Spiers een befluit nam, waarbij elkc
Vorst in zijne Staten de vrijheid verkreeg , am , tot dat
eene algemeene Kerkvergadering zou befchreven zijn , de
taken van de Godsdienst zoo to fchikken, als cen leder
oorbaar en verantwoordelijk achtte .
„
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Niets Icon de Hervorming meer begunfligen, dan dit
befluit ; want de meeste Vorflen , die de gevoelens van
1, u T H E R omhelsd hadden , vergenoegden zich niet all eenr
met een' nienwen vorm van Godsdienstoefening in to
voeren , maar fchaften alle plegtigheden der Roomfche
kerk af. Een groot gedeelte van Duitschland verkeerde in
volf agen opfland tegen den Paus , en zelfs daar , waar men
hem nog hulde bewees , werd de ondermijning van zijn
gezag niet van harte tegengewerkt, zoodat de afval algemeen dreigde to worden . Hoe veel genoegen de Keizer
in de vernedering van den Paus vond, zoolang hij met
hem in openbaren oorlog was, in welken hij Rome liet
plunderer, en den Paus zelven gevangen nemen, werd hij
evenwel niet weinig beducht , dat deze onlusten zijn
Keizerlijk gezag mogten benadeelen, hetgeen hij meende
to zullen verhoeden, door het befluit van den Rljksdag
to Spiers in den jare z5a9 alien op to dringen, volgens
hetwelk ho ten minfle de Hervorming hoopte krachteloos to maken .
Veel bekwaamheid en geen minder overleg werd bier
vereischt ; want- geweldig was de beweging, die de gemoederen reeds twaalf jaren in den iroom der godsdienflige onlusten voortfluwde . Door den glans der
nieuwheid bekoord, waren zij met verhoogde geestdrift voortgegaan, en hadden niet alleen bijval, maar
oak luide toejuiching verworven . Het eerfle zoet der
vrijheid fmakende , hadden zij een' onuitroeibaren haat
tegen de bitterheid der nude flavernij opgevat , en befireden zij heftig bet oude flelfel, terwijl zij met to meerder
vuur het nieuwe aankleefden . L U T H E R zelf, die zich
noch door gevaar liet affchrikken , noch door voorfpoed
in flaap wiegen, bleef even wakker flaan op zijnen post,
als hij denzelven onverfchrokken betreden had . Zijne leerlingen en vrienden , waarvan fommigen hem in ijver op
zijde flreefden , anderen in geleerdheid overtroffen , waren niet minder gefchikt den kamp met room door fe
zetten . Vandaar, dat de Rijksvergadering geen' flouter
flap durfde doen , dan ieder to gelasten , verder geene
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nieuwigheden in to voeren, en bij de oude gebruiken to
blijven , tot dat eene algemeene Kerkvergadering hierin
zoude voorzien hebben .
De beftrijders van Rome hielden dit befluit voor even
onwettig als onregtvaardig ; daarom leverden eenige Vorflen en veertien Keizerlijke Vrijfteden, der Hervorming
toegedaan, een plegtig Protest tegen dit befluit in, uit
welken hoofde zij vervolgens Protestanten genoemd werden, welke naam ook in het vervolg aan alien gegeven
is, die Romes kluisters hebben afgefchud .
De Keizer was ondertusfchen met den Paus verzoend,
en met hem in onderhandeling getreden, om zoo fpoedig
mogelijk eene algemeene Kerkvergadering to beleggen ;
rnaar de ongepaste, docll wel verwachte tegenkanting van
den Paus, die voor bet verlies zijner magt vreesde, omdat dezelve geheel onregtvaardig verkregen was, en daarom van den Keizer begeerde , dat hij met het flaal beflisfen zou, waar de invloed der overtuiging to kort
fchoot , noopte hem , nogmaals eenen Rijksdag to befchrijven s ten einde aan de godsdienflige gefchillen een
perk to zetten . Tot hiertoe was het moeijelijk geweest,
den juisten flaat van de punten in gefchil op to geven,
en kon er derhalve aan geene ftellige beflisfing gedacht
worden. Vandaar, dat op denzelven elks gevoelen zou
moeten ontwikkeld en behandeld worden .
Ziet daar de omflandigheden , welke tot de overlevering
der -,lugsburgfche Belijdenis aanleiding gaven
II . Op den 21 Januarij 1530 fchreef de Keizer to Bologna, in Itahe, den Rijksdag to flugsburg tegen den
8 April uit, die door de vertraagde komst des Keizers
eerst den, ao junij geopend werd . Zacht was de toon,
waarin de befchrijving gefleld was, die onder anderen
behelsde, „ dat de Keizer voornemens was, de twee• dragt, over het heilig geloof ontflaan, to vereffenen,
• het gebeurde aan C H R I S T U s, onzen Zaligmaker,
„ over to laten , en alle vlijt aan to wenden , om alwat
„ van beide zijden niet goed verklaard en geliandeld
• was, of to doen , opdat , gelijk wij alien leden van
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C H R I S T U S Zljn, en onder zijne banier ftrijden moeten, alzoo ook alles in eene gemeenfbhappe„ lijke kerk en eenheid leven , en de ware vrede onder• houden worden mogt ; dat tot dit einde elke partij
• zich gereed moest maken, bm een opflel van hale
„ leer in het Latifn en Duitsch to vervaardigen, opdat
• de Keizer en de Rijksdag dezelve konden leeren ken• nen ." De !eurvorst van Sakfen, om zijnen onbezweken godsdienstijver de Standvastige genoemd, zond
zijnen Godgeleerden een bevel , om zoodanig opflel to
vervaardigen, waaruit men de zuiverheid der Evangelifche kerk zou kunnen erkennen . Overeenkomflig dezen last
droeg L U T II E R aan hem to Coburg zeventien Artikelen op, welke hij reeds i1roeger op eene vorflelijke vergadering to Schwabach gebruikt had .
Terwijl de toebereidfelen tot het vertrek gemaakt werden , fprak de Keurvorst tot de aanwezige Godgeleerden : „ Gij ziet , lieve Heeren ! hoe ver het met de
„ zaak van de Godsdienst gekomen is . Zoo gij u nu
„ in flaat rekent , om alle punten wel en goed to ver„ antwoorden, dan is bet goed . Zoo niet , ziet dan
,, toe, dat gij ons land geen gevaar berokkent!" Toen
zij daarop geantwoord hadden , dat zij niet gaarne witden , dat de Keurvorst om hunnenwil in gevaar kwame,
en verzochten, zoo hij niet met hen wilde gaan, of
hunne partij trekken , hun to veroorloven , voor den
Keizer rekenfchap van hun geloof of to leggen , riep de
vrome Vorst met warme godsvrucht nit : „ God be„ ware mij hiervoor,, dat ik uit uw midden zou nit„ geflofen zijn ! Ik wit met u mijnen Heer C H R I S„ T u s belijden ."
V66r dat hij Torgau verliet , predikte L U T Ii E R over
de woorden van j E z u s , Matth . X : 32 . 33 . Hij wist
het, de groote man , door de bewustheid van de deugdelijkheid zijner zaak , door zijn onwankelbaar vertrouwen op God, dat hem zoo dikwerf zingen deed : een
vaste burg is onze God, dat zijne nazaten nog ceuwen
na hem God zouden danken , dat hij zoo moedig en
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getrouw C H R I S T u s voor de menfchen beleden had . Op
den s Mei kwam de grootmoedige belijder met zijn doorluchtig gevolg, benevens M >; L A N C H T 0 N- en j u sP u s J O N A S, to 4ugsburg aan, tot groote verwondering van alien, die zoo veel vasten moed bij hem niet
verwacht hadden, en liet, even als de overige Evangelifche Vorften , zijne Predikanten dadelijk prediken , in
weerwil der belemmeringen, hun van vele zijden in den
weg getteld .
D •,: Vorften en Stenden, bijeengekomen zijnde, begrepen ,
dat de reeds genoemde zeventien Artikelen niet voldoende
wares , en befloten eenparig, M E L A N C H T O N uit to
noodigen,r dezelve tot cen volledig zamenftel uit to breiden. M E L A N C H T O N, die onder alle Hervormers de
grootlte geleerde, de vredelievendite en zachtzinnigfte
was ; M E L A N C H T O N, die nooit zijnen ftfjl vergiftigde met het bittere van godgeleerde twisten, voerde
dezen last uit, zoo als men het van een' zoo edelen
man verwachten lion , en zag zijn werk door L U T H E R ,
then de Keurvorst to Coburg gelaten had, om den Keizer Been aantioot to gevetl, met goedkeuring en bewondering bekroond, waarop zijn opftel door de aanwezige
Voriten en Afgcvaardigden der Keizerlijke Vrijfteden onderteckend werd .
Op den avond van den IS Junij hield de Keizer zijnen prachtigen intogt to flugsbarg . Ilij werd door alle
Voriten en Prelaten ingehaald en verwelkonid, en nam
zijnen intrek in het Bisfchoppelijk paleis . Het eerfte ,,
wat bij verrigtte, en waaruit genoegzaam bleek, ivat
de Evangelifchen uit zijne zachtmoedige befchrijving to
wachten hadden, (helaas ! de brave en onbekrompen
G. A T T I N A R A was to vroeg geftorven) was , dat hij
het prediken verbood, en huts gelastte, de Procesfie op
(!en Sakramentsdag in perl'oon bij to wonen . Het eerfie
fa6ond men na eenigen to ;enftand toe, hetgeen L U T H E R
self aangeraden had , vermits zij zich niet op eigen grondgebied bevondcn, en omdat aan hunne partij hetzelfde ontzegd werd, waarover de Keurvorst zich in dezer voege
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tot L V T H E R Uitliet : „ Zoo moet onze fleere God
„ op dezen Rijksdag zwijgen !" Maar tot het audere
waren zij noch door vleijerij, noch door bedreiging n to
bewegen Bij hunne verantwoording ontgloeide de fpreker, GEORG VAN BRANDEIN33URa,dermate, :dat
hij, do hand aan zijnen hals leggende, uitriep ; ,, Ear
„ ik mijpen God en bet Evangelic zou verloochenen,
„ wil ik liever voor u nederknielen, en mij bet hoofd
„ laten af1aan !" Waarop de Keizer vertrouwelijk ant .
woordde : „ Lieve Vorst ! geen hoofd af ; zoo is bet
„ niet gemeend ."
Op den 2o Junij namen de handelingen een begin .
De Paltsgraaf v R E D E R i K opende den Rijksdag, en )as
de punten van befchrijving voor, waarin onder anderen
wederom geeischt werd, dat de Stenden hunne godsdienaige gevoelens in bet Latin en .Dahsch zouden
overhandigen . Nog denzelfden dag liet de Keurvorst
zijne Geleerden bij zich ontbieden , en wekte hen op tot
flandvastigheid, om noch door vrees, noch door bedreigingen een haarbreed van den weg to wijken , then zij tot
hiertoe zonder fmet of blaam betreden hadden . Nu
maakte men zich gereed, de Geloofsbelijdenis voor to
lezen , waartoe de 24 Junij bepaald was . Hoezeer meth
vooraf bet oordeel der Regters , die tevens partij waren,
gemakkelijk gisfen kun, begreep men echter teregt, dat
de waarheid wel to veroordeelen , maar niet to vernietigen is , en dat hun geloofsregel, ter algemeene kennisfe
gekomen , ongetwijfeld nog duizenden den blirlddoek van
de oogen zou rukken . Hetzelfde vreesde partij , en
meende dadrom den indruk to moeten verhoeden, welken
eene openbare voorlezing konde to weeg brengen . Vandaar, dat men den tijd met zoo veel andere dingen door .
bragt, dat men eindelijk , onder voorwendfel , dat bet
reeds to laat was , de voorlezing weigerde, en beval, de
belijdenis fchrifrelijk to overhandigen . De Evangelifche
Vorften, hierop gewapend, verzetteden zich hiertegen,
en bragten den Keizer de grove lasteringen onder bet
oog, waarmede zij wisten, dat hunne vijanden hen be-
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klad hadden, en welke zij door eene openbare voorlezing
in f -aat waren op eene voldoende wijze to logenftraffen .
Hoezeer de Keizer zijn befluit liet herhalen , drongen zij
telkenmale op hunne billijke vordering aan , en deden
dit met al then ijver etc die vastheid , welke menfchen bezielen kan die voor de zaak van hun hart, ja voor de
gewetensvrijheid van millioenen in de bresfe ftaan . Voor
zoo veel zedelijke kracht was de man niet beftand, die
over magtige vijanden op het oorlogsveld getriomfeerd
had . Hij willigde het verzoek in, en bepaakie, dat op
den volgenden dag de Belijdenis der Evangelifchen zou
voorgelezen worden .
De belangrijke dag was daar. Des namiddags to drie
ure ginger de Keurvorlten en Stenden des Kijks naar
het Bisfchoppelijk paleis, waar de Keizer zijn verblijf
hield . De twee Keurfakfifche Kanfeliers, Doctor B R ii c K
en Doctor B A Y E R , traden in het midden der zaal , de
een het Lat! nsch , de ander het Duitsch exemplaar in
de hand houdende. De Keizer begeerde , dat het Lat%fnfche zou voorgelezen worden ; maar de Keurvorst
van Sakfen zeide, dat men op Duitfchen bodern was,
en dat hij dus hoopte, dat zijne Majesteit veroorloven
zoude, de Duitfche taal to gebruiken, hetgeen mede
ingewilligd werd. Doctor BAYER las nu de Belijdenis
zoo luide en duidelijk voor, dat men zelfs op het plein van
het clot, waar eene talrijke menigte zamengevloeid was,
alle woorden verltaan kon . Groot was de indruk bij
alle aanwezigen, die niet begrijpen konden, zulk een
gezond en zuiver zamenitel van menfchen to hooren,
van welke men de ongerijmdfte dwalingen verfpreid had .
De Bisfchop van Aigsburg beleed, dat hij niets dan
waarheid gehoord had . De Hertog van Beiyeren vroeg
den welbekenden kampvechter van Leipzig, Doctor E •c K ,
hoe hij deze Belijdenis wederleggen zou ? „ Met de
„ Kerkvaders," antwoordde deze, „ neem ik het aan,
„ maar niet met de H . Schrift ." Waarop de Hertog
hem zedig toevoegde : „ Zoo hoor ik het dan , dat de
„ Lutherfchen in de Schrift zitten, gelijk wij daarnaast!"
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Niet minder karakteristiek was bet oordeel van den Saltsburgfchen Kardinaal : „ dat de eifcben der Protestanten
„ niet kwaad en geenszins onbillijk waren ; maar dat
„ bet niet to verdragen was , dat zoo veel hervorming
„ van een' armzaligen Monnik zou moeten uitgaan !"
Niets haalde echter bij de zedelijke kracht, welke nu
de Hervorming zelve gewonnen had . Thans was er een
band gevlochten , die alien tot een gemeenfchappelijk geloof verbond . Niet flechts een enkele Monnik, maar
aanzienlijke Vorften en Staten waren opgetreden, en hadden de beginfelen der lilervorming -- wat zeg ik ? de
gezuiverde leer van bet Evangelie grootmoedig beleden
en voor de wereld geregtvaardigd . Binnen weinig weken
werd deze Belijdenis in gebeel Europa gelezen , bewonderd , en door niet weinigen aangenomen . 't Is waar ,
de Keizer liet eene wederlegging beproeven ; maar derzelver nietigheid werd door M E L A N C H T o N in zijne bekende Apologie in bet helderst licht gefteld . Het is misfchien to bejammeren , dat zijne vredelievende pogingen
tot hereeniging vruchteloos afliepen ; zij doen intusfchen
zijn echt Christelijk hart eer aan , en bet kon alleen de
vrees zijn , dat hij in de ftrikken zijner vijanden verward
mogt raken , welke hem zelfs van zijne vrienden daarover onaangenaamheid berokkende . Genoeg, de vergadering liep af, zonder dat de Keizer zijn doel bereikte ;
en , hoezeer hij met dreigende befluiten den Rijksdag
hoot, de Evangelifchen waren er evenmin verwonderd
over, als zij er door vervaard werden , want zij wisten,
dat J E z u s hen voor den Vader belijden zou, omdat
zij Hem voor de menfchen beleden hadden.
Ziet daar de gefchiedenis van de ovetlevering der Augsburgfche Belijdenis , welke den eerbied van drie eeuwen
heeft ingeoogst, en ongetwijfeld meerdere eeuwkranfen
erlangen zal , als eene geloofsleuze van een verlicht godsdienttig Genootfchap !
Maar hier doet zich de gewigtige
:
was
haar
beftaan
wel noodzakelijk? Deze
vraag op
vraag verdient antwoord, en wij zullen bet trachten
to geven .
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III. Het beftaan der i"ugsburgfche felijdenis wag noodzakelijk , zoo wel wat bet wezen der zaak aangaat , 09
de djden, welke haar uitioktetr .
Dewijl de geestelijke wereld op de ftoffehjke hare Wecking oefent, zoo moet er noodwendig een punt van aanraking, en van vereeniging voor heide opgegeven worden .
Er moet een vorm , een ligchaam zijn , waarin de geest
huisvesten kan, oin de zinnen der menfchen behoorlijk
aan to doen. Wat zou toch onze geest op deze aarde
vermogen, zonder een bewerktuigd ligchaam ? Welk
eenen gang zouden wij, zonder bet fpraakvermogen, aan
onze gedachten geven 2 De grootite wijsgeer zou voor
de zamenleving hetzelfde wezen, als de wirde tilt de
Poollanderl, indien zijne uitmrtntende ontdekkingen, indieri al de vruchten van zijnen navorfchenden geest niet
binnen den worm van vierentwintig klanken kond'en begrepen worden . Zoo heeft ook de Godsdienst, welke
uit Karen aard louter zedelijk of geestelijk is, een ligchaam , een' uitwendigen vorm noodig, om onder de
menfchen to beilaan en to werken . Haar innerlijk wezen blijft
ceuwig onveranderlijk en is nietvatbaarvoorverminking ;
maar haar werkkring naar buiten wordt uirgebreider of
enger, nuttig of fchadelijk, naar mate de gegeven vorm
haar voegt of misllaat . Wordt bet ligchaam gekrenkt ,
verkrijgen de werktuigen eene verkeerde rigting, dan
trekt zich de geest terug, en men kan de gevolgen berekenen. Maar wordt de mensch dit gewaar, en tast hij,
naar bet wezen zoekende, bet nitwendige met eene waste
hand aan , dan herneemt de geest van lieverlede zijne
verlamde veerkracht, en de Hervorming is daar . ]haar
evenwel de geest op zichzelfnietbeftaan kan , zoo ontllaat
er dadelijk weder behoefte, om een' nieuwen vorm to
gieten , een nieuw ligchaam to fcheppen, of, met andere
woorden , om bet geestelijke op nieuw met bet f}offelijke to verbinden . Zoo was bet ook. voor de Hervormers , toen zij bet Christendom van Romes outerpraal
ontdaan en tot den Bijbel teruggebragt hadden , eene
wezenlijke behoefte, om uit den Bijbel cen bepaald zamen-
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flel op to maken , waarin het Christelijk leerbegrip kon
worden befloten .
Vordert dus bet wezen der zaak eene uiterlijke Belijdeiiis , niet minder maakte dit de tijden noodzakelijk , welke de Yugsburgfche to voorfchijn riepen . Het
is zoo , men heeft haar befchouwd als een' onverbreekbaren fcheidsmuur tusfchen de Evangelifche kerk en die,
van welke zij is uitgegaan . Men heeft beweerd, dat
zonder de onderneming van L U T H E R, de kerk even
zoo, en nog veel meer en veel beter, in zichzelve van
lieverlede en zonder fcheuring hervormd zoude zijn geworden. Bedriegelijke hoop, waarmede zich ook de Hervormers vleiden, gelijk de voorrede van de Augsbargfche
Belijdenis nog overvloedig bewijzen kin, toen zij zich
fleeds op eene algemeene 1,Cerkvergadering beriepen, om
de hooggerezen gefchillen to beflechten ; maar waardoor
zij zich echter niet in flaap lieten wiegen , toen zij zagen , dat de Paus alle welgemeende pogingen wvist
to ontduiken .
Wij hebben de ondervinding van drie eeuwen voar
ons. De Roomfche kerk heeft de Protestantfehe nevens
zich , en moest dus uit naijver, ja al ware bet alleen
om de befchuldiging van hare partij to vernietigen , naar
verbetering uitzien . In bet zedOijke der Geestelijkheid
is dezelve ook niet geheel achtergebleven . Geene booswichten, die met de zegenfpreuk : Ga been in vrcde!
vergif uitdeelden, hebben meer de driedubbele kroon
gedragen . Christendeugd is weder bet hoofdkarakter van velen barer Priesteren geworden . Maar de onbekrompen geest der liefde, welke bet Evangelie bezielt,
is tot heden vreemd aan Rome gebleven .
Zoolang de geest des Pausdoms met then van bet
Evangelie in tweeflrijd is , blijft cene hervorming in
de Roomfche kerk onmogelijk . Ik bid ti, Lezer ! wijs
mij, zoo gij kunt, een punt van vereeniging aan! Het
Evangelie zegt : God wil, dat alle menfchen behouden
worden . De Paus verkiest, dat alieen de Roomschgezinde zalig zij . Het Evangelic gebiedt flellig, alle men-
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fchen , zelfs onze vijanden lief to hebben . De Paus
daarentegen verdoemt alien, die hem niet eerbiedigen.
Immers nog op elken Donderdag vbdr Pafchen vervloekt
hij alle andersdenkenden met deze woorden : „ Wij verb annen en vervloeken, van wege den almagtigen God,
• bannen
„ Vader, Zoon en H . Geest, en van wege ons, alle
• ketters en hen , die de veroordeelde , goddelooze en
• verfoeijelijke ketterij van M. L U T If e It volgen ,, bene• yens alien, die dezelve begunfligen en aannemen !"
Het Pausdom is verketterend, omdat bet onverdraagzaam is , en er is aan geene verandering to denken , zoolang die geest op den troon zit . Zelfs geen Paus is
tot eene hervorming in flaat . Waarom anders is tie brave
i N N 0 C E N T I U s XI in alle zijne ondernemingen tot bet
welzijn der kerk zoo deerlijk teleurge(leld geworden 7 De
Paufen zijn wel voorzigtiger geworden ; maar zij zagen
hunne magt ook op hare grondvesten gefchokt, erg verloren niex gaarne alles . Zij hebben aan de eifchen der
Vorflen bij onderfcheidene gelegenheden toegegeven ; maar
gij dwaalt, als ge u verbeeldt, dat dit uit opregten wil
gefchied is ; bet was omdat zij de vroegere kracht misten, om hunne appermagt to doen gelden . Meer dan
eens hebben weldenkenden eene proef genomen, om de
afgefcheurde kerken to hereenigen ; maar de edelfte i pogingen zijn op Romes heerschzucht en Priesterheerfchap
pij afgefprongen . Wat men ook zegge, en welke uitzonderingen er to maken zijn, dit is bet middelpunt der
Roomfche kerk. Men neme dit weg , en de ijver voor
de zaak des Gekruisten is bij haar verdwenen . Om dat
geweld onafgebroken met jeugdige kracht to doen bloeijen , ontziet men geene middelen . Waarom anders heeft
priesterlijke flaatkunde heden ten dage in ons Vaderland
zich met zoogenaamde Liberalen vereenigd , die zich evenmin , althans voor een groot gedeelte , aan Godsdienst
laten gelegen liggen , als zij de regten van den besten der
Vorften eerbiedigen, zoo bet niet is, om hun gezag algemeener to vestigen , en de gevreesde verlichting van de
Godsdienst der waarachtige vrijheid to weren ?
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Van Wen grond is dus bet verwijt ontbloot , dat de
hervorming buiten de kerk to voorbarig geweest is . Men
onderzoeke, of in landen , waar aan bet Protestantismus de
toegang geweigerd is, bet wezen van de Godsdienst federt de I5de of I6de eeuw verbeterd is , en bet befluit
zal bedroevend uitvallen . Men wage vrij eene proeve van
inwendige herftell_ing aan bet geestelijk Hof van dat yolk,
hetwelk, bij den dood van den vromen, maar eenvoudigen A D R r A A N, deszelfs geneesheer , als den verlosfer
des vaderlands, met bloemkranfen begroette ; maar men
fpiegele zich tevens aan bet lot van den verlichten Keizer j o z E F, of aan den dood van G A N G A N E L L I,
en blijve liever geduldig en gedwee in duisternis omtasten, zich troostende met betoovering der zinnen, al blijft
bet hart onbevredigd en koud als ijs . Er beftond geene
mogelijkheid, om deze kerk zonder fcheuring to hervormen , daar bet Hof van Rome alien , die van verbetering
durfden fpreken , als ketters ten branduapel heenfleurde,
en den regel aangenomen had , dat bet dooden van ketters billijk en regtvaardig was, en bet voor 't overige
weinig ter zake deed , tot welk eene doodiraf men hen
verwees , omdat er altijd voor de belangen der kerke gezorgd werd door hen to vernietigen .
Ik bid u, G. L-! mogten dan zij, wier hart walgde
van den ijdelen wierookdamp, aan vergode beelden toegezwaaid, wier oogen zich openden voor bet hemelsch
Evangelielicht, dat de eerfte Christenen weldadig befchenen had, die verkwikking niet buiten de kerk genieten ,
welke hun binnen dezelve geweigerd werd? Ik meen u
to mogen vragen : wat verftaat gij wel door bet woord
kerk? Leest gij ergens in de Schrift, dat er alleen binnen
zekere tempelgewelven of vergaderingen heil en zaligheid
to vinden is ? De Hervormers floegen bet onfeilbaar Bijbelboek open, zochten er naar, doch vonden het niet ;
maar dit vonden zij : waar twee of drie vergaderd zijn
in mijnen naam, ben ik in hun midden ; en : geen' anderen
grond kan iemand leggen , dan die er gelegd is door
j E Z U S C H R I S T U S . Nu wist men van zelve, waar
MENGELW. I8 j0 . NO, II .
N n
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de kerk was , en bet Protestantismus plaatfte zich , zon.
der behoefte aan Romes Stedehouderlijke goedkeuring, op
den rotsfteen, then C H R i S T U S zelf P E T R u s had
aangewezen, als tegen de magt der Helle beftand . Maar
evenmin als bet to verwonderen is , dat zij op deze rots
befprongen werden, even zeer waren zij ook verpligt,
een' vasten regel hunner belijdenis op to maken , om der
wereld to doen zien , wat zij geloofden, en den taster to
doen verflommen , welke den eenvoudigen poogde diets
to maken , dat Protestantismus en Godverzaking hetzelfde
waren . Het moet echter nog bewezen worden , dat de
1fugsburgfche Belijdenis beftemd was , om tot een' genootfchappelijken of kerkelijken fcheidsmuur to dienen .
Zij bood veeieer bet geneesmiddel aan, om de geflagen
wond to heelen , en wees , door den ftaat des gefchils
juist en bondig op to geven, den weg tot vereeniging
aan . Maar , helaas ! zij, die zich bet regt aanmatigden
van haar to veroordeelen, wilden haar niet hooren ; gelijk men ook niet befluiten kon, bet eenig geldend Bijbelwoord boven winstgevende fabelen to ftellen . Doch
geen wonder ! alleen de mensch , die uit de waarheid is,
hoort hare ftem .
Hebben wij dan nu betoogd, dat de gang der zaken
bij de Hervorming bet beftaan der 4ugst'urgfche Belijdenis noodzakelijk maakte, wij moeten ons nog bepalen bij
den beflisfenden invloed , welken zij federt geoefend
heeft .
IV . Indien bet waar is , dat elk zamenftel , hetwelk
de grondbeginfelen van bet Evangelie juist, eenvoudig en
duidelijk ontwikkelt , als eene bijdrage tot godsdienflige
verlichting en hartveredelende befchaving mag befchouwd
worden, dan zal niemand der Augsburgfehe Belijdenis
deze waarde ontzeggen . Wij zouden derhalve flechts op
haren inhoud behoeven to letten, om over Karen beflisfenden invloed op de zaak des Christendoms reeds
van voren een gunftig oordeel to vellen . Inderdaad , hare
werking en invloed is ook hoogstbelangrijk geweest . Zij
is de leuze van bet Protestantismus geworden . Zij heeft
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in den huifelijken kring bet onderzoek van bijbelfche
waarheden gemakkelijk gemaakt, en den eenvoudigen in
een kort overzigt een algemeen denkbeeld van de leer
der Christelijke kerk gegeven . Wij durven flaande houden , dat er nooit , althans in dergelijke omflandigheden,
een zamenflel zoo beknopt en tevens alomvattend konde
geboren worden , dat de waarheid zoo rein en klaar nit
den Bijbel kan ten voorfchijn roepen , als in deze Belijdenis gefchied is. En geen wonder ! Een man als L UT H E R, wiens Bijbelvertaling zelfs door zijne vijanden
als een meesteriluk van kennis , vernuft en fmaak bewonderd is , moest wel in den Bijbel op zijn eigen grondgebied wezen . Hem kon bet geene moeite kosten , er
een kortbegrip uit to trekken , en de grenzen of to bakenen, waar menfchelijk gezag zich begon to laten gelden ; terwijl de zachtmoedlge M E L A N C H T o N op zijne
beurt er voor berekend was , dat zamenftel in een bevallig en beminnelijk gewaad to dosfen . Het is wel to
beklagen, dat eene ongelukkige verwijdering tusfchen de
Hervormers aan eene Zwitferfche en Nederlandfche Belijdenis nevens de 4ugsburgiche bet aanzijn gaf ; maar alle waren.toch zusters , van eene moeder afkomflig, en droegen de
trekken van deze gelijke afkomst onmiskenbaar op bet gelaat ;
terwiji in Duitschland de Hervormde kerk, even als de
Lutherfche , de Belijdenis van llugsburg volgt , flechts
met verandering of, zoo gij liever wilt, verzachting van
bet artikel over de leer des Avondmaals, zoo als m EL A N C H T O N de Belijdenis in 1540 uitgegeven had ;
om welke reden de Lutherfche kerk , de oorfpronkelijk
overgeleverde volgende , aan haar hoofd nog heden plaatst
de onveranderde llugsburgfche BeliIdenis .
Men heeft, om haren weldadigen invloed weg to redeneren , ons tegengeworpen , dat haar beflaan , dat zelfs
de geheele Hervorming der verlichting eer fchadelijk dan
voordeelig geweest is , omdat de aandacht der geleerde
wereld ]anger dan eene eeuw met bet betwisten en verdedigen van nietige Formulieren werd bezig gehouden ,
hetgeen , welverre van met Christelijke liefde , met alle
Nn 2
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bitterheid en godsdiensthaat gefchiedde . Dit verwijt past
men vooral Op L U T H E R toe, die in hevigheid voorzeker aan niemand toegaf. Doch men vergete niet, de
barbaarschheid dier •t ijden in aanmerking to nemen , waarin men gewoon was elkander de vinnigfie taal toe to duwen, terwijl men thans voor eene zijdelingfche bedenking
reeds nederig verfchooning vraagt . Maar wat vervoerde
den grooten man tot zoodanige harde uitdrukkingen ?
Waren bet niet de buitenfporigfIc lasteringen, die hij to
verduren had ; de beleedigende fchotfchriften , die van
alle kanten , als 't ware, op hem regenden ? Een weinig
minder vurig, wat meer zachtzinnig , en hij had, gelijk
zoo vele anderen , verz.wegen , wat hij gezien had ; maar
dan ware er ook geene Hervorming tot Band gekomen .
Hadden zijne vijanden hunnen wensch vervuld gekregen ,
zij zouden hem , als H u s , aan de vlammen hebben opgeofferd . Dit wist hij , en zijne wraak was fpot , doch
nimmer een brandflapel . Of is bet dan in 't geheel niet
to verontfchuldigen, als gij hen alleen met fchimpwoorden
beflrijdt, die tegen u met vuur en fl :aal to velde trekken ,
en zelfs uwe ziel, waarover gelukkig de goede God alleen befchikken kan, met ingebeelde magt tot eeuwige
rampzaligheid verdoemen ? I, U T H E R moge hevig in
zijne taal geweest , zij ging Diet buiten de palen der menfchelijkheid, gelijk die zijner partij . Men ergere zich er
aan , maar hoore tevens de malfche vervloeking van Paus
C L E M E N S VI, die, in zijne Bul tegen Keizer L o D EW IJ K V A N B E IJ E R B N, in 1346 zich aldus uitliet
,, Dat God hem bezoeke met krankzinnigheid en woede !
„ dat de Hemel hem treffe met zijnen blikfem! dat de
„ toorn van God en die van ST . P E T R U S en PAUL „ U s over hem kome in deze en in de andere wereld !
„ dat bet gansch heelal tegen hem opfta ! dat de aarde
„ hem verflinde ! dat zijn naam in bet eerfce geflacht ver„ ga en zijne gedachtenis verdwijne ! dat zijne kinderen
„ verpletterd worden voor de oogen van hunnen vader !"
Dit moge eene proef heeten van Paufelijke zachtmoedighciJ !
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I let is to bejammeren , dat de toorts der tweedragt
tusfchen de Hervormers zelve en hunne leerlingen niet
minder hevig ontbrandde ; dat niet weinigen hunnen tijd
verbeuzelden met to flrijden over de doode letter van
menfchelijke bepalingen . Dit heeft de nuttige flrekking
der Hervorming wel voor eenen korten tijd kunnen belemmeren, maar haren zegen niet wegnemen, zoo min als
de voordeelen van koophandel en zeevaart vernietigd worden, hoezeer er rijkbeladen fchepen door bet geweld der
flormen in de golven vergaan .
Verre is bet van een' gewaagden flap , als wij vrijmoedig beweren , dat doze twisten rijkelijk hebben bijgedragen, om onder de Protestanten uitgebreider Godsdienstkennis en warmer aankleving aan bet Christendom to bevorderen . Het is in alien gevalle beter nog, to
verfchillen in de wijze, waarop men God behoort to
dienen, en elk leerbegrip aangaande bet Hoogfle Wezen
aan den ftrengflen toets to onderwerpen , dan onverfchillig to zijn, wat men gelooft, en even gereed to zijn om
alles aan to nemen als om alles to verwerpen . De Protestanten hebben wel in bet doolhof van haarkloverijen
omgedwaald, maar zij zijn ook aan den uitgang en verder
op bet gebied van verlichting en befchaving gekomen ;
terwijl een groot gedeelte van partij nog fluimert in den
nacht der onkunde, en niet ontwaakt, dan om hare zustergenootfchappen hinder-lagen to leggen . Valsch intusfchen is de gevolgtrekking, dat doze twisten tot bet
wezen der Hervorming , of tot bet bellaan van hare Belijdenis behoorden . Men wijte bet alleen aan den ongelukkigen geest des tijds, zonder welken de Hervorming
overbodig zoude geweest zijn . Schoolfche fpitsvindigheid en bet behandelen van beuzelingen gaven den geleerden bezigheid ; hoe konden dan de Hervormers then
geest op eens afleggen en uitroeijen, daar overal een geleidelijke overgang gevorderd wordt ? Niet dus , omdat
zij de beginfelen der Hervorming waren toegedaan, waren
de nieuwe Leeraars fpitsvindig en twistgierig, . maw dewijl zij Pausgezind gew Best waren , en bij voortduring
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met Pausgezinden zich op bet katrpveld moesten meten . Hunne nazaten namen die kwaal als een natuurlijk
erfgoed over ; en bet was alleen de voortgang van den
geest der Hervorming, welke dit gebrek meer en meer
wegnam, en verdraagzaamheid en liefde in de gemoederen
der Christenen bragt . Reeds federt de eerfte eeuwen
was de Christelijke kerk door godgeleerde gefchillen verontrust, welke de partijen niet zelden tegen elkander in
woede deden ontfteken ; hoe ware bet dus mogelijk, dat de
herftelling van verjaarde en aangebeden misbruiken ftand kon
grijpen, zonder dat men gelijke uiterften van menfchelijke driften to vreezen had , welke , bij bet goede , dat
men beoogde, hun eigen nadeel medebragten? Zult gij
uw huis door de vlammen laten verteren, omdat bet wa*
ter, met geweld ingefpoten, eenig huisraad bederven
zou? Gij verheugt u veeleer over bet redmiddel, dat
bet geheel behoudt, hoezeer bet een en ander er door
befchadigd worde, dat toch door bet behoud van bet
voornaamfte fpoedig to herftellen is . Het zal overbodigzijn,
de kracht der toepasfing op onze zaak hierbij to voegen .
Maar is de Aaigsburgfche Belijdenis niet in de plaats
gekomen van andere bepalingen, die men veroordeelde
om derzelver verbindend gezag ? Heeft men dus niet
oude kluisters afgeworpen, om nieuwe to gaan dragen? Het is niet to ontkennen, hier en daar is men aan bet
zuiver beginfel der Hervorming ontrouw geworden, en heeft
men eene kerkelijke belijdenis met bet woord van God
fchier gelijkgefteld ; doch nergens is bet zoo verre gekomen , dat men er de voorkeur aan gegeven heeft : want
bet Protestantismus kan flechts a ne kenbron opgeven ,
aan 66ne wet onderwerping vorderen ; beide zijn bet Evangelie . De belijders van 4ugsburg gaven immers geen
voorfchrift, wat hunne nakomelingen zouden to gelooven hebben, maar cen kortbegrip van hetgeen .zij voor
waarheid hielden ; en bet is alleen deszelfs bijbelmatige
inhoud, welke bet nageflacht beweegt , die belijdenis als
een edel erfgoed to waarderen en to behouden . De
Protestantfche kerk dwingt niemand to gelooven, hetgeen
hare beljders voor waarheid hielden ; waagt zich even-
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min aan eenen banvloek tegen andersdenkenden ; maar,
tot nog toe overtuigd, dat hare Belijdenis, althans wat
den grond der zake betreft, op Gods woord rust, houdt
zij haar in de hand, als eene eerwaardige leuze, en beveelt elk haar aan , die tot hare gemeenfchap toetreedt .
Zoo lean het niet AAnders , of zij moet aan de belangen
des Christendom voordeelig zijn, gelijk de ondervinding
bewezen heeft ; en zoo lang zij in ftaat zal zijn, hare
waarde als echt Evangelisch to handhaven, mag zij op
aller eerbied aanfpraak maken, die waarheid en 'godzaligheid liefhebben . Die eerbied is het, welke de harten
van duizenden geftemd heeft tot blijde dankbaarheid aan
den God van licht en waarheid . Ons dankgevoel moge
zich uitftorten in het loflied, dat de verdienitelijke WI TH u Y s zijnen geloofsgenooten op den plegtigen feestdag
heeft doen zingen
Triomf, wij juichen in ons lot!
Gij, Geest van licht en waarheid, God!
Beftraaldet L U T H E R'S geest en oog,
Als hij zijn zwanenpen bewoog .
Die blanke en nooit befinette fchachc
Zweefde op den adem Uwer magt .
Hoe blinkc ons, op des levens baan,
Uw licht uit zijn belijd'nis aan !
Dat licht drong door bemuurde fledn ,
Door hermelijn en purper been,
Door flool en ftalen borstkuras,
En fmolt er 't hard gemoed als was,
Bij 't licht van die belijdenis
Zag de aard', wat waarheid was en is ;
Miljoenen fchaarden zich , vol vier,
Rondom haar, als geloofsbanier .
0 God, die alwat is aanfchouwt I
Gij hoedt de kerk, op haar gebouwd ;
Reeds zetten wij , verheugd, den top
Dier kerk een' derden eeuwkrans op .
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Schoon flaat ze in barer znst'ren rij ,
Niet minder groot en flerk dan zij ;
01 blijv' ze, als breid aan U verpand,
U waardig tot bet Bind in hand 1
Breid , Alnnagt 1 breid de grenzen nit
Uws rifts, dat eeuwig hell omfluit ,
En leid ons, door UTw vadermin,
Uit Uwe kerk Uw' hemel in!

OVER DEN STAAT DER VERBLIJVEN VOOR RRANEZINNIGEN IN

ENGELAND EN OP HET VASTELAND VAN EUROPA.

(Nledegedeeld door

O

s. H IJ M A N S , practiferend Geneesheer to Brusfel.)

H.

Engeland.

nder de regering van G E O R G E D E III begon in Engeland bet tijdperk, waarin dezen ongelukkigen eene geregelde

verzorging ce beurt viel, en dat wel ten gevolge der ver .
fchrikkelijkfte misbruiken, waaraan zij tot op dien tijd onderhevig waren . In 177 4. werd bet Parlement genoodzaakt eene
wet to maken, waarnaar in Engeland en Wales de verblijven
der krankzinnigen moesten ingerigt worden . Nogcans bleef
de behandeliug der krankzinnigen even affchuwelijk, zoodat
zij de oplettendheid der natie gaande maakte en ten gevolge had, dat w Y N N, in 1806-1807 Secretaris van binnenlandfche zaken, eene Commisfie uic bet Lagerhuis wilt re
verkrijgen , die op nieuw met bet onderzoek dier verblijven
belast werd . Ten gevolge der werkzaamheden dier Commisfie , werd der regering, in de enkele Graaffchappen van Engeland en Wales, de volmagt verleend, openbare huizen
voor de behoeftige krankzinnigen op to rigten . De verfchrikkelijke daadzaken echcer, die op nieuw, na de edelmoedige
pogingen van den Beer W Y N N , aan den dag kwamen, gaven bet Lagerhuis aanleiding , on1 , na verloop van zeven
jaren, aan de dringende voorftellen van den, helaas i to vroeg
overledenen menfchenvriend G E O R G E It 0 S E gehoor to geyeH , en een nieuw onderzoek van then aard to bewerkflelli-
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gen . Hierdoor is nu , hoewel de bill van R o s E flechts in
bet Lagerhuis doorging, de that der krankzinnigen in fommige gedeelten van Engeland lets verbeterd geworden, en
heeft de acte van w Y N N vele verbeteringen ondergaan . In
bet algemeen ech ;er is de toefland dier ongelukkigen nog zoo
onverantwoordelijk verwaarloosd, dat men zulks, bij de vaderlandlievende zorgvuldigbeid van bet Engelfche Volk en der
regering voor alles, wat bet nut van bet algemeen betreft,
en bij den oneindigen rijkdom bunner middelen ter bevordering daarvan , inderdaad als onverklaarbaar kan aanzien . On .
gelukkigliik is bet aan bet hooger befluur overgelaten geworden, om naar verkiezing inrigtingen van dien acrd to kunnen
daarfleilen ; en zoo zijn er dan in de 52 Graaffchappen, waaruit Engeland en Wales is zamengefleld , flechts Lien to vin .
den , die verblijven voor krankzinnigen bezitten . Deze zijn :
Tork, Lancaster, Nottingham, Norfolk , Sta$ord, Bedford,
Gloucester, Lincoln, Pembroke en Cornwallis. Het getal der
in de openbare zoowel als in de bijzondere verblijven van
dien aard opgenomene krankzinnigen bedraagt meer dan 8ooo,
waarvan ILA L L I D A Y (*) twee derde gedeelten voor geneeslijk verklaart . Hij is nogtans overtuigd , dat deze ziekte
thans in Engeland eerder verminderende is . Vooral heerscht
zij in de Graaffchappen Tork en Lancaster, als ook in Wilts,
Staford, Durham en Gloucester . Wales heeft, naar gelange
van deszelfs bevolking, lech :s weinig krankzinnigen ; maar
in bet eigenlijke Engeland dient, zoowel wat de wetgeving
als de verbetering en vermeerdering zoodaniger verblijven
voor krankzinnigen aangaat, nog veel gedaan to worden . De
openbare verblijven voor krankzinnigen in Engeland, die bet
best ingerigt zijn, bevinden zich in de afdeelingWest-Riding,
in de provincie Tork, to Wakefield en to Lancaster. Het
groote verblijf voor krankzinnigen to Londen, Bedlam ge .
naamd, is zekerlijk buitengewoon doelmatig ingerigt, en de
zieken wordeh daarin op eene voortreffelijke wijze behandeld ;
evenwel heerfchen oak daar nog Heeds aanmerkelijke gebreken ,
welke de genezing der zieken to keer gaan, en waarvan in .
zonderheid mag genoemd worden bet misbruik, om de krankzinnigen, als vreemde dieren, tegen betaling van zes Eng.
fluivers, to mogen bezigtigen . Het tweede in rang, na
Bedlam, wordt St. Luke genaamd ; hetzeive kan echter meer
(*) On the hate of Lunatics etc . London, 1829 .
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als eene gevangenis voor zielszieken worden aangezien .
In bet algemeen zijn al deze huizen in Engeland en in aile
gedeelten van Europa van to weinig gronds voorzien, om
de krankzinnigen op eene doelmatige wijze met akkerbouw
to kunnen bezig houden (*) . Wakefield maakt daarop eene
loffelijke uitzondering, en ondervindt daarvan reeds de ge .
lukkigfle uitwerkfelen . Het Hospitaal , 't welk den 23 November 1818 geopend werd, en onder de leiding van Dr .
E L L I S flaat , heeft 25 morgen lands , om de zieken bezig to
bouden, en is wel dacgene, dat op de volkomenfle inrigting bogen mag. Het bevat 300 zieken , waarvan 250 afzonderlijke vertrekken hebben , en die gezamenlijk, in bet alge .
meen , onder bet beste opzigt ftaan en de beste verpleging
genieten . In Lancaster beftaat er, federt 1816, een verblijf,
hetwelk 36o zieken kan bevatten , die alien doelmatig bezig
gehouden worden , echter in een' minderen graad dan to Wakefield. Sedert 1820 beftaat er zulk een gebouw to Lincoln,
hetwelk echter flechts 2o zieken opnemen kan . In bet jaar
1812 werd er to Nottingham een dergelijk gebouw geflicht,
voor 8o zieken ingerigt . Het Krankzinnigenhuis to Norfolk
Ileeft daarentegen in de laatfle jaren 18o zieken opgenomen .
Sedert 1818 beflaat er to Stafford een dergelijk verblijf, aan .
vankelijk voor 12o zieken ingerigt ; in 1826 waxen er echter
155 geplaacsc . Te Bedford is een verblijf, waarin 52 zieken
kunnen opgenomen worden, en dat to Cornwallis, in 1820
opgerigt, Celt 1o2 zieken . Het huis to Gloucester werd oorfpronkelijk tot een algemeen ziekenhuis bepaald ; maar ten
gevolge van de pogingen, door W Y N N bewerkftelligd, werd
hetzelve tot een verblijf voor krankzinnigen ingerigt, bet .
welk 12o zieken kan opnemen, en den 17 Julij 1825 als
zoodanig geopend .
In Schotland heeft zich de toeftand der krankzinnigen , in
den lateren tijd , door een beter flelfel en betere wetten ,aan .
merkelijk verbeterd ; nogtans blijft er nog veel voor de ver(*) Sedert mijnen terugkeer van Engeland houde ik mij
onledig met een werk over den ftaat der Genees . en Heelkunde in Engeland, en hoop 1k, als de Voorzienigheid mij
gezondheid fchenkt, hetzelve nog in den loop van dit jaar
nit ce geven , en aisdan breedvoeriger over dic gedeelce der
Geneeskunde nit to weiden . - H .
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betering en vergrooting der inrigtingen, alwaar bovendien voor
lederen lijder moet betaald worden, to wenfchen overig . In
bet jaar 1826 bevonden zich in de openbare en privative
verblijven voor krankzinnigen van Schotland 64o zieken ,
hoewel dit getal geenszins in evenredigheid Nat tot de zich
aldaar bevindende lijders in bet algemeen . In bet jaar ISIS
bragt c o L Q tr H o u N een bill voor bet Pariemer_t , die ten
gevolge had, dat al de verblijven voor krankzinnigen in ieder Graaffchap onder de Jurisdictie en bet opzigt van de
Sherifs derzelven moeten ftaan, hetgeen veel tot verbetering bijdroeg . Jammer is het, dat de bill van Lord BINN I N G , die in elk diftrict cen huis van then aard wilde op .
gerigt hebben, verworpen is geworden . Van bet bovenge .
melde getal der krankzinnigen worden in privative huizen
146, in de openbare verblijven 50, in Bedlam, in bet G,aaffchap Edinburg, 6o, en in de overige openbare inrigtingen
387 verpleegd ; maar bet geheele getal van krankzinnigen in
Schotland bedraagt tegenwoordig omtrent 3700 . Overigens
beftaat er in bet geheele Koningrijk geen enkel verblijf voor
krankzinnigen als een openbaar of nationaal verblijf, en zelfs
datgene, hetwelk zich to Edinburg bevindt , wordt door vrijwillige bijdragen ftaande gehouden, en ieder lijder betaalt
daarin 's wekelijks een guinje . De voortreffelijke inrigting
to Glasgow beflaat mede door zoodanigen onderfand, maar
neemt oak behoeftige lijders op . Te Dundee en Montrofe
beftaan ook verblijven voor krankzinnigen, en to llberdeen
beftaat er cen, dat zeer goed ingerigt is en ioo zieken
kan opnemen . De kleine inrigting to Dumfries bepaalt zich
flechts tot 12 .
In lerland worden de krankzinnigen doorgaans naar juiste
grondbeginfelen behandeld . Wanneer men den tegenwoordi.
gen flaat dier ongelukkigen in vergelijking brengt met de gefteldheid derzelven in vorige dagen, dan ontwaart men met
verwondering, wat de ijver en voiharding van ednen , bet
goede en voortreffelijke bevorderenden, man voor bet welzijn
dier ongelukkige fchepfelen in een' korten tijd in flaat was
vbort to brengen . Ten gevolge van hetgene H A L L I D A Y Zelf
onderzocht heeft , en door M u 1t R A Y in t 8o8 over hetzelfde
onderwerp is Inedegedeeld geworden, beftond er in bet geheele Koningrijk , behalve bet door den Deken S W I F T gelichte Hospitaal , flechts Bin verblijf voor krankzinnigen to
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Dublin, en dat wel in den akeligften toefland, alwaar de
lijders in werkhuizen en kerkers opgefloten werden . Uit her
verflag van den Infpecteur-generaal der Gevangenisfen en
Dolhuizen, in 1828 uitgegeven , blijkt nograns , dat er in
lerland, behalve her Richmond Lunatic afylum en de afdeeling voor krankzinnigen in her Industriehuis, welke beide
voortteffelijk ingerigt zijn , nog vier privative inrigtingen in de
nabijheid van Dublin beftaan. Te Cork is eene dergelijke,
die 3oo zieken kan opnemen ; to Limerick een verblijf voor
150 ; to Arnagh en to Londonderry voor io6 zieken ; een to
Belfast, en daarenboven flog 5 k 6 kleinere in de overige
gedeelten van her Koqingrijk . Deze buitengewoon fpoedige
en fleeds toenemende verbetering in lerland is men aan de
onvermoeide pogingen van den Heer S P R I N C - R ICE to Li.
merick verfchuldigd, die daardoor de grootfle weldaad aan
een zoo aanmerkelijk getal van de ongelukkigfle menfchen
van zijn vaderland bewezen beefs .

Het Pasteland ran Europa .
In Frankrijk en de Nederlanden, gelijk in de meeste Staten
op bet wasteland van Europa, flaan de verblijven voor krankzinnigen onder her toevoorzigt van her Ministerie voor bin .
nenlandfche zaken en her burgerlijk befluur. ledere flad , of
ten minfte hoofdftad, heeft hare afzonderlijke inrigting, welke zich onder bet onmiddellijk toevoorzigt van hare regering
bevindt, en welker onkosten door den Stoat gedekt worden .
Aan her hoofd van iedere derzelven laat een uitflekend
Geneesheer, die ook door her land bezoldigd wordt . In Frankrft worden de krankzinnigen , even als alle andere zieken in
de gezamenlijke Hospitalen , door de broeders en zusters van
de godsdienflige orde la Charitd verpleegd .
Er worden
naauwkeurige registers gehouden van her getal, den naam ,
bet beroep en den ouderdom der lijders, als ook van de - bijzondere natuur der krankzinnigheid, en den loop hu .nner genezing. De SalpetriPre, Bicdtre en Charenton bij Parijszijn
algemeen bekend . In Frankr~k zoowel als in de Nederlanden en bet zuidelijk gedeelte van Europa worden de krankzinnigen als zieke en zwakke menfchen behandeld ; in verfcheidene noordelijke Staten van Europa en in Grootbrittanje
heeft men dezelve roe nu fleeds onder de kiasie van misda-
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digers gebragt . Eerst federt korten tijd is in bet Koningrijk
Hanover de gewoonte afgefchaft, om de krankzinnigen in de
algemeene gevangenis to Celle op to fluiten . Er is thans to
Hildesheim een verblijf bepaaldelijk voor krankzinnigen gefticht
geworden . Nergens a enwel worden deze ongelukkigen met
meet liefde en op!-_. ttend,ieid behandeld , dan op eenige plaatfen in bet 11o ! grijk der Nederlanden .
Te Gent L_ftaut een Hospitaal voor de mannelijke en drie
voor de vrouwelijke zieken van dien card , to zamen voor
308 zieken ingerigt, echter steeds nag voor vele verbeteringen vatbaar . Te latwerpen , daarentegen , beftaat eene der
voorbeeldigfte openbare inrigtingen voor krankzinnigen . Met
deze ftaat de vermaarde en merkwaardige, ja, in haren aard,
d6nige kolonie voor krankzinnigen , to Cheel, omftreeks Antwerpen, in verband, alwaar onder 6ooo inwoners van dat
plaatsje 4-50o krankzinnigen to hunuer genezing verdeeld
worden . In de noordelijke provincien van het Koningrijk is
evenwel nog weinig voor deze ongelukkigen gedaan . Bijna
in iedere flad vindt men bewaringsplaatfen voor zulke ongelukkigen, alwaar dezelve meerendeels echter geene geregelde
geneeskundige behandeling ondergaan . In de nabijheid van
Leiden en Delft vindt men eene privative inrigting, waarin
voor de lijders jaarlijks eene zekere four moet becaald worden .
In Beijeren en Sakfen worden de krankzinnigen met groote
opletcendheid en zorgvuldigheid behandeld . Al de verblijven
der krankzinnigen aldaar, weinige uitgezonderd, zijn voortreffelijk ingerigt, en de zieken gexieten daarin al de voordeelen van de meest beproefde en als nuttig bevondene ftel_
fels van geneeskundige en zedelijke behandeling . De afdeeling voor krankzinnigen in bet Julius -hospitaal is voortreffelijk ingerigt . Van Hesfen en Hanover valt to dien opzigte
niet veel loffelijks to vermelden . Order al de Staten van Europa keniierkt zich Pruisfen door de voortreffelijkheid van
zijne publieke inrigtingen voor zieken op eene uitftekende
wijze , en bet is voornamelijk daar ; alwaar deze verblijven,
onder den invloed van de doelmatigfte wetten voor de verpleging en genezing, den meesten lof verdienen . Bebalve de
Charitl en de privative inrigting van Horn, kan meif met
niet minder lof gewag maken van deze verblijven to Halle en
Sorau ; to Leibus en Brieg, in Sllezie ; de abdij Siegburg, bij
Bonn ; to Marsberg , in Westfalen ; to •Sonnellein en Wald-
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heim ; als ook bet George-huffs to Leipzig, in bet Koning .
rijk Sakfen ; to Eltocele, in bet Nasfaufche ; to Zwiefalten,
in Wurtemberg, en bet St. George - hospitaal to Baireuth .
In Zweden heeft men in lateren tijd vele pogingen bewerkftelligd , om de Hospitalen aldaar voor de verzorging van
krankzinnigen in to rigten ; maar men is to dien opzigte nog
niet veel vooruitgegaan, wat derzelver geneeskundige behan .
deling aangaat .
In Denemarken is men daarin reeds meer gevorderd , en inzonderheid valt van bet Ziekenhuis to Koppenhagen met buitengewonen lof to gewagen ; hoewel in de overige gedeelten
van het Koningrijk vooral nog bet grootfte gebrek san inrigtingen van dien aard heerscht.
Van Spanje en Portugal valt niet veel to zeggen . Krankzinnige lijders komen in deze rijken veelvuldig voor ; maar zij hebben
tot nu toe geenszins de oplectendheid der regering gaande gemaakt. Te Madrid en Lisfabon worden de krankzinnigen door de
monniken en nonnen met zachtheid en liefde behandeld, echter zonder op de minfte geneeswijze to letten . Zeer merkwaardig is bet incusfchen , dat in alle Roomfche landen , en
inzonderheid van de zijde der godsdienfige orden, buitengewoou veel voor de _ verzorging dier hulpelooze wezens in bet
werk gefteld wordt ; daarentegen in geneeskundig opzigt worden dezelve door de pogingen van Protestantfche landen verre achterlijk gelaten.
In Italie en Zwitferland blijft ook nog veel ter verbetering
over. Nogtans verdienen de inrigtingen di St. Lazaro to Bologna, de voortreffelijk ingerigte privative huizen to Milaan
en to Averfa bij Napels, to Avenches bij Laufanne lof.
In de landen, alwaar MOHAMMED'S Godsdienst de
heerfchende is, worden door den Koran alle bepalingen
gegeven voor de zachce behandeling der krankzinnigen ; mast
nosh daar, noch onder de Hindoos heeft men tot nu toe daarop gelet .
In de Britfche kolonien van ARE beltaan thans inrigtingen, welker vestiging door eene wet van i8r8 bekrachtigd
werd . Men febi+jnt aldaar in een' korten tijd grootere vorderingen gemaakt to hebben , dan in Engeland. Onder de Bengaalfche regering beftaan tegenwobrdig zes verblijven voor
de krankzinnigen, namelijk : 1) ce "Calcutta, hetwelk van
januarij i 82o cot 1821 i to zieken opnam, waarvan 73 ge-
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nezen werden en, 21 fierven, en hetwelk thans 170 zieken
bevat ; 2) to Dacca, waar in hetzelfde tijdsbefek 32 zieken
opgenomen werden , waarvan I1 genezen en 8 geftorven zijn,
en zich thans 36 bevinden ; 3) to Moorfhedabad, met
5S
zieken ; 4) to Patna, alwaar in I82o van 45 lijders flechts
2 geftorven zijn ; 5) to Benares , met 75 zieken, en 6) to
Barilly, met 48 zieken in een jaar, waarvan 29 overleden
zijn ; eene ferfte, die voor bet grootfte gedeelte aan den in .
vloed van de luchtgefleldheid en den vetwaarloosden ftaat
der zieken v6dr hunne aankomst in bet Hospitaal kan worden toegefchreven . In bet Prefidentfchap St. George befaan
reeds vier welingerigte Hospitalen voor krankzinnigen, to Madras , Chittoor , Trichinoply en Mafulipatnara . In Bombay
befaat thars ook eene inrigting van then aard to Colabah.

G I U L 1

0.

Eene Improvifatie van N A P O L E 0 N .
(Getrokken nit de Memoires van D E B 0 U R R I E N N E .)
„ NAPOLEON (zegt de Heer D E B OUR R I E N N E) vond

•
•
•
•
•

een bijzonder genoegen in bet verhalen van vertellingen .,
en had, gedurende bet eerfte jaar van zijne komst tot den
Keizerlijken croon, de gewoonte, in de vertrekken der Keizerin die avonden door to brengen, welke hij aan gewigtiger
bezigheden onttrekken kon . Dan wierp hij zich op eene
„ fofa neder, en bleef in die houding gaarne in een fomber
„ filzwijgen verzonken, dat niemand durfde afbreken . Soms
• echter gaf hij den vrijen loop aan zijne vurige verbeelding
• en aan zijnen fmaak voor bet wonderbare, of liever, om
• juist to fpreken, aan die behoefte om verbazing en be• wondering to wekken, die Inisfchien eene zijner heerfchen .
• de neigingen was. Hij deed dan meestal verhalen , van vree• felijken aard , die in overeenfemming waren met den na• tuurlijken gang zijner denkbeelden . De Hofdames woonden
„ die vertellingen des Keizers bij , en eene barer zond mij
• to Hamburg de volgende , die zij nagenoeg z66 opfchreef,
• als zij die uit den mond van N A P o L E O N zelven hoorde.
• Nooit ," fchreef mij deze Dame, ,, kwam mij de Keizer
• meer als een buitengewoon wezen voor. Door zijn on-
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• derwerp medegefleept , doorliep hij dan dikwerf de zaat
,, met rasfche fchreden ; de toon zijner flem verfchilde , naar
„ de perfonen , die hij fprekend invoerde ; hij fcheen zich to
„ vermenigvubdigen om alle rollen to fpelen, en niemand be .
• hoefde fchril, to veinzen ; want hij boezemde then werke„ lijk in, en zag dien gaarne op bet gelaat van alien, die
• hem omringden , uitgedrukt."
Ziehier deze gefchiedenis, waaraan fk niets zal veranderen .
.Lensklaps verfcheen to Rome een wondervol wezen, dat
zich bet vermogen toefchreef, de geheimen der toekomst to
kunnen ontfluijeren, en zich zoodanig in donkerheid ver .
borg, dat zelfs de kunne van hetzelve een voorwerp van
twist en twijfeling werd . Sommigen befchreven, bij bet vertellen der vreemde voorzeggingen , weike zij nit deszelfs
mond gehoord hadden , dit zonderlinge wezen als eene
vrouw, - anderen wettigden hunnen fchrik, door bet als
een afgrijfelijk monfier to doen voorkomen .
Dic Orakel had zich, in eene der voorfleden van Rome,
in een verlaten paleis gevestigd, 't geen bet bijgeloof en
deszelfs be goochelingen genoegzaam tegen de nieuwsgierigheid van bet yolk befchermden . Niemand kon den juisten
tijd en wijze opgeven , wanneer en waarop dit zonderling
wezen was verfchenen . In den woord, een ondoordringbaar
geheim omhulde deszelfs geheele beftaan . Men fprak ce Rome
niet dan van de Sibille ; dit was de naam, dien men het algemeen gaf . leder brandde van verlangen haar to raadplegen ;
maar flechts weinigen bezaten moeds genoeg, om over den
drempel barer woning to treden . Bij bet naderen tot dit ver .
fchrikkelijk verblijf werden de meeste nieuwsgierigen door
eene rifling aangegrepen , die zij alleen aan een noodlottig
voorgevoel konden toefchrijven , en zij namen de vlugt, alsof
eene onzigtbare hand hen met kracht had teruggefloocen .
C A M I L L o echter, een jong Romein, van adellijken bloe .
de, befloot bet hol der Sibille to bezoeken, en verzocht
G I U L 10, zijn' vertrouwden vriend, hem op dien togt to vergezellen . Deze, befchroomd en weifelend van karakcer, wei .
gerde zulks . Geene vrees voor onbekend gevaar deed hem
aarzelen ; maar G I U L I o beefde bij de gedachte , dat hij den
weldadigen fluijer ; die hem zijne toekomst verborg, zoude
zien opheffen . Hij gaf nograns eindelijk toe aan de herhaalde
bede van C A M I L L o, Op den bepaalden dag vercrokken zij
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to zamen. Z4 naderen bet noodlottig pales . De deur opent

zich als van zelve . De twee vrienden teeden, zonder zich
op to houden , binnen . Lang dwalen zij in weidfche, eenzame
vertrekken, zonder iemand to ontwoeten , rond, en bevinden
zich eindelijk in een' gang, door eene zwarre gordijn geflo .
ten, met dit opfchrift : ZOO G1,T HET LOT, DAT U IN DE TOE-

IIOMST VERBEIDT, WILT RENNEN, SCFIUIF DEZE GORD)JN WEG,
MAAR BEREIO U EERST DOOR BET GEBEDI

G I U LI 0 voelt eene hevige oncfleltenis, en valt onwille .
keurig op zijne knicen . Was hij reeds onder den invloed der
verborgene magt i' Na eenige oogenblikken toevens fchuiven
de twee jongelingen de gordijn open , trekken hunne degens,
en dringen in bet heiligdom . Eene vrouw treedt bun to gemoet. Zij was jong, misfchien fchoon ; maar alle nader onderzoek werd door haren aanblik tegelijk uitgelokt en teruggeflooten . Het koude, onbewegelijke des doods, op de
vreemdfle wijze vereenigd met bet vurige van bet leven , lag
op baar gelaat verfpreid . Maar waar zijn woorden to vin .
den, om die bovennatuurlijke wezens to fchetfen of to fchilderen, die zonder twijfel een rijk bewonen, waarin de men .
fchelijke taal onbekend is ? G I U L t o huivert en wendc de
oogen af; C A M I L L o Nat de zijne neer , en de Sibille vraagt'
bun de reden hunner komst . C A M I L L o neemt bet woord ;
maar zij hoort hem nier. G I U L I o alleen boeit hare aandacht . Zij is ontfteld ; zij beefs ; zij flrekt eene hand naat
hem nit , als om hem to grijpen , en treedc eensklaps
eenige fchreden terug. C A M I L L O vraagt haar nogmaals ,
hem zijn lot to ontfluijeren . Zij ftemt er in toe , en G I UL 10 treedt befcheiden ter zijde . Na een kort onderhoud met
de Sibille , keert C A M ILL 0 tot zijnen vriend terug, die in
diepe mijmering verzonken is . „ Kom, G I U L I O l" zegt
C A M I L L 0 glimlagchende , „ kom , vat moed ; ik heb niets
„ verfchrikkelijks vernomen ; de Sibille heeft mij gezegd, dat
„ ik uwe zuster G I U L I A N A zal huwen ;" (dit huwelijk
was inderdaad reeds befloten) ,, zij heeft er alleen bijgevoegd voegd , dat een klein toeval onze vereeniging eenigzins zal
,, vertragen .
G I U L I O verfchuift op zijne beurt de noodlottige gordijn,
en C A M ILL o blijfc in de galerij . Weldra hoort hij een'
vreefelijken gil . Hij herkent de item zijns vriends in dien
kreet, en vliegt hem ter h ulpe . G I UL i o lag voor de Sibille geknield, die Karen flaf boven zijn hoofd zwaaide,
0 o
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terwijl zij deze verfcbrikkelijke woorden uitfprak : ,, ONBEGRENSDE LIEFDE ! HEILIGSCHENNIS ! MOORD I"

C A MI L L O ijst en nadert G I U L I O, die , bleek en onbewegelljk , niet in ftaat is zich flaande to houden . Vergeefs
ondervraagt hij hem ; zijn vriend antwoordt niet, maar herhaalt,
als een waanzinnige, de noodlottige woorden : „Heiligfchen-

n nis ! Moord 1"
Het gelukte CAN I L L o eindelijk , zijnen vriend naur zijne
woning terug to brengen, en, zoodra hij daar een voorwend-

fel kon vinden om hem to verlaten , keerde hij wear naar
bet hol der Sibille ; hij had befloten haar to fpreken en baar
tot eene opheldering to dwingen ; maar bet paleis was verla .
ten, -- gordijn, opfchrift, alles was verdwenen, - van de
toovenares, die men nimmer wederzag, bleef geen fpoor
meer over .
Eenige weken verliepen ; de dag van

C A M I L L o's huwelijk werd bepaald , en G I U L I o fcheen tot zijne vroegere bedaardheid terug to keeren . C A M I L L o vermeed alle onder-

vraging van zijnen vriend, hopende dat alzoo dit verfchrikkelijk tooneel zich meer en meer nit zijn geheugen zoude

wisfchen. Den dag v66r zijn huwelijk viel de Marquis V A N
c o s M o, de vader van G i u L I O, van zijn paard, en, offchoon hij geene ernftige wonde ontving, deed dit coeval
toch de viering der bruiloft uitftellen . G i U L 10 , G I U L I AN A err CAM I L L O omringden bet bed van den Marquis, en

betreurden de vertraging hunner wenfchen . C A M I L L o,
door eene plotfelinge herinnering getroffen , zeide met luider
ftemme : ,, De voorzegging der Sibille is vervuld . " leder
merkte op , dat deze uitroep G I U L I-o in de hevigfte gemoedsbeweging bragc . Van dit oogenblik of foot hij zich in
zijn vertrek op en vermeed aile gezelfchap . Hij ontving niemand dan een' eerwaardigen monnik, die hem had opgevoed,

en hield met dezen menig lang en geheim onderhoud . C AM I L L O poogde niet meer tot zijnen vriend door to dringen ;
hij voelde, dat G I u L I o hem vooral wilde ontvlieden .
De zoo vurig gewenschte dag brak eindelijk aan ; CAM I LL o en G I U L I A N A werden vereend . Maar G I U L I o verfcheen
niet, - hij had bet ouderlijk huis verlaten, en alle moeite,
die men aanwendde, om hem op to fporen, bleef zonder
vrucht . Zijn vader was wanhopig . Na verloop van eene
mnand ontving hij den volgenden brief :
,, Mijn Vader ! - Doe geene nuttelooze nafporingen : mijn
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„ fchik over uw vermogen ; G I U L I o is voor de wereld ge• florven . Het lleeft veel aan mijn hart gekost, u to ver-

„ laten ; maar ik moet een verfcllrikkelijk lot trachten to ont• vlieden . -- Vaarwel ! Vergeet den ongelukkigen G I U L 10 .
De brief was zonder dagteekelning, de brenger aan de bedienden onbekend, en dadelijk na de overgaaf verdwenen .

De Marquis ondervroeg den monnik , die alleen nog eenige
hoop op bet wedervinden van den vlugtenden zoon kon geven ; maar beden en bedreigingen waren beiee vergeefs ; de
monnik lief zich noch verbidden noch verfchrikken . Hem
waren, dus antwoordde hij , G I U L I O'S ontwerpen niet onbekend . Hij had er zich lang tegen verzet ; maar daardoor
befuit zoo vast bevonden, dat hij eindelijk gemeend had in zijne gedachten to moeten deelen . Hij wist
bet oord , waar hij zich verborg ; maar geene magi ter wereid zoude hem geheimen doen openbaren, hem onder bet
G IU LI O'S

zegel der biecht vertrouwd .
G 1 U L 10 was naar Napels gegaan, en had zich van daar
naar Mesfina ingefcheept , waar hij in een Dominicaner kloos .

ter, hem door zijnen biechtvader aanbevolen, wilde gaan .
Vader A M B R O S 10 , opperfte van dit klooster , bezat, bij
eene ware vroomheid , eenen to verlichten geest, om van de
ontftelde verbeelding eens jongelings voordeel to willen trekken, en vergeefs was de bede van G I U L 10 , hem toch van
bet proefjaar to ontflaan ; hij was verpligt, zich aan deze
proef to onderwerpen : maar zijn befluit bleef onwankelbaar ;
hij werd door een wonderlijk bijgeioof beheerscht, en meende Wet dan in bet monniksleven zijn lot to kunnen ontwij-

ken . De herinnering aan de Sibille vervolgde hem, en de
woorden, door haar tot hem gefproken , klonken hem onophoudelijk in bet oor : „ Onbegrensde Liefde ! Heiligfchennis
„ Moord !" Het klooster fcheen hem de eenige wijkplaats
toe, waar hij de liefde en bet misdrijf in ontvlugten kon .

Ongelukkige! alsof muren, geloften of kloosterregelen den
mensch zijn lot konden doen ontgaan! (*)
Het proefjaar liep ten einde ; GIULIO legde de gelofte
af, waande zich gelukkig, en voelde ten minfte den angst,

(*)NAPOLEON fprak deze aanmerking op een' toon van
zoo diepe overtuiging nit, alsof hij ze op een' geheel anderen
dan den held van zijn verhaal had toegepast .
0 0 2
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lien hij vroeger leed, niet meer . De gedachte aan bet oFler,
dat hij gebragt bad, verontrustte of bedroefde hem geen
oogenblik. Maar aan den avond van den plegtigen dag zelf,
op het oogenblik dat hij zich naar zijne cel bega£, kwam hem
een der monniken van bet klooster tegen, die zijne hand
nam, ze hartelijk drukte, en tot hem zeide : • ,, Broeder,
„ 't is voor altijd l" De woorden voor altijd troffen G I UL.t o . Hoe wondervol is bet vermogen van een woord op
een' zwakken geese I Deze fchenen voor bet eerst aan G I u-LI o de ganfche uitge(trektheid zijner opoffering to doen zien
hij befchouwde zich thans ais reeds geftorven, als een wezen, voor hetwelk de tijd niec meer beftaat ; hij verviel in
eene fombere droefgeestigheid, en fcheen met moeite den
last van bet levee to dragen .
Vader A M B R O S I O zag met medelijden den toeaand des
jongelings . He , was hem genoeg, G I U L I O ongelukkig to
zien , om hartelijk deel in zijn lot to nemen , en bezigheid
fchcen hem bet gefchiktfte middel , om zijne zwaarmoedig.
heid to verligten . G I u L I o was zeer welfprekend ; A M B R Os I o benoemde hem tot prediker van bet klooster . Zijn roenc
breidde zich weldra uit , en van alle zijden ftroomde de
menigte toe, om hem to hooren . Hij was jong en fchoon, en
ongetwijfeld gaf de geheimzinnigheid van zijn lot eene bekoorlijkheid to meer aan zijne woorden .
De tijd naderde , waarop men in bet klooster een groot
feest zoude vieren, hetwelk de Koning van Napeds met geheel ziin Hof moest bijwonen . G I U L I O werd gekozen,
om eene lofrede op ST. THOMAS, den patroon van bet
klooster, nit to fpreken, en groote toebereidfelen werden to
dezer gelegenheid gemaakt .
De dag brak aan, - eene ontelbare menigte vervulde de
kerk, - GI U L I o drong, om den predikftoel to bereiken ,
er met moeite doorheen, toen onder zijne pogingen eensklaps
de kap hem van bet hoofd viel en zijn gelaat geheel ontblootte. Op die oogenblik hoorde hij eene item uitroepen :
" Hemel! wat is hij fchoon!" Verwonderd, ontroerd keerde
hij zich onwillekeurig om , en zag eene vrouw , die, fchoon
blozende ; een' doordringenden blik op hem gevestigd hield .
Dic oogenblik was genoeg, om bet beftaan van twee wezens
to doen verkeeren . G I U L I O fprak zijne leerrede uit , en ,
zoodra hij zich in vrijheid beyond, Hoot hij zich in zijne
cel op ; maar hij kon zich niet meer aan zijne gewone be
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fpiegeiingen en overwegingen overgeven . Vervolgd door bet
beeld dier onbekende vrouw, ter prooije aan hem geheel
vreemde aandoeningen , kan hij , ontrust en gefchokt, zijne
kalmte niet wedervinden, en toch fchijnt bet hem, dat zijn
leven eerst begonnen is op bet oogenblik, dat hij die item
hoorde, wier toon zijn hart heeft doordrongen . Hij durfc
geen blik in de toekomst wagen . Helaas I war zou her hem
bacen? Zijn lot is onherroepelijk beflist . Eiken morgen viert
hij de Mis, en elken morgen ontdekt hij op dez0fde plaacs
eene gefluijerde vrouw ; hij herkenc haar, en durft zelfs den
wensch niec koesteren haar gelaat to zien , want dan zoude
hij haar moeten vermijden ; maar hij veroorlooft zich een'
nieuwsgierigen blik ; hij werpt dien op den fluijer ; hij volgt
alle bewegingen van haar, die hem draagt ; hij voelt, ais 't
ware , haar hart kioppen , en bet zijne beantwoordt bet I Te
zwak om zich aan bet gevaar to ontrukken , durft hij Been
zelfonderzoek wagen, beeft hij voor de waarheid terug . Le .
ven is hem bet genot van eenige vfugtige oogenblikken ; gedurende deze beflaat hij ; bet overige zijner dagen is bet
Hij wit haar ontvlugten . " Zoo
hem , als beftond hij niec.
zij
morgen
in
de
perk
cerugkomt
," zegt hij cot zichzel .
"
ven , „ keer 1k er niec weder ." Met dit befluit gewapend , waant hij zich in zekerheid , en bet fchijnt hem geruster om hem been .
Den volgenden morger begeeft hij zich , een weinig vroeger dan gewoonl;jk, naar de kerk . Zij was er niec . Toen
de menigte heengegaan en hij alleen overgebleven was, na .
dert hij de zitplaats der onbekende, en , haar gebedenboek
ontdekkende, neemt hij bet, opent bet, en leest op de eerlle bladzijde den naam T H E R E S A . Nu Iran hij haar dan bij
haren naam noemen, nu duizend malen dien geliefden naam
herhalen. „ THERESA I THERESA !" zegt hij met eene
zachte fleet , als vreesde hij gehoord re worden, fchoon hij
geheel alleen is . Daar zij niet terug is gekomen, wlderhoudt niets hem verder, bet heiligdom to bezoeken . Dagen,
weken gaan voorbij , en THE R E S A is immer afwezig.
THERESA, de echtgenoote van eenen grijsaard, then
zij als een vader beminde, was gelukkig door de vervulling
barer pligcen, en vermoedde geene andere zaligheid dan die ,
welke zij bezat . Zij zag a r u L t o , en de rust van haar hart
was verloren . THERESA'S ziel was zoo vurig, dot haar
eerfle waarachtig gevoel over bet lot van haar leven beflis-
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fen moest . Zij beminde G I U L I o. Tot op dit oogenblik was
haar echtgenoot de vercrouwde van alle hare gedachteri ge .
weest ; maar van G I U L I o fprak zij hem nimmer . Dit zwij .
gen viel haar zwaar, en maakte haar in hare eigene oogen
fchuldig . Zij gevoelde, dat er een gevaar moest vermeden
worden, en zij had den moed, zich van bet gaan naar de
Mis to onthouden . Om de kalmte in haar ontrust hart to
doen wederkeeren, wilde zij tot de biecht hare toevlugt ne .
men, en befloot tot dat einde weder naar de kerk der Dominicanen ce gaan . Zij kiest bet uur, waarop zij weet, dat bezigheden G I U L I o terughouden ; zij nadert den biechtftoel ,
en daar, op hare knieen, vermeldt zij aiwat zij ondervond,
finds den dag, waarop in bet klooster bet feest gevierd werd ;
her genoegen, dat zij gefmaakc had, in G I u L I o alle dagen
to zien ; de wroegingen, die dat genoc opvolgden , en den
woed, then zij bezat , om hem to mijden ; - maar zij voegc
er bij, dat zij vreest weldra daartoe geen kracht meer to
zullen hebben . ,, Wat moet ik doen?" riep zij uit ; „ heb
" medelijden , o mijn vader ! met eene acme zondaresfe !"
Mild vloeiden hare tranen ; hare aandoening was onbe .
fchrijfelijk .
Naauwelijks Meld zij op, of eene dreigende item fprak tot
haar : „ Wee u, ongelukkige ! eene heiligfchennis !" G I U L I o
(want hij was bet, wien bet toeval deze bekentenis had
doen ontvangen) fpringt met die woorden uic den biechtitoel .
THERESA, nog altijd geknield, houdt G I U L I O flaande,
grijpc zijn kleed, en fmeekt hem, zijne vervloeking in to
trekken ; zij fmeekt bet hem bij hare zaligheid ; zij fmeekc
bet hem bij hare liefde ! G I U L I o weert haar af, maar zeer
zacht, maar naauw merkbaar ; „ THERESAl THERESA!"
roept hij eindelijk uit, , verlaat deze plaats ; weldra ben
" ik niet meer in ltaat , mijn voornemen nit to voeren . " Bij
deze woorden werpc THERESA zich aan zijne borst, en
omitrengelt hem met hare liefde . n Zeg mij," antwoordt
zij , ,, o I zeg mij , dat ik bemind worde, v66r ik mij van
„ u fcheide ."
G I U L I O, verfchrikt, buiten zichzelven, vreezende overvallen to worden, beantwoordt hare liefkozingen een oogen .
blik en drukt haar vurig aan zijn hart ; maar eensklaps, door
de herinnering aan de voorfpelling getroffen, zweert hij, haar
voor altijd to zullen ontvlugten , en zonder eenige verklaring
vordert hij van haar denzeliden eed . THERESA, geheel
hartstogt, begrijpt naauwelijks zijne woorden , maar voldoet
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aan zijnen eisch .

Wat gaan haar toch zijne woorden aan ;
bet is haar genoeg, dat hij haar bemint ; zij Is yerzekerd,
dat zij hem zal wederzien l

G I U L I o, alleen, aan zijne overdenkingen overgelaten,
beeft op de gedachte aan zijne onvoorzigtigheid ; maar reeds
is bet to laac, om bet gevaar to oncvlugten ; hij heeft zijn
lot niet kunnen ontgaan . Reeds is hij aan onbegrensde liefde
ter prooije ; reeds is de heiligfchennis gepleegd : want heeft

hij niet in dezelfde kerk, waarin hij de gelofte van beilig .
heid aflegde, zijnen hartstogt beleden? Echter herinnert hij

zich, dat hij ook gezworen heeft, THERESA voor altoos
to zullen ontvlieden . 0 , wonderlijke gefteldheid van bet

menfchelijk hart, die flraf in troose verkeert ! Maar, naar
welke zijde G I U L I O in dezen moeijelijken ftrijd den blik
wends, ziju uitzigt is overal ellende .
THERESA is minder ontfleld : zij is getrouw . G I U L I O

bemint haar ; hij jleefc bet verklaard ; nu tart zij de flagen
van bet lot . Met hoeveel genoegen herinnert zij zich de
vervlogdne oogenblikken l Zulk een uur is rijker aan herinne .
ringen, dan een geheel leven zonder liefde . Zij vergeet
zelfs , dat zij aan G I U L I o beloofd heeft hem to zullen vermijden ; zij keert naar de kerk terug, en ziet er G I U L I o ,

die ook aan zijnen eed niec meer fchijnt to denken . E n
hartstogt vervulc geheel zijn leven, en wanneer hij T II ERESA aanziet, beftaat er om hem geene wereld meer .
Echter onthielden zij zich van alle gefprek .
GIU LIo
werd in de afwezigheid van THERESA door bittere wroeging

gepijnigd ; maar een enkele barer blikken kecende hem weder
aan hare noodlottige bekoorlijkheden, en hij befloot eindelijk
haar to fpreken, om haar een jongst vaarwel to zeggen .

(Het vervolg en fot hierna.)

Bft1LF .

Aan den Redacteur der T'aderlandfche Letteroefeningen .
Mijn Heer!
Lezer dagen bet Leven van onzen D E R U I T E R, door
B R A N D T befchreven, herlezende, vind ik in bet 2de deel
der Svo uitgave, bl . 112, dat de Staten der Tlereenigde Nederlanden, wetende de trouweloosheid der Turkfche roovers,
reds in den jare 1664 aan Frankrijk, Spanje en Engeland
voorftelden, om ze gezamenderband overal to vervolgen,
hunne baaijen en havens ce bezeccen, en hen voorts, ware
bet mogeiijk, Wit de zee to helpen . Frankrijk prees hunnen
toeleg, en gaf verlof, dat de -Nederlanders een magazijn met
voorraad van leeftogc en oorlogsbehoeften to Marfeille of to
De Koning van Spanje liet zijne
Toulon zouden oprigcen.
havens aanbieden , opdat onze vloot daar eere wijk mogc
bebben. De Koning van Engeland befioot wel , om fchepen
paar de Middellandfcbe Zee to zenden ; maar men meent,
dat bet met een geheel ander oogmerk gefchiedde . Geen der
due Vorflen wilde zich tot een werkzaam , eerlijk en gere_
geld verbond inlaten . Aldus ging dit fchoone plan to niet ,
en onze vloot had kort daarna meer to doen, dan enkel de
Middellandfche Zee to zuiveren . Aan deze omilandigheden
is he: rnisfchien to wijten, dat de Rooffraten nog zoo lang
l:ebben beftaan . Het boventtaande fcheen mij echter gewig .
Cg genoeg, om mij verpligt to rekenen , nog eon coupler,
ter eere van oils l'aderland , in mijn flukje, bij de vermees .
tes- irg van Algiers, in uw vorig No. gep'aacst, in to vlech_
ten, en alzoo ce verzoeken, hetzelve aldus ce l ezen . NA
de woorden
Hem, nlet ontzet van rijk en kroon g
Dat words gii, Neerland! gij bef'aan,
Toen nog de Ruiter d' oce^ao
Sevoer, ten fchrik der zeetirannen :
Gijt
zaagt naar noodig ueunfel road ;
Drie Vorfien ricpt gij ten verbond ;
Maar geen, die eerlijk zaam wou fpannen,
Sehoon ook uw doelwit loffhraak vond .
CapellenI Exmouth! ook uw roem, ent .

BRIEF,

545

Net fpreekt overigens van zelve, dat mljn opflel, reeds
den 17 julij ter plaatfing verzonden , moet beoordeeld worden naar den tijd, waarin bet werd vervaardigd . De ontzet.
tende gebeurtenisfen, die naderhand bebben plaats gegrepen,
welk mensch heeft deze kunnen voorzien ? (*) K A R E L
D e X is gevallen ! geftort van bet toppunt zijner magt, en
minder dan ambteloos burger geworden ! Men befpotte bem
niecl (j - ) De tijd moet ook nog veel ophelderen , war thans
duister is . - Met aan deze regelen zoo fpoedig mogelijk een
plaatsje to verleenen , zal UEd, verpligten
.1m/lerdam ,
14 Augustus J830-

Mijn Heerl

UEd, dw. Dienaar,
G. T I M M E .

(*) Onzes oordeels elk, die den gang der zaken in Frankrijk opmerkzaam
gadefloeg en de Franfchen kent. - Redact.
(t) Befpotten? Neen, zekerl Maar beklagen? Maar de Natie befchim .
pen, die hem verdreef? Maar niet juichen in den val der ,jezuiten, als
Deze vragen gelden niet den Dichter van
gevolg van den zijnen 2
dit, maar dies van eeu ander vers, op de jongfle gebeurtenisfen betrekke .
Iijk. - Redact.

DE FaANSCHE ACTEUR FROGkRE EN ItEIZER PAUL VAN
RUSLAND .

e voortgang der befchaving heeft bet gebruik der HofD
narren van de Hoven onzer Vorllen verbannen ; maar, hoe-

wel nergens meer die titel als erkende hoedanigheid beflaat,
is er echter nag meer dan 8dn Hof, waar de pligren van
lien post vrijwillig vervuld worden door liefhebbers, die
zich edelmoedig aan de zware rol van hooffchen wrijfpaal
of voeiveeg toewijden . Uit her oogpunt van waardigheid befchouwd, hebben de gekken van den ouden tijd veel vooruit
boven die van onze dagen ; want Diet zelden gaven genen
fcherpe zetten aan de wijzen, dat is nan de Vorften, die
hen tergden ; terwijl er thans geen terugflag meer plaats
grijpt, naardien de Heer Reeds geeft en de knecht fteeds
ontvangt, zonder ooit van zich re" mogen vuren . De vertrouweling (familier) van eenig gekroond hoofd kan zich vergelijken bij bet fchoothordje in bet hok van den leeuw, of wet
bij then in bet ho! van A L I-l acha : immers die woestemeester
wilde met denzelven alle mogelijke vrijheden nemett, zonder
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hem, op zijne beurt, ooit lets toe to faan ; en zoo hij, bij
geval, den affand fcheen to zullen vergeten cusfchen zich
en zijn' Heer, wist de dwingeland hem zuiks wel to herinneren, en hem, in fpijc der gunst, welke hij genoot, to
doen begrijpen , dat hij met dat al flechts een Ieeuw was en
bleef. Maar ik voel , dat mijne gelijkenis aan wederzijden kwalijk gaar, naardien onze Europefche Vorfen geene A L i-Pa-

cha's zijn, en gnze Hovelingen weinig op leeuwen gelijken .
.Overigens was de held van bet -navolgend voorval geen eigenlijk gezegde Hofnar, maar ftond op zeer gemeenzamen
voet met den Keizer, zijnen Heer.
F R o G ># R E , komiek Acteur, die weinig opgang maakte,
to Par #s, begaf zich naar Rusland, waar hij de gunfteling
werd van Keizer PAUL, die hem zijn voile vertrouwen
fchonk . Op zekeren avon4 greep een der genoodigden aan

's Keizers tafel eene zich voordoende gelegenheid waar, om
zijnen doorluchtigen gastheer to prijzen ten kostevan PETER
DEN G R O O T E N. „ Ziedaar," zeide PAUL, ZiCh tot FRO-

.,ARE wendende, „ wat men noemen mag PI E T E R befter.
len OM PAULUS to betalenl niet waar, FROGbR O" -„ ja, Sire!" antwoordde de Acteur ; „ en, naar den gang
to oordeelen, then uwe vermaardheid neemt, zal men u nim-

mer lets dergelijks doen ; want niemand zal in verzoeking
komen, om P A U L ce befelen ." De zet was aardig en ftekelig ; maar de Keizer had meermalen even levendige kwinkflagen wel opgenomen. Altijd, echter, achtten de Hovelingen, alvorens er om to lagchen, her geraden, bet gelaat
des Meesters to raadplegen . Het fond dirmaal norsch en
onvergenoegd, en elk volgde bet afkeurend filzwijgen van
zijne Majesteit. Het woord leed dus fchipbreuk, en F R oc . RE,niet gewoon aan dusdanige mislukking,fond deswege
niet minder verwonderd, dan iemand . Eenige oogenblikken

daarna fond de Keizer op, en de gasten fcheidden . FRoGgRE keerde huiswaarts met een beklemd gemoed : de val
van een bon mot is, voor een' grappenmaker van beroep,
eene zaak van gewigt ; 't is eene mislukte fpeculatie . Maar,
waaraan deze nederlaag toe to fchrijven ? De zet was goed,
dit Teed geen twijfel ; en P A U L bovendien was niet zoo moeije .
lijk to voldoen , en had wel andere van minder gehalte toegejuicht . Daar flak lets achter, dat hij Diet konde bntfluijeren .
Hoe hij zich bet hoofd brak , zijne fcherpzinnigheid fchoot
bier ce kort.
Ziende, dat tijd en moeite verloren waren,
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koos hlj in 't einde de verflandige part1 om naar bed to gaan,
en viel weldra, zeer wijsgeerig, in een' diepen flaap .
Her was in 't hart van den winter Bij her krieken van
den morgen werd F R O G A R E gewekt door een' harden flag
op zijne kamerdeur. Hij flond op, deed open , en zag, tot
zijne groote verwondering, een' Officier binnentreden, verzeld van vier welgewapende foldaten . FROG 12 R E, die zulk
een bezoek geenszins verwachtte, meende, dat de Officier
('t was een zijner bekenden, die bij bet fouper van gisteren . was tegenwoordig geweest) zijne kamer voor die van
een' ander' had aangezien . Helaas 1 hij werd maar al to
fpoedig overtuigd, dat er geene vergisfing plaats had, en dat
dit lastig en ontrustend bezoek wel degelijk hem betrof. De
Officier vertoonde zijnen ongelukkigen vriend eene order,
door den Keizer onderteekend, die hem naar Siberie verbande, Men verbeelde zich de uitwerking, welke dit ve'rfchrikkelijk nieuws op F R O G A RE deed ! Zelfs mannen van
meer moeds, dan hij , zou her de ziel verfcheurd hebben,
De zijne was van geen gehalte , om zulks to wederflaan ;
hij fchreide , jammerde , viel op de knieen , en rukte zich
her haar nit her hoofd . Her tooneel was inderdaad beklagelijk. Welk eene misdaad had hij toch begaan, die zulk eene
firaf verdiende? Was bet niet mogelijk, den Keizer to
fpreken, zich aan zijne voeten to werpen, om genade to
fmeeken ? Hij vroeg een' dag, een uur uitflel . Vruchtelooze
bede! De order was flreng, en zoo ooit een Vorst met onbepaalde magi gedoogde, dat men zijue bevelen in den wind
floeg, Keizer PAUL zeker niet.
Her eenige, war de ongelukkige F R o G A R E van den Officier kon verwerven , van wege de bijzondere bekendfchap,
tusfchen hen beflaande, was een uitftel van eenige minuten,
om een klein valies to pakken ; dit verrigt zijnde, voerde
men hem weg . Een rijtuig, door een flerk piker ruiters be .
geleid, wachtte voor de huisdeur ; men wierp er hem , meer
dood dan levend , in , en twee met piflolen en ontbloote labels
gewapende foldaten plaatften zich ter wederzijden van hem .
De Officier, na zich verzekerd to hebben, dat de portieren
wel gefloten waren , en dat zijn gevangen met niemand gemeenfchap konde hebben , flelde zich aan her hoofd van her
geleide, gaf her wachtwoord, en men ving, in vollen galop ,
de geduchte reis aan .
Hoe lang de eerfle togt zou duren, bleef F R O G A R E
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onbekend ; hij beyond zich in eene dikke dulsternis, en
zijne fchrikwekkende geleiders waren doof vonr alle zijne
vragen . Zij hadden nitdrukkelijk bevel ontvangen, den mond
nlet to openen ; en weinig Rus/ the foldaten hebben trek,
om knoetflagen to beloopen, ter zake van overtredene orders :
maarhem fcheen de togteene eeuw lang re zijn . Eindelijkopende
zich bet portier : bet was klaar dag ; maar niet lung genoot hij
bet verkwikkend licht der zon ; men brags hem , geblinddoekt , in eene ellendige hut . Toen men hem den doek
afnam, lievond hij zich opgefloten in een klein vertrek,
door eene lamp verlicht. Eenig grof voedfel frond voor hem
op eene ruwe houten safe! . Alen gaf hem een teeken om to
eten . Weinige uren bevorens baadde hij zich nog in weelde ; Vorfren deelden zijne vermaken , en de magtigfte der
Monarchen bejegende hem als een vriend . Thans was hij in
ongenade, verbannen , opgefloten in een wachthuis , genoodzaakt to eten , was hij gisceren geen' bedelaar zou hebben
toegeworpen ; rondom hem aangezigten , wier dreigende uitdrukking de hoop nit bet diepsc des harten verbant, en, tot
overmaat van ellende , eene lange reis in vooruitzigt, en g ee.
n e enkele minzame item , om hem , aan bet eind van zijnen
ontzettenden togt, toe to roepen : » Wees welkom ;" Siberie! Siberie ! De arme banneling had geen ander beeld
voor zijne obgen, geen ander woord op zijne lippen .
De uicerflen taken elkander, zegc bet fpreckwoord : een
piers is fomrijds genoeg , om ons van wanboop tot de hoogfie vreugde to doen overgaan ; F R 0 G h R E levers hiervan
bet bewijs . De Officier, die over bet geleide bevel voerde,
trad eensklaps in zijne kamer, gevolgd van een' Courier .
F R o G E R E , die dezen niec gezien had bij zijn vertrek , en
dns niet wist, dat hij hen reeds zoo lang verzeld had, was
als buiten zichzelven van blijdfchap, en frond gereed, den
vermeenden geluksbode om den hals ce vallen ; maar een ont_
kennend handgebaar en ftrenge blik ftuitten zijne verruk .
king. Hij wilde fpreken ; een vinger , hem op den mond gedrukt, legde hem her flilzwijgen op . De Officier vaardigde
den Courier of . en beval de wacht, buiten de deur to blijven
flaan . Zoodra hij met zijn' gevangen zich alleen beyond,
fprak hij haastig en met eene zachte item : ,, F n o G iy R E I
wij moeten fcheiden : de Officier, belast met uw geleide tot
de naaste pleisterplaats , wacht reeds op u . Zeg mij -- wac
kin ik voor u doetr ? Ik waag veel - den Keizer onge .
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hoorzaam to zijn , blijft noolt ongef'rafc ; -- maar dat zij
zoo! - om een' vriend van dienst to zijn, getroost ik niij
de kans dier flraffe. Zeg mij - war kan ik voor u doen, bij.
mijne terugkomst to Petersburg?"
De arme F R 0 G h R E fmolt in tranen, en , in flede van .
antwoord op her welwillerad aanbod zijns vriends, voer hij
geweldig nit tegen de ftrengheid der ftraffe, hem opgelegd
voor een misdrijf, hem tot dusverre onbewust . - „ Onbewust!" hernam zijn leidsman op den toon der hoogfte verwondering : „ F R 0 G !} R E ! zijt gij zinneloos ? Ja , gij ziit
her : hoe kondet gij anders die bittere hekeling u veroorloofd
hebben ?" Hij voegde er, fluisterend, nevens : „Zij heeft to
dieper beleedigd, omdat er wel iets aan is." - „Goede He .
mell zoo is her dan om zulk eene ellendige beuzeling, dat
" - „ Zwijg, F R O G h R E ! verfpil geene nuttelooze
€k
woorden . 't Is de laatfle vriendenblik, die u zal bejegenen ,
tot aan bet eind uwer lange reize : gij weet her, de Keizer
is onverbiddelijk in zijnen wrok ; er is geene genade to hopen . Wees geduldig in uw lijden, en zeg mij, war ik voor
u doen kan ." - „Wees mijne voorfpraak bij den Keizer !"„ Dar is onmogelijk ; verg overigens alles van mij, war gij
wilt, en ik zal bemel en aarde voor u bewegen ." (EIelaas!
is bet niet fehier immer zoo , dat vrienden handelen in bet
ongeluk? Zij bieden ons aan, war wij niec behoeven, en
weigeren , war alleen ons helpen kan .) - „ I II , heb niets
anders u to vragen," hernam de arme Komediant . - „Maar
uw geld, uwe kosrbaarheden, die gij niet hebt kunnen me .
denemen , kan ik dat niet in veiligheid ftellen , her bezorgeu
bij een vertrouwd vriend , die her voor u kan bewares tot
uwe terugkomst?" - „ Mijne terugkomst? Ben ik dan Diet
voor eeuwig gebannen ?" - ,, Voor eeuwig? Gij dacht dus ,
dat uwe ballingfchap levenslang was? o 1 Nu verwonder ik
mij niet meet over uwe diepe neerflagtigheid . Neen , lieve
vriend ! fchep moed ; drie jaren zijn fpoedig om , en dan . ., ."„ Drie jaren 1" viel de Acteur hem in de rede ; „ drie jaren
ballingfchap1" Hij begon van nieuws zijn beklag ; maar zijn
versch geleide waehtte hem, en hij moest vertrekken . Men
blinddoekce hem wederom, en noodzaakte hem, her rijtuig
to beftijgen . Zijn vriend, zich verwijderende, drukte hen
a angedaan de hand, en cevens in dezelve eene kleine fom
gelds : „ Gij zult her noodig hebben ;' fluisterde bij hem
toe . „ aan bet eind van uwen togc . Moed ! Vaarwel ! -
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Marsch !" Men {loot bet portier, en de paarden voerden in
galop den ongelukkigen r R o G A R E verder weg.

Een Franschman, zegt men, is bet vrolijkfte van alle levende fchepfelen . Niemand inderdaad weet beter, dan hij ,
zich naar de omfandigheden to fchikken . Hij vindt in zijne
taal een aantal fpreekwijzen , gefchikt om zijner wijsgeerte
to hulp to komen en hem met zijn lot to verzoenen, wanneer hij ter prooije is aan eene of andere der ellenden, aan

welke onze broze menschheid to alien tijde is blootgefteld .
Heeft hij zijne vrouw verloren ; is zijn bond weggeloopen,
of zijne matres hem ongetrouw geworden ; is hij doornat van
den regen , of door fchurken opgeligt, - een : allons puisque, of : c'est une petite contrari6te, of wel : un petit malheur, - bet kan niet misfen , of een of ander dier onfchatbare fpreekwijzen bewerkt fpoedige vertroosting, en, zijn zij
al onvermogend , zoo neemt hij zijne toevlugt tot bet herolfche geneesmiddel , bet onfeilbare : fa m'est egall Maar ach 1
de ongenade van F R U G A R E weerftond hardnekkig al die re-

cepten . ,, Drie jat-en in Siberie!" Een fraaije titel voor een
nieuw-book, maar een fchrikkelijk vooruitzigt voor den armen balling . Van nieuws gaf hij zich aan de wanhoop over.
Maar de zuchten van bet flagtoffer, dac to midden der dikke
duisternis werd vervoerd, braken alleen de filte des doods,

die rondom hem heerschte ; want de order was fteeds dezelfde, en zijne wachters bewaarden een hardnekkig ftilzwij .
gen . Eindelijk hield bet rijtuig ftil : eene herhaling van dezelfde voorfchriften ; den blinddoek, bet ellendige verblijf,
de eenzame lamp, en de flechte fpijze, - •- niets ontbrak,
behalve bekende aangezigten en een vriend ; alles fomber,
zwijgend, vijandig .

Na herhaalde togten, opgevolgd door halten, fteeds verzeld van nagenoeg dezelfde omfcandigheden, hield men wederom foil : naar gisfing des lijders , was hij reeds drie dagen
en drie nachten op reis geweesc . Dicmaal blinddoekt men
hem wel , maar, in fcede van hem to doen gaan, nemen

hem zijne wachters onder de armen, en zetten hem op eene
houten bank neder . Daar blijft hij eenige minuten, verwonderd dat men hem niet, als gewoonlijk, den doek afnam .
Thans hoort hij rondom zich fluisteren, vervolgens bet gedruisch
van geweer en vele voetftappen, tot dat men hem de handen
grijpt en dezelve ftevig to zamen binds. Bevend vraagt hij naar
de reden dier harde behandeling ; geen antwoord . Eensklaps, en
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.steeds zonder een woord fprekens, fcheurt men bet bovendeel van zijne kleederen los, om hem de borst to ontblooten .
Nu begins hij to gelooven , dat Siberie geenszins bet doel

der reize is . „ Ann! vuur!" roept eene bet commanderen
gewone item , en
eene losbranding van bet geweer knalt
hem onmiddellijk in de ooren . Hij valt . Vier mannen nemen
hem op, en, terwijl men hem wegdraagt, hoort hij voor

zich en bezijden den geregelden flap van een militair geleide, dat vervolgens halte maakt . Men zet hem op een' floel
neder, en ontbindc hem ; de blinddoek verdwijnt, en - hij
bevindt zich in dezelfde zaal, aan dezelfde tafel, op dezelf_

de plants , waar zijn noodlottig bon mot hem ontfnapte ; dezelfde gasten waren rondom hem gezeten, met den Keizer in
bet midden . De fchrik , de verbaasdheid , de twijfel , zich
op bet gelaat des flagtoffers beurtelings fchilderende, wekten

een fchaterend lagchen ; FROG ~ R E viel in zwijm . - De
fchrikwekkende togt had flechts 24 uren geduurd , en P A U L
was, vermomd , tegenwoordig geweest bij elke rust, die men
had gehouden . Hoewel deze gewaande ballingfchap, waarvan de meergemelde Officier zelf bet fpel was geweest, niet

dan
van
hij
bet

eene grap was, waren natuurlijk de angften en bet lijden
den patient maar al to wezenlijk, en lang leed bet, eer
zich van dezelve konde herhalen . Voor bet overige moge
denkbeeld van zulk eene klucht grappig zijn ; om dezelve in praktijk to brengen , werd de-wreede en grillige gevoel .
loosheid van eenen P A U L van Rusland vereischt.
Weinige dagen later foupeerden de gekroonde en de mishandelde kluchtfpeler wederom to zamen , terwijl rondom hen
een nog wreeder fpel werd voorbereid, waarvan ditmaal
P A U L bet flagtoffer zou zijn . Naauwelijks fcheidden zij, of de
opftand barstte nit in bet paleis . Men vloog toe ; F R o G A RE
drong, met eenige anderen, in 's Keizers flaapvercrek, en vonden daar - een lijk, zich badende in bloed !

I

T 0
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T.

s 't waarheid, was ons 't fpreekwoord zegt7

In vino veritas!
Komt, broeders! klinkc en drinkc dan vrij ;
Want waarheid viert thans hooggetij .
Komt, broeders ! vult bet glas.
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TOAST .

Hi9 leve 1 die der menfchen pllgt,
Der menfchen waarde kent ;
Die naar then pligt, die waarde doet,
Maar nimmer met een laf gemoed
Dien pligt, die waarde fchendt .
Hij ]eve ! die nog nooit zijn knie

Voor goud of zilver boog ;
Die voor dat glinftrend, vuig metaal,
Of ijdlen volksroem, flikkerpraal,
Nooit vleitaal fprak, of long .
Hij level die, met vasten arm
En onverwrikbren moed,
Wanneer 't verraad hem tegengrimt ,
De nood al hoog- en hooger klimt ,
Den vijand tegenfpoedt .
Hij leve! die partijzucht haat,

Den geest van tweefpalt doemt ;
Den burger, met of zonder kruis,
Als broeder van hetzelfde huis,
Als eigen broeder noemt.
Hij level die 'c verbitterd hart

Tot rust en kalmte brengt ;
Die, tot den vrede Heeds bereid,
Op 't altaar der verdraagzaamheid
Gewillige offers plengt .

Hij leve I die, de deugd in 't hart,
Met wijsheid en verfland

Aan elk bet dubbel voorbeeld geeft,
Aan regt en wet to zijn verkleefd,
Aan Vorst en vaderland .

Feendam, 183o.

P. j. BLOEMHOFF.
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(Eene

Rusfifthe

Legende .)

1Jen monnik zat in zijne eel , en Ins de H . Schrlft .

hij

Toen

non de woorden kwam : Bid, en u zalgege>>en wordenI wend
bij door twijfelzucht aangegrepen , en fleeg de wensch in
hem op, de waarheid dezer verzekering to beproeven . Hij ging

alzoo naar den Koning, en bad hens om de hand zijner dock,
ter. De Koning ftond verbaasd over zulk een verzoek, en
deelde hetzelve zijner dochter mede, die daarvan niet minder
verfteld ftond ; maar de Hovelingen berpotteden den monnik .
Na veel overlegs , fprak eindelijk de Prinfes : „ Deze bede
~, is zoo ongehoord, dat de monnik ook iets ongehoords moet
„ voibrengen, om mijne hand to erlangen : hij brenge mij een

ding, waarin ik mijzelve van bet hoofd tot de voeten kin
befchouwen I" Deze eisch bragt den monnik in groote
•
verwarring en neerflagtigbeid ; want toen ter tijd was de fpie-

gel nog niet uitgevonden . Hij begaf zich echter op reis, oni
bet begeerde to zoeken, en doorliep wouden en velden, fteden en dorpen ; maar nergens , nergens was bet to vinden .
Op zekeren dag ontdekte hij in een bosch eene verlatene
klvizenaarswoniog, en trod dezelve binnen . Door vernal hij
• wins een dof weegeklag, en eene ftemme liet zich hooren :
• Eerwaardige vaderi erbarm u over mijn lijden . Sinds jares1

~, reeds ben ik door de- kluizenaar, die bier eertijds zijn ver• blijf hield , in een waschbekken opgefloten . Bevrijd mij

• nit mijnen kerker, en volgaarne zal 1k u eene wederdienst
• bewijzen ." De monnik , die non niets anders dacht, dan

hoe hij tot bet bezit der fchoone Prinfes zoude geraken ,
vermeldde den gevangen' Demon (want wie heeft niet reeds
geiist , dat de klager niet dan een booze Geest zijn konde ?)
zJjnen wensch, wiens vervulling dan ook terfiond werd toe-

gezegd . Nu nam de monnik bet kruis van bet bekken, eit
bevrijdde den Geest . Deze hield werkelijk zijn woord , en
verfchafte hem eenen fpiegel . Zulk een ding fcheen den
monnik boven befchrijving wonderbaar, en, vol van de ftreelendfte vooruitzigten, jlde hij met denzelven naar den Koning . Dan, toen nu zijne wenfchen op bet punt ftondetl
van bekroond to worden , overviel den monnik eensklaps een
bitter berouw -dat hij aan de verzekering der H . Sehrift
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getwijfeld had, Daarom verzaakte hij de K'oningsdochter, en
trop. naar de woestijn, om boete to doen voor zijne zonde . - Naardien ru de fpiegel den monnik door eenen boozen Geest was geworden, zien de regtgeloovigen der Rusflfche kerke (de Raskolniken) noon in eenen fpiegel , en duiden , tot op den huidigen dag , geenen in hun huis . De meer
verlichte van het fchoone geflacht onder de Raskolniken,
echter, bedienen zich , bij voorkomende gelegenheden , zonder vreeze van den fpiegel , wel wetende, dat voor de be .
toovering van vrouwelijke fchoopheid elke andere betoove .
ring zwichten moet,

DE FRANSCH-SFREKENDE ENGELSCHMAN .

i n dat gedenkwaardige jaar, toen la belle s'ille de la gram's
Nation door de verbondene Mogendheden werd bezet, vonden vele Engelfche Officiers het zeer moeijelijk, zich to doen
veritaan . Een hongerende Majoor van de Dragonders, onder
anderen , begaf zich daar een' Restaurateur in het Palais
Royal, niet weinig verlegen, hoe zijne behoefte to kennen to geven aan den GarFon de Cafe , die hem aanftaar
de met dat onbefchrijfbaar mengfel van onderdanikheid en
•e
onbefchoftheid op zijn gelaat, hetwelk aan zijne Caste bijzonder eigen is . „ GarFon!" zeide eindelijk de Majoor met
zekere zelfvoldoening, „ je fuis - fameux!" (*) - Oh!
out, Monfleur!" antwoordde de oppasfer, de fchouders op .
trekkende en met een' zucht, ,, fans doute tons les OjFciers
.Aglais le font." - „ Loop ! onzin I dat gaat niet ; ik moet
bet nog eens beproeven . s, GarFon!" - „ Plait-il, Monfeur ?" -" GarFon ! j ai - une grosfe femme !" (t) - „ Ha
ha! apparemment que Monfteur aime l'embonpoint! Et des petits enfans ?" - „ Neen , neen , pas cela , domme rekel!
kunt gij uwe eigene taal niet verftaan ?" Met eens S TE NT o K's item riep hij thans : „GarFon! je fuis - femme !" (§)
Dit was to veel , zelfs voor do geduldige politesfe van een'
Franfch' garfon, die, niet meer in Nat zijnen lach to be .
dwingen , op des Majoors borftelige knevels en krullende battkebaarden wees , uitroepende : „ Oh! pour le coup, Mon.
fieur, 1a chofe n'est pas posfrble!"
(') Je fuis afame . (t) Jai grand faisn . (§) J'ai fairs,
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en Zwitfersch Overlie vorderde eens van L O D E WIJK XIV
de achterlallige foldij voor zijn Regement .
,, Sire 1" fprak
de Minister L o v v 01 s , „ wanneer Uwe Majesteit her geld
• bijeen had, dat Gij en uwe voorgangers aan de Zwitfers
» hebben betaald , zoo zou men den grooten weg van
• Parijs naar Bazel met zilver kunnen beftraten ." -- „ Her

„ kan zijn ," hernaln de Overate, met edele verontwaardiging ; ,, maar, wanneer Uwe Majesteit dan ook al her bloed
„ bijeen had , dat de Zwitfers voor Frankrijk hebben vergo-

• ten, zoo zou her een' ftroom vormen , die then weg van
• Par js tot Bazel bedekte ."
FERME UITSPRAAK VAN DEN GENEESHEER LA MARTINIARE .

D

e ontuchtige L o D E W II K XV was niet meer . De Her .
tog D' A U M o N T droeg den Heere L A M A R T I NIA R E den last
op, om bet lijk to balfemen . „Ik zal her doen, Mijnheer!"

fprak de Geneesheer, „ zoo gij her blijft bevelen . Maar,
„ in dat geval , moet gij , ingevolge den pligt, aan uwe be• diening verknocht, in eene gouden fchaal, de ingewanden
• zijner Majesteit ontvangen ; en ik verklaar u, dat, aange„ zien den toefland van bederf des lijks, gij, ik en elk van
„ hen, die de plegtigheid hebben bij to wonen, acht dagen
„ daarna zelve lijken zullen zijn!" De Hertog keerde den
Geneesheer den rug toe, en er werd niet meer gedacht aan
bet balfemen van den dooden Koning, die, in alle haast,
naar St . Denis werd overgebragt,befchimpt en gevloekt door
her yolk .

beminden !

I

-- Dic was her einde van L o D E W u K den Wel-

KRACHTIG WOORD VAN VERGNIAUD .

n de heetfte dagen der Franfche Omwenteling eischte een
der barbaarfche Volksvertegenwoordigers, met name c o tiT H o N , met drift een Decrees van befchuldiging ; waarop
een meer gematigd Lid , V E R G N I A U D, na hem geruimen

tijd met een' glimlach van verontwaardiging to hebben nangehoord, hem ten laatfle met dezen uitroep in de rede viel :
„ Een glas bloed voor den burger C O U T H O N ; hij heeft

• dorst :"
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HET HOOREN DER SCHRIKMAREN UIT FRANKRUK .

W

eir poogde, ontzind, bet 1 1Iiddeleeuwfebe rot
filet licht, de vrijheid, 't grootst gefehenk van God,
Te klulstren aan bet vorftelijk gebod .
Te driest, meineedig werd bet rijksgezag ;
Het Volk hernam zijn regt , en 't ftaatsverdrag ,
Door Kar,:l's hand gefchonden, fcheurde als rag.
Geen burger trad de lelievaan in 'c flijk,
Was Karel, als een vroegre Lodewijk,
Zijn' eed getrou%v geweest aan yolk en rijk .
De Potter! gij, gy waarc een muiter . Voort!
Gij pleegd', in 't vrijfte land, in 't heilrijkst oord,
Aan 't waardigst Hoofd een' zedelijken moord .
Bedwelmd Despoot I 't is meet dan tijd ! ontwaak I
Geldt bier bet regt der menschheid ; 't geldt bast zaak .
Zie toe , eer 'c vuur des opitands om u blaak' I

't

Eerbiedig 't yolk I heb eerbied voor 't gewest,
Dat goed en blood , dat sues heeft ten best',
Dun 't worn to Ruicen van een fchrikbre pest .
,, i4jjn Nedrl`nd I heerscht de aloude deugd niet meet r'-ja 1 Reeds hieldt ge arde en Godsdiensc beide in eer.
W e twijfelt, zie op Vorac en Volk, en leer 1
Dat niets uw' roem, uwe eerkroon u ontroov' I
Blijf voor de leer van 't heilloos ongeloof,
rdaar ook voor die vin Vorflenvleijers doof!
Wie ook, nit laag bejag, zijn' piigt yergeet',
Biijft, Vcrst en yolk ! getrouw aan uwen eed,
En : Vaderdand en Koning! blijfc de kreet .
Dat mach geweld, noch zucht tot muiterij
Der Voriten lens, der volken envel zij !
Dan is Europa, dan , eerst waarlijk v : f.

F.

MENGELWERK.
REDEVOERING, OVER DEN LOF DER DUISTERNIS .

Door
S . STRATINGH, EZ . ('I )

M atigt vrij uwen fchitterenden glans , gij ftralende lick-

ten , en verdooft vrij uwen trotfchen gloed, waarmede
gij bier alles omhult en beftraalt ! want derzelver luister
zal ons oog niet meer misleiden , noch ons in den ftroom
van algemeene bewondering en aanbidding wegflepen . Op
uwe altaren , verblindend licht ! is reeds to lang gewierookt - door uwen fchijnglans zijn wij reeds to lang
verbijsterd geweest ; terwijl ook de door u zoo gehate
duisternis hare regten zal hernemen , en ook haar gezag
zal worden herfleld en gehandhaafd . Offchoon gij iederen dag van uwen zonnetroon millioenen ftralen op den
aardbol uitfchiet, en gij , door uwen glans leven, kracht
en majesteit ontwikkelt, der natuur fchoonheid en luister bijzet ; zoo hult zich ook de duisternis in geene minder flatige pracht , daar zij , in haar donker nachtelijk
kleed , met millioenen zonne- en wereldparels geflikt ,
bet beeld der nederige eenvoudigheid en tulle grootheid
daarftelt . Offchoon gij niet dan leven en beweging fchijnt,
en als door onzigtbare kracht de elementen ten llrijde
voert, hemel en aarde in oproer ftelt, donder en blikfem uit uwen vuurgloed doet geboren worden ; zoo is
evenwel de ftille rust des nachts niet minder fchoon en
eerbiedwekkend, niet minder aangenaam voor bet naar
rust en kalmte verlangend hart . Door haren bedaarden
gang ftuit de duisternis de toomelooze krachten des lichts,
en doet zij dat billijk evenwigt geboren worden , hetwelk
(*) Gehouden in Jan . 1830 . bij het Groninger Departe .
ment der Maatfchappij : TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN•
Q q
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de mensch met verwondering aanflaart, en hetwelk hem
met dankbaarheid veavult .
Eeuwen hebben dezen aardbol zien rondwentelen , gellachten zien verrijzen en geflachten zien to niete gaan,
en alle deze eeuwen kunnen getuigen van de vijandfchap
en den flrijd tusfchen bet licht en de duisternis . Want
veelal zag men , even als door eene elektrifche polaritit
gedreven, de eene fchaar zich wenden naar bet gloeijend
licht, terwijl de andere in de duisternis haar welbehagen
vond . leder vocht voor zijnen afgod met gelijke woede
en gelijke verbittering ; en wie zal de verwoestingen opfommen, die door dezen noodlottigen flrijd zijn aangeregt , de ileden tellen , door hunnen wrok omgekeerd
en de plasfen bloeds doorwaden, door hunnen ijver giflroomd ?
Maar wat zal ik dan nu, opgetreden voor deze aanzienlijke vergadering, en wel voor hen, die de baniere
des lichts voeren, bet licht alomme verfpreiden en als
levensgenot en de bron van alle heil befchouwen ? Zal
ik in hunne tegenwoordigheid den ouden flrijd hervatten, en tegen den alles omverftootenden groom des lichts
mij opwerpen ? Zal ik met al mijne duisternis bet licht
verdooven, dat hier zoo lang en zoo heerlijk en met
zoo veel luiscer gefchenen heeft ? Zal ik, ook een priester van dit heilig verbond, dan afvallig worden, en rooken aan den afgod der duisternis ? - Ja, mijne Toehoorders! bet is ul . niet onbekend, dat bet eentoonig,
offchoon nog zoo liefelijk gezang, weldra niet meer behaagt ; dat bet immer aankleven van dezelfde gevoelens,
die door iedereen worden omhelsd , niet den grooten
geest verraadt ; en dat den geheelen hoop to volgen, omdat deze den vorigen then weg zag nemen, to alledaagsch,
to gewoon is, en niets prikkelends meer heeft . Men heeft
zich immers reeds moede gepredikt over de heerlijkheid
en voortreffelijkheid des lichts . Verlichting en befchaving
waren de toonen , die dveral klonken , en zelfs in de reijen der zalen bij fchuimende bekevs wedrgalmden ; - veredeling en verbetering was overal de leus , die alle an-
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dere verdrong . Laax dan nu, oak door ons aan de duisternis een eukele blik gewijd worden ; later ook hare
weldadige vermogens voor een oogenblik door ons herdacht worden ; .,
last door eene onb'evooroordeelde befchouwing van hare voordeelen en nuttige-flrekking, ook
zij in ooze (chatting eenigzins rijzen ; en laat ons aantoonen, dat zij door hare gaven bet al to zeer geprezene
licht moet matigen en in zijuen to ffouten gloed beperken..
Welaan,l om dan aan dat oogmerk eenigzins to beantwoorden, zal ik heden tot ul ., zeer geachte Toehoorders en Toehoorderesfen! fpreken over en tot lofder
Duisternis, en derzelver noodzakelj/k en beflendig an
wezen in vele menfchel ke betrekkingen en werkzaanahedden . -1k wench dan, dat uwe oogen mogen geopend
worden, om ook voor den invloed van hare zachte fralen vatbaar to worden ; opdat mijne duistere rede tot uw,,
door bet licht mogelijk reeds al to zeer verblind gemoed
eenigen ingang vinde !
Mijn duel is verder, om ul ., onder eenen vrijen,ongedwongenen vorm, bet verkeerde van bet overdrevene
en alle uiterfien der verlichting aan to toonen, alsmede
dat deze in vele opzigten nog niet then trap van volkomenheid bereikt heeft, waarvoor zij vatbaar is ; terwijl
wij to then einde eerst met weinige trekken de hoedanigheden van bet licht en die der duisternis overwegen zullen , om vervolgens den invloed en bet aanwezen der
d;tisternis, zonder inachtneming van eene al to ftrenge
orde , in onze flaatkundige , godsdi.enflige, wetenfchappel,ke en andere betrekkingen, aan to wijaen en kenbaar
to maken.
Naauwelijks, echter, heb ik dit voornemen opgevat,
of ik voel mij door deszelfs bezwaren beangitigd en door
tallooze moeijelijkheden bedreigd . Ziet , hoe een heir vats
de uitgelezenfte lichtbenden op mij aanrukt ; hoe deze in
geregelde flagorde gefchaard , met de geduchtfle wapenen
uitgerust , en onderteund is door alles , ylat bet vernuft
en de kunst der latere tijden heeft mogen ui'tvinden ! Alleen de gloed hunner wapenen en fcbilden jaagt mij cene
Q q 2
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kille huivering aan ; duizenden van gapende vuurmonden, gevuld met bet door de verlichting uitgevonden buskruid ; Congrevefche vuurpijien, brandraketten en geheele
liehtzeeen van Grieksch vuur,, die de gloeijende uitbarfingen eener Etna en Vefuvius evenaren, rukken ginds
op mijne zwakke voorhoede aan ; terwijl elders bet ftoomgefchut van eenen Perkins alle mijne bolwerken en verfchanfingen bedreigt, en mij geene hoop op redding overlaat . - Doch, gij zonen des lichts ! gij mannen van
moed ! matigt uwe Route drift en uwen toomeloozen
overmoed , daar ik met mijne wapenen der duisternis ,
met onderaardfche loopgraven den grond vaneen zal doen
fplijten, om uw licht en uwe grootheid to verzwelgen ;
en indietl geweld noch kracht uw vermogen kunnen
wederftaan , dan zullen list en bedrog toch uwen val berokkenen. Want kan ik met geenen vergiftigenden pestd",
uwe gelederen verwoesten en uwen moed verbrijzelen , dan toch zal een hoop gouds uwe krachten vernielen en uwe pogingen verlammen. Diens glans kan uw
veldheer niet wedertaan ; de tooverkracht, door den
Vorst der Duisternis aan dit metaal gefchonken, verdooft
bet fchitrerend Iicht uwer dapperheid , beteugelt uwen
moed, verlamt alle uwe voot+nemens , en geeft a der
overwinning prijs .
Wat is dan bet licht, en wat is de duisternis ? Wij zien dagelijks de zon over onzen aardbol opgaan, en
worden daardoor van lieverlede alle de voorwerpen, die
zich daarop bevinden , aan oils oog kenbaar, of deze ver
licht. Miriaden lichtftralen fchieten uit dit verbazend groote zonneligchaam uit, en dienen ter verlichting en verwarming, Met alleen van onzen aardbol, maar ook van
e e met ons in nadere of verwijderde kringen om de zon
zjch bewegende planeten . Door de dagelijkfche wenteling
van omen aardbol is de eene zijde van denzelven naar
de zon gekeerd, alwaar wij dan den dag erkennen, terwijl op de tegenovergeftelde zijde alsdan de nacht plaats
heeft. Hot licht is verder als eene hoogst fijne flof to
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befchouwen, die in regtlijnige ftralen zich met eene verbazende fnelheid uit de lichtende voorwerpen ontwikkelt ,
zoodat bet binnen den tijd van d ne feconde eenen weg
van meer dan 50,000 uren zoude afleggen.
Wordt dit licht nu op zijnen weg niet gehinderd , dan
gaan deszelfs ftralen in eene regte lijn beflendig voort ;
maar gaat bet van dunnere doorfchijnende middellloffen
door digtere been, dan worden deszelfs ftralen gebroken ; zoodat wij alleen door de kennis van deze eigenfchap des lichts in ftaat zijn hetzelve to vermeerderen ,
opeen to hoopen , zamen to dringen , of to verfpreiden , al
naar dat ons doel is , om daarvan een gepast of nuttig
gebruik to maken . Bovendien is bet licht, met alle zijne
mengelingen van kleuren en eigenfchappen, ook een eigenaardig vereischte voor bet leven en den groel van dier
en plant . Het is die weldadige prikkel , die de teedere
plant uit den doodflaap opwekt, deze met bloem en blad
tooit en met vorflelijke glanfen overdekt, en then ook de
dierlijke bewerktuiging noodig heeft , om haren geregelden en behoorlijken gang to gaan . - Is bet licht echter
gunftig voor leven en groei, niet minder bevordert bet
ook den dood en de verrotting ; want zoo fpoedig is niet
de levenskracht uit dier of plant ontvloden , of bet bewerkt derzelver ontbinding en verdere vernietiging .
Is bet zonnelicht niet beftendig ten dienfle des menfchen, zoo weet deze, door kunstmatige verbranding
van vuurvatbare floffen , hetzelve uit de duisterlle voorwerpen to ontwikkelen y en zelfs uit de donkere fleenkoolmijnen bet heerlijkfte lieht to doen opgaan en tot
zijne oogmerken dienstbaar to maken . Bezit nu ook de
duisternis een vermogen , hetgene daarbij eenigermate to
vergelijken is? en is zij niet de oorzaak des doods en
der ruste ; terwijl bet licht die van bet leven en alle beweging to noemen is? - Het licht heeft, wel is waar,
meer aantrekkelijks en de zinnen flreelends, en heeft
men ons ook van kindsbeen of hetzelve als eene behoefte
leeren kennen en doen noodzakelijk zijn . Doch, roemende op bet licht , zien wij veelal deszelfs bezwaren voor-
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bij, en miskennen de heilzame vermogens der duisternis .
Men fpteekt van leven en beweging, en denkt niet aan
de gevaren van dat ]even en die beweging ; aan den
ftroom van hartstogten , driften , rampen en teleurftellirr'gen, die daardoor worden opgewekt en in beweging gehragt ; aan de gevaarlijke flingeringen en uitbarftingen
van dat levensvttur, dat alles verteert en verdelgt ; aan
de ontembare woede , ontfproten door dat zijn en weZen ; aan de fchokking der elementen , uit dat licht ontfproten. Verteert Met bet licht des blikfems onze woningen en bezittingen , en wie vreest niet voor zijnen
gloeijenden ftraal ? Het land, op hetwelk bet licht
met zijne ftralen loodlijnig nedervalt , is wel bet rijkfle
en fchoonfte ; een paradijs en lusthof, uittnuntende -in
keur van edele gewasfen, bloemen en vruchten en dieren . Maar is ook niet dat land bet ongelukkigfte ; worden hart en hoofd aldaar door de digte lichtltralen niet
als veraengd, ieder genoegen door wesp en clang verbitteed ; fchiet niet dat weldadig licht tevens met zijlhe vuAge ftralen bet gif der gele koorts , der pest en tallooze
ellenden uit, en bedreigen, deze niet alles met Karen verdervendeti adem ? Is dap niet dat lieht to fehuwen en to
vermijden , offchoon bet gehuld is in den prachtigften
tooi, en door zijuen rijkdom bet oog als verblindt?
Befehouwen wij daarentegen bet vetmQgen der duisternis in onze natuurlijke wereld ! Offchoon geene fpoedig
verflenfende planten aankweekende en minder gunftig tee
ontwikkeling der dierfoorten , zoo bedekt zij nogtans met
Karen fluijer veel edeler, vaster en minder vergankelijke
fchatten . De ingewanden des aardri ks heeft zij opgevuld
met hare rijkdommen . Den geheelen fchat van aarden ,
fleenen en metalen bevat zij in haren fchoot, en zelfs
de aan lichtltof zoo rijke diamant is in Karen boezeni
zorgvuldig verborgen. En is niet aan de meeste fterve .
lingen de glans der edele metalen dierbaarder en welge .
valliger, dan al bet liefelijke groen-, waarmede bet licht
onze velden bedekt, dan de bosfchen, die ons fchaduw
aanbieden , en de dieren , die onzen wit volbrengen ?
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Bepalen zich Wet brj de meesten alle wenfchen tot het
bezitten van deze telgen der duisternis, waarvoor natuur
en dier en plant , en Diet zelden vriend en pligtera veil
zijn 2 - Zulke edele ftoffen worden nu door de duisternis gekweekt, en worden aan deze ontrukt, en tot onze
leidslieden op den weg oozes levens verordend . Zonder
hen fchijnen wij immers verlaten ; is de natuur zonder
pracht, de lieftle zonder prikkel, de vriendfchap zonder
trouw . Door hen ziet men zich gei erbiedigd, gehoorzaamd, gevreesd, bemind ; door hen klimmen wij op
van gebieders tot heerfchers en overweldigers . De fchat
ten des lichts zijn broos en voorbijgaande, beftaan flechts
eenige maanden of jaren , en verliezen zich weder in
het graf der vergetelheid ; maar de fchatten der duisternis weCrftaan de eeuwen, bet geweld des tijds en alle
andere krachten . Komt men mitt onze broze fterfelijkheid
to hulp , door met gouden letteren onze nagedachtenis
tot den naneef over to brengen ; omdat men weet, dat
nog heden op Egyptes grafzuilen de letteren van dit
duurzaam metaal in onverwelkten luister pronken 7
Doch bovendien, heeft ook niet de ftille, donkere
nacht z1jne fchoonheden ; is deze zelfs niet meer gefchikt
voor indrukken van ernst, waarheid en verhevenheid?
Wanneer dan de fchemering der maan het aardrijk flaauw
verlicht, de wolken als vlekken in het zwerk voorbijzweven, en ons oog onwillekeurig wordt omhoog getrokken , alles ftil en eenzaam in zoete rust zich voordoet ,
flechts het zacht gelispel der winden of het geritfel der
bladeren ons gehoor aandoet ; wanneer dan ons in- en uit
wendig leven ons meer helder en levendig voor den geest
zweeft ; wij dan , op en over het graf heen , doordringen tot de eeuwige gewesten onzer beftemming ; o ! dan
voelen wij iets zachts, bekoorlijks, treffends, dat ons
hart roert, met ftillen weemoed vervult, en hetgeen ons
zelfs de helderfte zonnefchijn niet verfchaffen kan . --Doch genoeg hiervan. Gaan wij than3 over j om deze
Men ook in het rijk der menfchellke betrekkingen en
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werkzaamheden na to gaan en aan onze befchouwing
waor to ftellen .
Wij zullen dan nu in de eerfte plaats de Staatkunde
in dat opzigt moeten voordragen . -- Ik weet, dat men
op dit veld allezins voorzigtig zijn, en eerbied hebben
moet voor deze beftuurderes van het lot van landen en
volken , en van alle aan maatfchappelijke kluisters gebondene ftervelingen ; doch ik hoop ook dezen niet to
kort to doen, door to betoogen , dat ook zij dikwijls
aan de duisternis hare offers aanbiedt . Door dat licht
immers, hetgeen de menfchen hebben ontvangen en dagelijks zoeken to vermeerderen , zijn zij veelal zoo uiteenloopend van meeningen en begeerten, dat zij , even
als toomelooze paarden , met breidel en teugel voorzien ,
en door wetten en beiluiten bedwongen moeten worden .
Bij de meeste dieren, ten zij men de wilde en verfcheurende uitzondere, ziet men, dat ieder met zijn aandeel
en zijne beftemming tevreden is ; doch de met licht en
kennis begaafde mensch is immer onrustig, immer dorftende naar meerdere goederen, rijkdom , eer en aanzien .
Hij wenscht zijne hut in eene aanzienlijke woning , en
deze woning in een paleis hervormd to zien . Het ftuk
gronds, dat hij bezit, is voor hem veelal to beperkt ;
tot grootere akkers breidt hij het uit, en offchoon deze
meer dan alle zijne behoeften kunnen voldoen, zoo
wenscht hij nogtans dezelve in uitgeftrekte velden, in
ruime landouwen , in gewesten , ja in koningrijken herfchapen to zien . Staat hij op den trap van eer, befterldig let hij , of hij nog niet eene hoogere fport zoude
kunnen bereiken ; terwijl onder het opftijgen zijne eerzucht
veelal eerder wordt verhoogd dan uitgedoofd. - Alle
deze neigingen nu moeten door maatfchappelijke verordeningen in het kleine en door de ftaatkunde in het
groote worden voorgekomen ; en even als door de eerften
de bezittingen en regten van de bewoners van een land
of vorftendomn moeten worden geregeld en beftuurd, zoo
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moeten door de laatfte die van geheele landen en volken
worden geordend en in evenwigt gehouden .
Wil men nu de flaatkunde door bet licht laten beftralen, hoe fpoedig zoude men zich misleid zien ; men
zoude dan door dezelve bet behoud en bet welzijn van
alle flaten beoogen, en niet bet behoud van zijnen flaat,
al is bet ten koste van andere oaten, als een vast beginfel kunnen aannemen .
Men fpreekt veelligt van wereldburgerfchap, van lief
tie tot zijne naasten , zelfs van liefde tot aijne vijanden ;
maar verre, dat dit op de flaatkunde algemeen toepas ,
felijk -- verre, dat deze in gelukkige uitoefening to
brengen is ! De Manifesten , be[luiten en openbare of
bijzondere verbindtenisfen worden to regt veelal zoo ingekleed, dat men, onder fchijn van edelmoedigheid, bet
eigenbelang op den voorgrond plaatst, en dat zij voor
meer dan dene verklaring vatbaar zijn , zoodat men, bij
onverhoopte verandering van zaken , zich die uitlegging
kan ten nutte maken , welke in dat geval de voordee ,
ligfte uitkomilen oplevert ; terwijl men wijders met alle
geflepenheid en volharding datgene zoekt tot hand to
brengen , hetwelk bet meest tot vergrooting van eigene
magt , grondgebied en heerfchappij verftrekken kan .
Heeft de gefchiedenis van vroegere dagen , en zelfs van
de onze, geene overtuigende bewijzen van bet verder •
felijke eener dus genoemde verlichte ftaatkunde opgeleverd ? Heeft zij niet , onder de leus van vrijheid , de
volken aan ketens geklonken, onder bet uittrompetten
van de hooggeroemde regten van den mensch alle zijne
regten verkracht , zijne bezittingen vermeesterd en zijne
krachten uitgeput ? -- Eene geheele fpreekbeurt zoude
niet voldoende zijn , om den weldadigen invloed der
duisternis en der geheimzinnigheid op dit gedeelte van
menfchelijke vonden to ontwikkelen en op to helderen ;
daar bier eene gedurige uitputting van fchranderheid en
fljngefponnen overleg dat evenwigt en die rust fchijnt to
moeten daarflellen, zonder welke iederen dag nieuwe oorlogen en twisten bet menschdom teisteren , en
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tot cen' fpeelbal van zijne teugellooze driften m :
zouden.
Gaan wij clan nu van bet ftaatkundige veld tot bet
gebied der Godsdienst over. -- Offchoon men ha den eerften opflag zeggen zoude, dat ook de Godsvereering,
die ons met cen hooger Wezen verbindt en tot eene
hoogere beftemming opvoert, door bet heldere licbt zou.
de moeten verfterkt en befchenen worden, en men aldus van den triomf des lichts ook den triomf der Godsdienst verwachten zoude ; zoo moet men toch bekennen,,
dat al ons licht in deze verhevene leer en pligtshetrachting niets dan eene heilige duisternis is, en dat al onze
hdogmoed op kennis en vordering in dezen dikwijls een
teruggang is op den weg, door deze voorgefchreven .
Kent men immers de Godheid en zijn wezen ; kent men
zijn beftaan, zi;ne magt en grootheid? Kan men de
diepten van hare kennis peilen, of de hoogten van hare
wetenfchap zich voorftellen ? Durft men hare wegen,,
gangen en daden bepalen, aanwijzen of beoordeelen ; of
zoude hare grenzenlooze grootheid met onze nietigheid
to omvatten zijn? Doorloopt bet hemelruim, telt daar de
zonnen en werelden, en befchouwt derzelver matelooze
afftanden ; daar eene t1jdruimte van she de eeuwen onzes
aardbols niet in Nat zijn, om zelfs met de fnelheid des
blikfems deszelfs grenzen to bereiken , of deszelfs eindpalen to naderen ! Wet en wij, hoe de Algoede en Almagtige de menfchen heeft gefchapen , hoe Hij ze regeert
en beftuurt? Weten wij , waarom de ftormen woeden,
de orkanen zich verheffen , en de aarde op zijne wenken
beeft ? Kunnen wij den ftrijd ontleden tusfchen leven en
dood , tusfchen wording en vernietiging ? Want , met
welke woorden wij ook deze verfchijnfelen omkleeden,
hoe wij ook bet leven en den dood omfchrijven, alles is
en blift feeds nacht en met een donker floers omtogen .
Het zij wij ons tot de flarren verheffen, of aan deze
aarde gebonden blijven ; zijn en blijven wij niet immer
eene prooi van iedere windvlaag , een flaaf van onze
driften en begeerten ? 11dn verderfelijke adem doet alle

OVER DEN LOF DER DUIS`fERNIS .

567

maze grootheid inftorten,, vernietigt al oos vermogen ,
en verijdelt alle onze uitzigten . -- Ik weet bet, wij
bezitten een Goddelijk gefchenk, waarin de Godheid als
met uigene hand onze zwakheid liefderijk is to hulp gekomcn , en zijti' wil en wezen aan ores heeft geopenbaard .
Moor wordt dit gefchenk , veelal door elgen light verblind, niet dikwijls voor ons ntateloos, en ftellen wij
niet vaak onze eigene wijsheid boven die van de wijsheid
wan onzen Opperheer ?
Doch bovendien , is niet deze duisternis, dot geheimzinnige in de Godsdienst, hetgeen bijnd alle Godsdienflen
van deze en vroegere tijden heeft omhuld en dezelve eigenaardig van alle andere zaken- heeft onderfeheiden, een
nuttig en noodzakelijk vereischte van haar eanwezen?
Zoude bet voor ons hart voldoende zijn, wanneer de
Godheid, aan welke wij de hoogfte eer en aanbidding verfcbuldigd zijn, zoo gering was, dot zij door onze be .
krompene kennis konde worden verftaan, en in haren
aard en werking doorgrond ? Zouden dot verheven ontzag en die hooge eerbied ons vervullen, zoo de magt
van dot Wezen zich alleen tot deze aarde bepaalde,
welke in de fchepping flee-hts als eene nietige flip merkbaar is? En klimt onze eerbied niet tot de hoogfte mate
van aanbidding, wanneer wij befef-fen, dot de God, voor
wien wij nederknielen, den hemel tot een' troon, en de
aarde tot zijne voetbank heeft ?
Al to vermetel zijn wij veclal in de befchouwing van
dot heerlijk Wezen, welks grootheid door geenen maatflaf van eenig menfchelijk verfland kan gemeten worden ;
dat, offchoon bet miriaden werelden beflilurt, nogtans
geen muschje vergeet, of geenen worm zijne hulp ont.
zegt ; dat, zonder eenigen tijd, of grenzen van affiand,
alles met gelijke liefde omvat en alles aan zijnen wil onderwerpt ! Vanhier , dat, wanneer wij menfchen met
ons licht deze edele Godsdienst willen beftralen, wij dezelve dikwijls eerder verdonkeren dan verlichten ; en dot
hrt veelal beter is , om ilil en ootmoedig op zijne groorheld en liefde to vertrouwen, dan al bet groote en met
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ons-verftand ftrijdige uit deze heilige gevoelens to willen
wegnemen, zijne daden to bedillen , zijne voorfchriften
to bef'rijden, en zijne liefde en goedheid to betwijfelen .
Dat wij echter hier niet, uit vrees voor het licht,tot
de uiterften der duisternis moeten vervallen, zal geene
herinnering benoodigd hebben ; om aldus niet het gewrocht van menfchelijke vindingen als ware Godsdienst
to huldigen , en, door deze als verbijsterd , flechts op
uiterlijke pligten onze hoop en vertrouwen ftellen , terwijl ons hart onbekommerd voortholt op bet pad der driften en toomelooae hartstogten . Want , verwijdert het
to groote licht den mensch van God, terwijl het hem ult
zijn waar ftandpunt brengt,zoo leidt hem weder de ftikdonkere nacht tot overdrevene dweepzucht en overfpannene voorftellingen ; terwijl eene zachte, heilige fchemering ons gemoed met eerbied en ootmoed vervult, en
voor de betrachting van onze pligten vatbaar maakt .
(Het vervolg en Plot hierna.)

OVER DE VOEDING DER KIKVORSCHEN EN

WATERSALAMANDERS .

Door
H . S . HIJMANS,

G

Practiferend Geneesheer to Brusfel.

edurende verfcheidene jaren heb ik waaxgenomen, dat
de voeding van deze beide dierfoorten, naar gelange der
verfchillende jaargetijden , veranderde. Zoodanig een ver,
fchijnfel gaf mij aanleiding , hetzelve met meer naauwkeurig- en oplettendheids gade to flaan.
Ik heb bevonden, dat , wanneer men de kikvorfchen
en waterfalamanders in den zomer op een' heeteu dag
vangt, en dezelve in eene half met water gevulde kom
doet, zij reeds na verloop van weinige dagen f'erk ver-
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mageren. Deze vermagering neemt zoo zeer toe, dat de
bovengemelde dieren na verloop van vier weken flechts
als uit huid en beenderen fchijnen to beftaan ; inzonderheid is hun lijf aan deze vermagering onderhevig . Vangt
men dez'elve daarentegen in bet najaar, als zij reeds in
eenen winterilaap verkeeren, dan kan men dezelve s A 6
weken lang houden- , zonder zulk eene vermagering waar
to nemen, en wel des to minder, hoe kouder de gefteldheid der lucht is, waarin zij zich bevinden . Bij de
kikvorfchen wordt deze vermagering nog meer bevorderd, wanneer men dezelve, op eenen zomerdag, in een
vat met gras brengt, en hun dagelijks de huid bevoch.
tigt, om hunne ademhaling to onderhouden ; zij worden
alsdan , na verloop van weinige dagen, geweldig mager .
Ook de fpierkracht wordt ten gevolge daarvan aangegrepen ; en waren zij to voren in Nat , om fprongen van
3-- 4 voet to doen , zoo hebben zij alsdan naauwelijks
bet vermogen , 8-io duim ver to fpringen .
De oorzaak van deze veradering in de voeding dezer
dieren , gedurende de verfchillende jaargetijden, is niet
alleen m de vermeerderde warmte van den dampk-ring , die
daarop allezins invloed uitoefent, gelegen , maar veelmeer aan de wijze en intenfiteit van bet ademen derzel-ven toe to fchrijven. Het water bevat naar evenredigheid , in vergelijking met den dampkring , zeer weinig
vrije zuurftof ; en daar nu deze beide dierfoorten in bet
water flechts door de huid ademhalen , zoo verteren zij
in hetzelve, bij de ademhaling, niet zoo veel zuurftof,
als bij bet ademen in de vrije lucht . De zuurftof is wijders bet levenverwekkende en ook bet levenverterende
beginfel ; zij brengt bet leven wel op eenen hoogeren
trap , maar ten koste van de reproductie . ITierdoor nu vermageren deze dieren in de vrije lucht veel fterker , hoewel zij levendiger zijn dan in bet water en in den winterflaap , in welken ftaat zij zwak ademhalen en zich
minder bewegen . In bet algemeen fchijnt bet , aTsof bet
ademen (ik verfta hieronder geenszins de werktuigelijke
verrigting, maar den fcheikundigen invloed op bet bloed)
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tot de voeding in eene zekere tegcnkelling ffaat ; of wat
weer is, dat deze betrekking zich tot de ondergefchikte
procesfen der voeding, tot de repraductie van to heritellen en nieuw voort to brengen dieriijke deelen I uitflrekt.
Als een bewijs daarvan kun-nen wij aanvoeren , dat de
fferk ade}nhalende dieren , b . v. , de vogels, niet vet en
Jerk worden ; hetzelfde kunnen wij toepasfen op andere
dierklasfen, van den laagfl en trap der bewerktuiging tot aan
den hoogften, zelfs de mensch hiervan Wet uitgezonderd.
Zoo zien wij , dat phlegmatifche menfchen en gevangenen ,
welker lucht arm is aan zuurffof, fpoedig vet worden .
Zoo zijn de aamphibi-n, welke zwak ademen, met eerie
rvproductie begaafd, die zelfs geheele ledematen op inieuw
' oortbrengt, b . v. bij de crustac&en en falamanders . De
hoogere dierklasfen , daarentegen , welke veel flerker ademr
halen, zijn aan eene veel langzamer werking der verrig .
tingen onderhevig , en misfen volftrekt alles , waardoor
bij de andere dieren geheel nieuWe leden ontftaan . Eindelijk ontwaren wij hetzelfde bij menfchen ; zoodat wonden , die aan den ademhalingsinvloed des dawpkrings
blootgefteld zijn, veel moeijelijker genezen, hoewel het
leven derzelve verhoogd is , zoo als de meerdere pijn
aankondigt , dan zoodanige wonden , die aaia then invloed
onttrokken zijn .
HET LEVEN VAN WASHINGTON .

N eemt men alles to zamen in aanmerking, wat in

eenen man achtbaar en voortreffelijk zijn moge - eene
kloeke geffalte en ligchamelijke kracht , vereenigd met
uitflekende welgemaaktheid en bevallig voorkomen, een
vlug be ;rip, geoefend verf'and eh juist oordeel, onbevlekte reinheid en zedelijke grootheid - dan voorzeker
is W A S H I N G T O N eenig in de gefchiedenis van vroegeren en lateren tijd .
In niemand anders misfchien werden die ongemeene bekwaamheden, benevens zoo verhevene deugd, vereenigd
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evonden. Volmaaktheid, in eenen volflrekten zin , be.boort hier niet tot de menfchelijke natuur ; iaij echter fcbijnt
bet in volmaking zoo verre geb-rags to W&A, als eenig
ftervcling vermag . Een vaderlander zonder blaam of £tnet,
een fl;aatsnaan zonder listige geflepenheid , een legerhoofd
zonder eerzucht, behalye die edele en deugdzame eerr
zncht , welke den bezitter aanfpoort , ow fleeds grooter
en beter to worden, een overheidsperfoon zonder harde
geflretigheid, offchoon onbuigzaam in opregtlieid, een
voorheeldig burger in het volbrengen van elken pligt,
een man, Wiens karakter door zwakheid en gebreken zoo
weinig verduisterd werd , als de vlekken den helderen
glans der zon verdonkeren , een man , die gvdsdienst had
zonder uiterlijke vertooning, achtbaarheid zonder hoogmoed, zedigheid zonder befchroomdheid, moed zonder
7onbezonnenheid, wellevendheid zonder gemaaktheid, min,
zaamheid zonder to groote gemeenzaamheid : zoodanig
was de doorluchrige perfoon ., van wiens leven wij eerie
korte fehets willen mededeelen .
GEORGE WASHINGTON was de kleinzoon van
j O H N W A S H I N G T 0 N, een Enge1sch Edelman, welke,
achtbaar om zijne braafheid, doch geenszins in ruimen
overvloed met tijdelijke middelen bedeeld, omftreeks het
midden der zeventiende eeuw uic zijn geboorteland trok ,
en een der eerf'en is geweest, die in de volkplanting
Virginia zich nederzetteden . Hij werd in Westmoreland,
op het landgoed zijner voorouders, den 22 van Sprok .
kelmaand des jaars 1732 , geboren . Zijn vader was A vG u S T I N E w A s H I N G T o N, welke vroegtijdig ftierf, en
hem, als een wees van nog gwene tien jaren, achterliet .
Aan de zorg eener godvruchtige en voortreffelijke moeder had hij derhalve die opvoeding en de tijdige inprcnting dier beginfelen van deugd en eer to danken , welke,
op een' gelukkigen aanleg en eene fiere inborst werkende,
en onderfteund door een' gunfligen zamenloop van omflandigheden , hem het toppunt van grootheid en roem deden
bereiken. Van de gefchiedenis van w A s a iN o T o 14 weten wij weinig v66r zijn negentiende jaar . Op then ott-

5 72

BET LEVBN

derdom vinden wij hem , als ten der Adjudanten-generaal van Virginia, met den rang van Majoor der troepen van c1 VWkplanting ; een hooge post voor eenen
jongeling.
Op den ouderdom van eenentwintig jaren onderfcheidde
hij zich door moed en onverfchrokkenheid , door ftandvastigheid en beleid in bet overbrengen van belangrijke papieren
aan een Fransch Officier van hoogen rang . Hij moest ,
namelijk , to then - einde een' langen weg nemen door een
woest cord, bevolkt met ftammen van vijandige Indianen.
Deze onderneming, in welke hij even zeer bet vuur der
jeugd als de wijsheid van meer gevorderde jaren deed
blijken, verwierf hem groote toejuiching, en verfchafte
hem het algemeene vertrouwen .
Ten volgenden jare vinden wij hem, met den' rang van
Ifolonel, aan bet hoofd van vierhonderd man , in een'
zwaren , doch ongelijken ftrijd gewikkeld . Het gevecht
viel voor to Great Meadows , in bet westelijk gedeelte
van Virginia . Om zich to beveiligen tegen de overmagt
van eene veel talrijker bende , had w A S 1-11 N 0 T O N zich
in eene verflerkte fchans geworpen . Doch menfchelijke
pogingen kunnen den gewenschten uitflag flechts verdienen, geen8zins dwingen . Na eene verdediging, welke
hem de hartelijke dankbaarheid van dit gewest verwierf,
wegens bet beletten van verder bloedvergieten, bewilligde
hij in eene overgave bij verdrag op de meest vereerende
voorwaarden.
Daarna verfchijnt hij weder op bet oorlogstooneel in
bet veld van Braddock . Hier zien wij hem, to midden
van bet verfchrikkelijkst bloedbad , met den grootfcen heldenmoed ftrijden , en met onverfchrokkenheid uitvoeren ,
wat bijkans menfchelijk vermogen to boven fchijnt to
gaan . Toen de Opperbevelhebber en andere Officieren
van rang waren gevallen, bleef hij alleen, tot hoogere
doeleinden door den Hemel gefpaard, over, om tegen
overwinnende wilden to kampen, en bet overfchot des
legers in eene veilige plaats to brengen . Hij voerde dit
uit op eene wijze , die zijne verhevene beftemming aan-
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duidde . Thans was hij, offchoon nog een jongeling,
reeds de aanzienlijklle perfoon in de volkplantingen . Het
verflaan des legers van den Generaal B R A D D o c t: had
plaats op den 9den van Hooimaand 1755Gedurende den oorlog tusfchen Engeland en Frankr~yk ,
welke in hunne •, lmerikaanfche volkplantingen met eene
alles vernielende • woede werd gevoerd, bragt Kolonel
WASHINGTON veel toe tot het gelukken der maatregelen, die de verdediging der aan de grenzen gelegene
plaatfen betroffen . Hij had bet opperbevel over de troepen , welke to dien einde in de volkplanting Virginia
geworven waren .
In _ dat tijdperk van verwarring en bloedvergieten was
bet vertrouwen, dat zijne landgenooten in hem ftelden
onbeperkt . Hoe jong hij ook ware, men befchouwde
hem als hoofdperfoon bij alle krijgsondernemingen , bet
zij die aanval of verdediging ten doel hadden . Ook gebeurde er nooit iets, dat zijnen vrienden redenkongeven,
om berouw to hebben over Vet voile vertrouwen , dat zij
in hem flelden . Hij verwierp deeds zoodanige beginfelen van krijgskunde, welke tot zijne plannen niet dienftig
waren, en nam telkens maatregelen, waardoor het doel
bereikt kon worden . Zoo handelende, gaf hij blijken van
die bekwaamheden, welke een groot, verlicht en voor .
treffelijk bevelhebber moet bezitten . Toen was hij voor
Virginia, wat hij naderhand voor bet gewest zijner geboorte werd - deszelfs roem in vrede, deszelfs fleun
en fterkte in oorlog.
Met bet ophouden des gevaars in 1758 eindigde voor
dien tijd de krijgskundige loopbaan van Kolonel WAS. Als tot belooning voor zijne dapperheid
HINGTON
en veelvuldige aan den lande bewezene dienften, mogt
hij kort daarop gelukkig flagen in het dingen naar de
hand van Mrs . C U S T I S , welke even beroemd was om
perfoonlijke fchoonheid, als om befchaafdheid en rijkdom .
Weinige jaren vroeger was hij, door den dood zijns
broeders , eigenaar geworden van Mount Vernon, eene
bezitting- van niet geringe waarde aan de oevers van de
MENGELW . 1830 . NO . 12 .
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Potowvmac . Op die aangename plaats nam hij zijn verblijf , en fmaakte er de genoegens van het huifelijk leven .
Zoo werd de man, die nog onlangs de voorfe in de
wapenen was geweest, in korten tijd de eerfte onder de
kundige landbouwers van dat oord .
Terwijl hij met zijne eigene uitgebreide zaken zich bezig hield , in welker behartiging hij een voorbeeld van
naauwkeurigheid was, hooren wij niet meer van Kolonel
W ASH I N G T 0 N , behalve dat hij Regter was bij het geregtshof van Vet landfchap, waar hij toen woonde, en
ook nog tot een' eerpost in Virginia geraakte, tot dat hij
wederom geroepen werd ten dienfte van zijn geboorteland , alwaar men voorbereidfelen tot de Imerikaapfche
Omwenteling begoi to maken . De gebeurtenisfen van then
tijd bragter, weldra al de krachten zijner iiel in werking , .
nadat hij zijne kunde en bekwaamheid verrijkt en ver .

groot had door opmerken , lezen , nadenken en ondervinding, bij vordering in jaren . Hij was een der zeven
voorname burgers , welke Virginia vertegenwoordigden
op de eerfte vergadering, die to Philadelphia plaats had
in Herfstmaand 1774 .
Tot een' verdedigenden oorlog tegen de willekeur en
den dwang van Grootbrittanje werd befloten door die
achtbare vergadering, welke uit verlichte mannen beftond.
Met eenparige ftemmen koos men G E o R G E W ASH I N GT O N tot Opperbevelhebber der lepers van Amerika .
Daar men zoo groot vertrouwen in hem ftelde, nam hij
den post aan, dock met een zedig wantrouwen van zichzelven , verklarende uit opregte nederigheid, dat hij
vreesde, de vereischten daartoe niet to bezitten ; terwijl hij er alleen toe befluiten kon op voofwaarde, dat
hij geene geldelijke belooning voor zijne dienften zou
ontvangen .
Onder de vrienden der vrijheid veroorzaakte deze aanftelling vertrouwen en hoop , goedkeuring en biijdfchap .
De krijgslieden gaven met geestdrift hunne vreugde to
kennen . WASHINGTON ontving to dier gelegenheid
do hartelijkfte gelukwenfchingen van de aangeftelde mag-

VAN WASHINGTON .

5 75

ten in den lande . Daar alles zonder eenige mededinging
of tegenkanting was gefchied , kon er geen nijd of afgunst ontftaan . seder zag het duidelijk in , en men erkende het algemeen , dat hij , zoo niet de eenige , aithans
de meest ge chikte perfoon was, op wien men in dit
belangrijk tijdftip een zoodanig vertrouwen kon fellen .
Dit was alzoo eene openbare hulde, welke alien gaarne
aan uitlfekende bekwaamheden toebragten .
Toen W A S H I N G T O N als Generaal het opperbevel
aanvaardde, beyond hij , dat het leger grootelijks gebrek
had aan krijgsbehoeften, vooral aan bajonetten en kleedingflukken, als ook aan krijgsgereedfchap . Er waren
geene bekwame Ingenieurs bij hetzelve . Men kende nog
geenszins die naauwkeurige krijgstucht en ondergefchiktheid, welke de wezenlijke fterkte eener legermagt uit .
maken . De manfchap was uitmuntend en tot groote
dingen in ftaat, doch moest eerst nog anders geregeld,
beter geoefend en afgerigt worden . De Generaal hield
zich onvermoeid bezig, om de beflaande gebreken to
verhelpen . Groot waren de zwarigheden , waarmede hij
had to kampen ; maar de meesten kwam liij to boven
door vlijt en verftand.
De hoedanigheden, welke W A s H I N G T o N, als krijgsman , gedurende den Omwentelingsoorlog vooral aan den
dag legee , waren een vaardig be-rip , een helder doorzigt , eene koelbloedige bezadigdheid , welke nooit in
verwarring geraakte, bene ftandvastigheid , welke niet
aan het wankelen was to brengen , en een juist oordeel,
dat zelden faalde. Bij onderfcheidene gelegenheden gaf
hij alzoo blijken van ongemeene talenten ; doch wijze
voorzigtigheid gebood hem , to rade to gaan met de wei
nige hulpmiddelen, welke hem ten dienfte ftonden . Hij
moest gevolgelijk foms nalaten, wat hij anders zou hebben kunnen uitvoeren . Het is in den krijgsman eene
loffelijke eigenfchap, wanneer hi j, bij het wagen van
groote ondernemingen, vooraf de middelen, daartoe vereischt, berekent ; wil hij, zonder de noodige tniddelen,
evenwel doordrijven , . zoo is bet roekeloosheid . Aun
R r a
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deze fout maakte W A S x t N G T 0 N zich nooit fchuldig.
Als legerhoofd muntte hij hierin uit, (en dit is de voortreffelijkfle eigenfchap , die een bevelhebber kan bezitten)
dat hij zijne maatregelen en bewegingen Heeds op de
volkomenfe wijze deed overeenftemmen met de magt en
middelen, waarover hij kon befchikken . Wanneer hij
rekende, in flerkte en felling met den vijand gelijk to
faan , waagde hij den ftrijd ; doch begreep hij , niet tegen
denzelven befand to zijn, zoo vermeed hij het gevecht,
al zoude er ook cen' tijdlang de roem zijner wapenen bij lijden . Was het geval twijfelachtig , zoo wist hij
voordeel to trekken van elke gunftige omfandigheid, die
mogt voorkomen ; en hij was tevens vindingrijk in het
voortbrengen van zoodanige omfandigheden, wanneer ze
niet van zelve zich aanboden . Door deze menigvuldige
proeven van vernuft en bekwaamheid gelukte het hem,
zijn leger to bewaren voor het zwaard van eenen magtigeren vijand, en de volkomene vrijheid en onafhankelijkheid van zijn land to bevechten . De manfchap, waarover hij het bevel voerde, was nog zoo weinig geoefend
en in krijgskunde bedreven, en doorgaans had hij met
zoodanige minderheid tegen talrijker benders to itrijden,
dat zijne zaak buiten twijfel verloren geweest zoude zijn,
indien hij anders had gehandeld .
De gevangenneming van Lord c o n N W A L L I s was het
laatfe fchitterende wapenfeit, waar aan de Generaal W A SH I N G T o N perfoonlijk deel had . Die gebeurtenis deed
de Engelfche Regering begrijpen, dat een verder voortzetten van den oorlog niets anders ten gevolge zou hebben, dan een nutteloos verkwisten van geld en bloed .
Van then kant werden dus voorflagen tot vrede gedaan
op billijke voorwaarden . Men nam het aanbod aan,
en de flmerikaanfche legers waren weldra afgedankt .
Bij het aannemen van een' bondgenootfchappelijken regeringsvorm, werd WASHINGTON door het ganfche
yolk met algemeene femmen, niet d8ne uitgezonderd,
tot Prefident van de Vereenigde Staten gdkozen. Na
vele tegenbedenkingen liet hij eindelijk deze keuze zich
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welgevallen . Gevoel van pligt noopte hem, daarin to
berusten, offchoon hij veel liever als ambteloos burger
zoude geleefd hebben .
Zijne verheffing tot eerflen overheidsperfoon veroor •
zaakte eene algemeene vreugde en deed de hoop herleven . Onder het befluur van WASHINGTON kon men
niet twijfielen aan de heilzame uitwerkfelen der nieuwe
flaatsregeling . leder geloofde, dat de man, die eenmaal
bet vaderland had verdedigd tegen buitenlandfche vijanden , hetzelve nu verder ook wel voor verderf en onder.
gang zou weten to bewaren .
Nadat W A S H I N G T O N twee malen den post van
Prefident had waargenomen , begreep hij , offchoon flu
ten voile van den goeden uitflag verzekerd, ten derden
male zich niet to moeten laten henoemen . Hjj begon iets
van de bezwaren des ouderdoms to gevoelen, offchoon
hij nog weinig van deszelfs zwakheden ondervond ; doch
hij was bet gewoel , de beflommeringen en den glans
des flaatkundigen levens moede, en had een vast voornemen, om zijne nog overige dagen in rust, als een ambteloos perfoon„ door to brengen .
Nadat hij op zekeren dag zich bezig had gehouden
met bet gadeflaan van eenige verbeteringen , die hij op
zijn landgoed wilde invoeren, kreeg hij in den nacht van
den i 3den van Wintermaand 1799 eene ontfleking in de
keel . Deze ongefleldheid was zoo hardnekkig en hevig,
en nam zoo fchielijk toe , dat hij, in weerwil van alle
aangewende geneesmiddelen, reeds den volgenden nacht
overleed .
Het afflerven van dezen waarlijk doorluchtigen man
was zoodanig, als men kon verwachten, na alles, wat
er voorafging - zonder eenige zwakheid of vreeze,
zonder eenig ongeduld of klagte . Hij toonde mannelijke
bezadigdheid, kalmte en helderheid van geest . Hij gedroeg zich op eene waardige wijze, en onderwierp zich
met gelatenheid . Geene baat vindende bij de middelen,
die zonder ophouden tot verligting aangewend werden,
en overtuigd zijnde , dat zijne ontbinding nabij was, ver-
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zocht hij degenen , die hem omringden , dat men hem
nu zonder verdere bemoeijing zou laten flerven. Hij ontkleedde zich zelf, begaf zich rustig to bed, plaatfle zich
in eene gepaste houding, Hoot zijne oogen met eigene
hand, en blies kort daarop den adem uit, zonder eenig
leek en van benaauwdheid .
De treurmare , die zich in korten tijd bet geheele land
door verfpreid had , veroorzaakte eene zoo hevige en algemeene ontroering, als misfchien nooit bij den dood
van eenig fterveling plaats had .
Zoo veel over de bekwaamheid en heldendaden, over
bet levern en den dood van W A S 1-11 N G T O N . - Zijn
voorkomen duidde zijn karakter aan ; Hetzelve vertoonde
de kennelijkfte blijken van gootheid en verhevenheid ,
die wij ooit in eenigen perfoon aanfchouwd hebben . Het
is ommogelijk , met woorden een juist denkbeeld van zijne gedaante en van zijn gelaat to geven . Wij kunnen alleen zeggen, dat in beide zekere eerbiedwekkende achtbaarbeid was. Ieder , die hem naderde , gevoelde bet ,
dat hij in tegenwoordigheid van den grootfien man zich
beyond . Hij had eene lengte van meer dan zes voet . De
bouw zijns ligchaams was wt l geevenredigd en gefpierd .
Allen duidde ongemeene fterkte aan . Zijne bewegingen
waren gemakkelijk en bevallig . Zijne gelaatstrekken ,
welke meer van den Griekfehen dan van den Aomeinfchen vorm hadden , zou iemand, die hem eenmaal gezien had, niet ligt vergeten ; fchoon men, bij bet aanfchouwen van hem , daaraan ook weinig dacht, van wege
den indruk, welken hij door zijne geestvermogens maakte.
Penfeel en beitel hebben met elkander gewedijverd in
loffelijke pogingen , om eene gelijkende beeldtenis van hem
to vervaardigen . Men kon echter niet naar wensch ilagen . Offchoon de voornaamfte beeldhouwer en de eerfle
fchilder van Men tijd al hun kunstvermogen daaraan beproefden, W A S 1-11 N G T O N is geenszins naar waarheid
getroffen . Hij had iets, dat hem bijzonder eigen was,
en dat bezwaarlijk op doek of in marmer uitgedrukt kan
worden . Die hemzelven nooit aanfchouwde, zal uit de
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afbeelding zich llechts een onvolledig denkbeeld van hem
vormen . Hij was , in den waren zin des woords , een
origineel, maar geen model, om volkomen na to volgen .
Hij zelf had niemand gecopieerd, en geen kunftenaar
was in ftaat, hem to copidren.
W A S H I N G T O N was , gedurende zijn openbaar en
bijzonder leven , Reeds gewoon, des morgens vroeg op
to ftaan. In het huis zijner moeder, waar de eerfte grondtrekken van zijn karakter gelegd werden , had men zoo
grooten afkeer van traagheid en lang flapen, als de natuur van bet luchtledige . Wij vinden dezen man van
orde en werkzaamheid , het zij als eerften overheidsperfoon , het zij als ambteloos burger, des winters een of
twee uren v66r den dageraad , en des zomers met het
aanbreken van den dag, bij zijne boekerij . Wij f'aan verbaasd over den ontzaggelijken arbeid , door hem volbragt .
Alleen door eene ten uiterfte naauwkeurige orde was hij
in ftaat , zoo veel of to doen , als misfchien aan een half
dozijn gewone, doch werkzame menfchen al hun leven
bezigheid verfchaft zou hebben . Nemen wij in aanmerking de groote hoeveelheid zijner ftaatspapieren , zijne
menigvuldige buiten- en binnenlandfche, zoo wel als bijzondere briefwisfeling, zoo in zijne ambtsbetrekking,
als buiten dezelve, dan kunnen wij naauwelijks ons verbeelden , hoe Un man in ftaaa was , zoo vele zaken en
alles zoo wel to doen . Zijn opfchik kostte hem weinig
tijds . Een enkele bediende zorgde voor zijne kleederen
en legde die in gereedheid ; in'sgelijks bond deze zijn
haar op . Hij zelf fchoor zich den baard en kleedde zich .
Aihoewel hij flechts weinige van zijne kostelijke oogenblikken aan dit alles befteedde , bemerkte men toch Reeds
eene bijzondere netheid in zijn gewaad en voorkomen .
Zijne kleeding was eenvoudig, van de beste ftof , doch naar
oude fnede. Als Prefident der Vereenigde Staten leefde
hij op eenen voet, overeenkomftig dezen hoogen rang,
doch vermeed, zoo veel mogelijk, alles , wat naar pracht
of praal zweemde. Zijne uitgaven gingen toen het jaargeld, dat hij van landswege ontving, zoo verre to bo .
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ven , dat hij de opbrengst van den verkoop van een niet
onbeduidend landgoed daaraan opofferde .
De Prefident verfcheen nooit in krijgsmansgewaad,
behalve wanneer hij zijne broeders van de Cincinnatusorde ontving, of bij de monflering der krijgslieden . Dan
vertoonde hij zich met de oude kleuren, die bet teeken
van den ftrijd tegen Engeland waren , en in de. uniform
der vrijwilligcrs , welke hij v66r de Omwenteling aanvoerde . Hij droeg prachtige epauletten, cen gefchenk,
zoo wij meenen , van den Generaal L A F AYE T T E , en
bet diamanten eereteeken van de Cincinnatus - orde, hem
aangeboden door de zeelieden van de Franfche vloot ,
onze bondgenooten in den vrijheidsoorlog . Voor bet overige droeg de Opperfievelhebber to land en ter zee eene
zeer eenvoudige kleeding van blaauwe flof. De opgetoomde hoed, met de kokarde van zwart lint,was bet
eenige teeken van den heldentijd, dat hij, als Bevelhebber, gedurende zijn burgerlijk beffuur behield . In alle
andere opzigten fcheen hij opzettelijk in zijn' perfoon den
krijgsman to willen doen vergeten , opdat de hoedanigheden van den burger to meer mogten uitkomeg in zijn
openbaar leven .
Met zonsopgang bezocht en bezigtigde W A S 111 N GT o N beflendig zijne flallen . Hij was een groot liefhebber van paarden , en had alles , wat daartoe behoorde ,
Heeds in de volkomefifle orde . Men zegt , dat de paarden , die hij in den flrijd voor de onafhankelijkheid gebruikte, van een voortreffelijk ras waren . Ook weet
men nog , welk paard den held tot de grootfle zijner overwinningen voerde , toen hij den overwonnen vijand deszelfs zwaard ontnam , op den altijd gedenkwaardigen dag
van den I9den van Wijnmaand 1781 . Hetzelve had eene
kastanjebruine kleur, met witte bles en pooten, en was
N E L S 0 N genoemd , naar den vaderlander van then naam ,
den Gouverneur van Virginia . Het lot van dit geliefde
paard van W A S H I N G T 0 N verfchilde veel van dat des
vurigen harddravers . Nadat de overwinnaar van hetzelve
afgeftegen was, wend het niet meer beklommen , maar
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graasde des zomers in de - weide, wetd des winters
op ftal wPl verzorgd, dikwijls ook door de hand zijns
meesters geftreeld , en flierf eindelijk van ouderdom , op
Mount Vernon, vele jaren na de Omwenteling .
Den morgen bragt w A S If I N G T 0 N voorts in zijne
boekerij door , tot aan bet uur van bet ontbijt . Even als
in zijne kleeding , hield hij zich bier aan bet eenvoudige .
Hij gebruikte namelijk telkens zeker Indiaansch gebak ,
honig en thee . Na bet opftaan van tafel werden , i<ndien
er gasten waren,
en dit was meestal bet geval--hun
boeken ea nieuwsgapieren aangeboden . Terwijl dus ieder
naar zijnen fmaak uitfpanning of bezigheid kon zoeken,
deed de beroemde landman zijne dagelijkfche wandeling , ter
verzorging van zijne landbouwkundige belangen . Geheel
alleen ging hij overal rond op zijn landgoed , bezocht de
arbeiders bij hun werk, Meld zelf naauwkeurig bet oog
over alle werkzaamheden op zijne uitgeftrekte landerijen,
voerde nuttige verbeteringen in, en beftuurde dat alles in
eigen perfoon . Hij nam de proef van onderfcbeidene ,
zoo buiten- als inlandfche , voorflagen tot een' verbeterden landbouw , en toonde derzelver bij ondervinding geblekene nuttigheid, in bijzondere toepasfing op onze
landbuishoudkunde . Door eijnen ijver en door zijne bekwaamheid gaf hij fpoed aan den ploeg, en bevorderde
den landbouw, die in zoo naauw verband ftaat met nationalen rijkdom, volksvlijt en onafhankelijkheid .
Onder fleeds nuttige werkzaamheid, matig genot, en
ware genoegens des huifelijken levens , fpoedden alzoo
de latere dagen van den Vader zijns lands daar been ; en
bet was een lust, dezen zoo algemeen geachten man,
die eenen roemrijken ftrijd had geftreden , die bet doel
zijner wenfchen bereikte , en bet loon van al zijne moeiten mogt vinden in de vrijheid en welvaart van een rijzend Gemeenebest , to zien rusten van zijne menigvuldige werkzaamheden qtr in ftilte leven op bet landgoed
Mount Vernon .
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at1 de poort van her klooster zat eene arme vrouw met
haar kind ; beide leefden van T H E R E S A's aalmoezen . De
kieine C A R L 0 volgde haar dikwijis, droeg haar kerkboek ,
en bad aan hare zijde .
G I U L 10, die T H E R E S A niet durfde aanfpreken , gelastte

CA R L O t haar ce zeggen, dat vader GIULIO hair in den
biechtfloel, des avonds to zeven ure, zoude wachten . Welk
een dag voor G I U L I O ! Hij beefde op bet denkbeeld, dat
hij met T H E R E S A zoude alleen zijn. Neen ! hij bezit den
cooed niec, haar vaarwel to zeggen ; hij verkiest de pen , om

haar niet ce zien . C A R L O ontvangt den brief voor haar . 13ij bet ontvangen zijner eerfle boodfchap was T H E R E S A
geweldig onthutst . ,, War wil hij van mij ?" zegc zij ; ,, wij
,, waren zoo gelukkig I" Echter last zij zich op her bepaalde uur in de kerk vinden. C A R L o reikt haar den brief
over. Zij opens dien in de uicerfle ontroering ; maar hoe
groot is hare wanhoop, wanneer zij de volgende regelen

leesc : „ Vlugt, onbedachte vrouw! en bezoedel de heilig„ held dezer plaits nimmer wear 1 Verban eene herinnering,
die de foltering van mijn leven uitmaakt .! Ik heb u nooit
„ bemind ; ik wit u niet wederzien 1"
Dit vonnis verfcheurde THERESA hec hart. Tegen hare
wroegingen kon zij worfielen ; maar hij bemint haar niec
meer, maar hij heeft haar nooit bemind ! Haar zelfflrijd fol .
terde minder, dan deze woorden . Zij werd door eene hevige
koorts aangetast ; haar leven was in gevaar ; de naam van
G I U L I O zweefde dikwijis op hare lippen ;

maar de liefde
befchermde haar tot in hare waanzinnigheid toe ; die naam
werd flier verraden ; zij fluisterde alleen van tijd tot tijd
zeer zacbc : „ Ik heb u nook bemind!"

Maar G I U L 10, G I U L I o, heeft hij zijne rust wedergevon .
den, heeft hij zijne wroegingen verfmoord? Neen, zijn ]even
is ellendig , en nadat hij THERESA becuigde, dat hij haar
I:iet meer bemint, geeft hij zich onbeteugeld aan zijnen
noodlotcigen hartscogt over . Het offer, dac hij gebragt heeft,
fchijnt hem genoegzaam , zoo veel heefc hem die brief gekost. 0, THERESA! zoo gij wist, hoe duur hij den ralnp-
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zaligen G I v t I o Is to ftaan gekomen, uwe eigene fmart zou
door de gedachte aan zijn lijden veraacht worden . G I U L I Q
was ter prooije aan de verfcheurendfte ongerustheid : drie
maanden waren verloopen , en hij had niets van T H E R E S A

vernomen . De tijd fcheen zijne liefde nog to vermeerderen,
en meer dan ooit ontv!ugtte hij der menfchen omgang . Onder voorwendfel van den kwijnenden toeftand zijner gezond .

heid, deed hij zich door vader A M B R o S I o van alle niter.
lijke pligten ontflaan. Hij was immer in zijne cel opgefloten ,
of dwaalde's nachts tusfchen de graven rond , alleen genoegen
vindende in zijn breidelloos gevoel , en noch de kracht hebbende
om zijne liefde to verdooven, noch die om er zich aan over

to geven. Boven dit alles werd hij verfcbeurd door de ang.
ften van die pijnlijke onzekerheid, die bet leven zonder herinnering en zonder verwachting verflindt .
Op de lange ziekte van THERESA volgde eene niet minder zorgvolle kwijning . Zij voelde haar einde naderen, en
wilde hare laatlle godsdienstpligten vervullen . Haar echtgenoot, die haar teeder beminde, zag we!, dat een geheim

verdriet haar naar bet graf fteepte, maar eerbiedigde haar
ftilzwijgen en veroorloofde zich geene enkele vraag . Hij
verzocht vader A M B R O S 10 , die zich alom achting en eer
bled verworven had, haar to komen zien . A M B R o S I o beloofde zulks ; maar een onvoorzien toeval verhinderde hem ;
hij gelastte G I U L I O, hem to vervangen, en bij Signora

(den echtgenoot van T H E R E S A) de fmart eener
ffervende to verzachten .
Helaas 1 G I U L 10 , zelf bet offer
der fomberfte wanhoop, had flechts zuchten, flechts tranen,
geen enkel vercroostend woord 1 Hij wilde zich verontfchui .
V I V A L D I

digen , maar vergeefs ; A M B R O S I O hield aan met: hem de
vervulling van then pligt op to dragen . G I U L I 0 gehoor-

zaamde, en begaf zich naar Signora VIVALDI . Men ge.
leidde hem in een flaauw verlicht vertrek, waarin eene talrijke fchaar fchreijende vrienden bet bed eener vrouw om .
ringde. Toen hij binnentrad, ging men nit eerbied voor zijn
ambt terug, en G I U L I O was met de zieke alleen .

In eene onbefchrijfbare verwarring, onbewegelijk en beflui .
teloos bleef hij ftaan . „ Mijn vader!" zegt de flervende,
„ is er genade in den hemel voor eene arme zondaresfe?"
Naauwelijks zijn deze woorden gefproken, Of GIULIO ligt
geknield bij bet fterfbed . „ THERESA I THERESA I" roept
hij nit. Wie kan befchrijven, wat zij beide gevoelden?
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Alle verklaring was nutteloos . Zij beminden elkander . OIuLto zegc haar alwat hij om harentwil geleden heeft, en befchuldigt zichzelf van al haar leed . ,, Vergeving, o i verge„ ving, T If E R E S A! G I U L I o is voor altijd de uwe I" Deze
teedere woorden herriepen T H E R E S A in bet leven . Zij kon
niet fpreken ; maar zij zag G I U L I o , zij hoorde hem , zij
drukte zijne hand ; z66 to fterven , fcheen haar zoeter toe
dan to leven . G I U L I o drukte haar in zijne amen ; hij

zaude hare dagen ten koste der zijne hebben willen verlen-

gen . „ Gij blijft leven, niec waar? Uw vriend is bij u .
„ O , mijne THERESA! fpreek tot mij ! Zal ik u niet
„ meet hooren i" De coon deter item fcheen T H E R E s A's

krachten to doen herleven . h Ik bemin u, G I U L I O l ik
„ bemin u l" fluisterde zij hem toe . Deze woorden bevat .
ten geheel haar levenI wat zouden meerdere zeggen? Snel
vervlogen de oogenblikken van dit onderhoud ; de zekerheid
van elkander to zullen wederzien kon . alleen den moed tot
fcheiden geven .

THERESA keerde tot vroegere gezondheid terug ; G I U L I O
zag haar elken dag ; eene zachte vertrouwelijkheid heerschte
tusfchen hen, en GIULIO fcheen zijne bezwaren en zijne
wroegingen to vergeten . Geheel van THERESA vervuld,
floeg hij met bet teederfte belang den voortgang barer herlelling gade ; hij durfde haar niet bedroeven ; hij voelde,
dat haar leven van hem afhing, en dit voorwendfel rekende

hij zich als een pligt toe .
Incusfchen waren twee jaren verloopen, finds hij Rarne had
verlaten ; en op den verjaardag der noodloctige voorzegging
verviel hij in eene fombere mijmering . THERESA wilde de
reden zijner droefheid weten . Zij had hem nimmer naar iets,
dat zijn lot betrof, gevraagd ; maar nu haar befluit genomen
was, om in alwat hem aanging ce deelen, nu moot zij er
de oorzaak van weten . G I U L I o verhaalde haar, na lange
aarzeling, zijne ontmoecing met de Sibille, en zijne vlugt

nit bet vaderlijk huis .
In den loop van bet verhaal verlevendigden zich alle zijne akelige herinneringen , en op een'
angftigen Loon riep hij uit : ,, Onbegrensde Liefde ! Heilig .
,, fchennis I Moord I"
T H E R E S A was hevig aangedaan ; maar de woorden : „ On„ begrensde Liefde," wierpen eene noodlottige verblinding
over haar hart en verbeelding, en wanneer G I U L I O her .
haalde : ,, Heiligfchennis I Moord I" dan antwoordde zij zacht-
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kens : „ Onbegrensde LiefdeI" meenende daardoor de kalmte

aan zijnen geest weder to geven ; want voor haar was de
liefde alles 1 Soms wierp G I U L I o , door de_ hevigheid zijner
drift vervoerd, eenen brandenden blik op haar, then zij niet
durfde ontmoeten ; zij voelde haar hart kloppen, haar geheel Iigchaam fidderen, en eene gevaarlijke flute volgde
op deze hevige gemoedsbewegingen . Nog evenwel waren
zij gelukkig ; want zij waren nog onfchuldig. G I U L I O was
verpligt, ter vervulling eener belangrijke zending, waarmede
wader AMBROSIO hem belast had, zich to verwijderen . Hij
bad den moed niet, THERESA mondeling . vaarwel to zeg .
gen ; hij fchreef haar, en beloofde eene fpoedige terug_
komst . Maar, door duizenderlei omftandigheden wederhouden,
bleef hij meer dan eene maand van Mesfitia afwezig . Bij
zijne aankomst is zijne eerfte fchrede naar THERESA gerigt,
die hij alleen vindt op eene terras aan den oever der zee,
in de gedachte aan hare liefde verzonken . Nimmer ltwam
zij hem zoo fchoon, zoo verleidend voor . Hij befchouwde
haar een oogenblik met verrukking ; maar hij kon bet verlangen, haar to fpreken , haar to hooren , niet lang wederftaan . Hij riep haar ; zij fchrikte ; zij zag hem, en wierp
zich in zijne armen . Bedwelmd door hare teederheid, beantwoordde G I U L I o ze vurig : maar eensklaps ftoot hij haar met
afgrijzen van zich, vast op zijne knieen, en blijft met gevouwen handen en ftarenden blik liggen, terwijl eene vreefelijke
riling hem aangrijpt . Zijne doodelijke bleekheid en de verwilderde uitdrukking van zijne gelaatstrekken maakten dit tooneel voor T H E R E S A inderdaad akelig. Zij durfde hem
niet naderen, en was voor de eetfte maal niet in ftaat, in
zijne aandoening to deelen . ,, T H E R E S A I" zeide hij eindelijk
met eene doffe fcem , ,, wij moeten fcheiden . Gij weet niet,
„ wat gij to vreezen hebt 1" THE R E S A hoort hem niet ,
maar ziet zijne ontfeltenis en poogt hens to doen bedaren ;
hij ftoot haar andermaal terug . „ In 's Hemels naam," roept
hij uit, „ nader mij niec!" Zij beeft en blijft onbewegelijk
faan ; zij kende van de liefde alleen hetgeen dezelve feeders
heeft en kon derzelver woede niet begrijpen . G I U L I O, door
haar zwijgen tot zichzglven gekomen , ftaat eensklaps op .
• Morgen," zegt hij , ,, zal mij n lot beflist zijn !" en vertrekt, zonder THERESA tijd to laten, hem to antwoorden .
's Anderendaags ontving THERESA bet volgende briefje :
• THERESA! Ik kan u niet meet bezoeken . Ik ben ongeluk-
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• lukkig bij u . •Ik weec, dat glj Wet begrijpen kunt, wac
„ ik gevoel. THERESAA gij moet u aan mij overgeven ;
• maar bet moet vrijwillig zijn . Nimmer zal ik in Nat
„
„
„
„

•

zijn, om van uwe zwakheid misbruik to maken . Gisteren
(gij hebt bet gezien) heb ik' mij nit uwe armen gerukt ;
want gij hebt niet gezegd : „ lit wit de uwe zijn . " Even .
wel, bedenk bet wdl ; wij maken elkander voor eeuwig
ongelukkig 1
0, THE R E s A 1 eeuwig verderft hoe vreefe.

„ lijk zijn die woorden! Zelfs in uwe armen zullen zij mijn
• geluk verfcoren . Voor ons is er dan geen vrede meer, en
„ heeft de dood , onze eenigfce toevlugt, zelfs geen rust I
„ Morgen , zoo gij mij wilt wederzien, (en gij weec nu, tot
„ wat prijs !) morgen, zeg ik, zult gij C A R L O ter kerke
„ zenden . Zoo hij uw gebedenboek medebrengt, zal mij dic
• een teeken zijn , dat gij van G I U L I O afziet ; maar, T H E„ RESA!

zoo hij zonder dit boek komt, dan, o! dan zijt

• gij voor altijd de mijne . Voor altijd - bet is bet woord
„ der eeuwigheid „ ken ? --- Vaarwel !"

hoe durven mijne lippen bet uitfpre-

De zachte en befchroomde THERESA fchrikte bij het lezen van dezen brief ; de woorden , eeuwig verderf, fchenen
haar eene fchrikkelijke vervloeking to behelzen . „ G I U L I O !"
riep zij uit , „ wij waren zoo gelukkigi waarom is ons ge-

„ luk u niet genoeg?" Zij was befluiteloos . Hem niet n}eer
zien, was haar onmogelijk ; „ en toch," zeide zij, ,, toch
,, zal de wroeging, zoo ik hem zie, hem zonder ophouden

„ vervolgen . 0, G IU L I O 1 gij vertrouwdet mij uw lot toe ;
,, ik moet mij opofferen , om u to redden ." - C A R L O werd
gelast, bet boek naar de kerk to brengen ; hij legde bet op
de piaats van THERESA .
Wat G I U L I O aangaat,
eene vermeerdering van liefde,
eene vermeerdering van wroeging was hem behoefte gewor4en ; en toch kon hij, ondanks de hevigheid van zijnen
hartstogt, niet befuiten, THERESA to bezitten, zoo ziJ

zich niet vrijwillig aan hem overgaf . Wreed door ztyakheid, wilde hij alzoo de verantwoording der misdaad op haar
laden .
De kerk was reeds lang ledig. G I U L I O wachtte c A R L o ;
hij zag hem den ftoel van T H L R E S A naderen en bet boek

er op leggen . Nu is hij zichzelf niet meer meester ; hij
fnelt toe , neemt bet boek , geeft bet aan C A R L o weder,

en gebiedt hem, bet aan Eijne meesteres terug to brengen .
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Lang blijft h?j onbewegelijk ffaan op de plaats, waar hlj bet
vonnis over zijn lot en dat van T H E R E S A verwachtce. Eindelijk ontwaakt hij uit den droom , door de verwarring zijner
gedachten geboren , en zegt in ililte : „ Ik zal haar zien i"
C A R L o keerde naar T H E R E S A terug, en gaf haar bet
boek, zeggende , dat vader G I U L I o bet haar zond . Wie
fchetst T n E R E S A's aandoening ? Zij wist, dat G I U L I O
zoude terugkomen , en wachtte hem of op dezelfde terras,
waar zij elkander bet Jaatst hadden gezien . Hij verfcheen ,
maar zwijgend , fomber en met wankelenden tred . T H E R E S A
leas in zijne ziel ; zij had bij de gedachte aan deze ontmoeting gehuiverd ; zij was clerk genoeg geweest , die to weigeran ; maar nu zij den beminde barer ziel zoo ellendig zag,
nu had zij alleen moed om hem to troosten, nu was zij noch
befchroomd noch bevende meer, waar naderde hem, zeggen .
de : „ G I U L I O ! Ik ben de uwe !" (*)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G I U L I o , door wroeging verteerd, werd fomber en woest,
ze4fs bij T H E R E S A ; de teederfte liefkozingen konden hem
niet meer doen bedaren, Nogtans was de Iiefde van TII E.
It E S A door haar offer zeif grooter geworden . Zij zuchtte in
ftilte over de verandering, welke zij in GIULIO befpeurde ;
mar zij durfde er niet over klagen ; zij vreesde hem to zullen bedroeven, en vleide zich nog altijd met de hoop, hem
zoo gelukkig to maken, dat hjj alles buiten haar zou verge .
ten . De ondankbare , verre van hare innige hartelijkheid to
beantwoorden, befchuldigde haar van zijn ongeluk . ,, Gij
„ hebt mij verleid ; gij hebt mij bedorven," zeide hij ;
„ zonder u zoude mijne iiel nog zuiver zijn ." Zijne bezoe .
ken verminderden en, hielden eindelijk geheel op. THERESA
deed hem bij zich vragen, ging dagelijks ter kerke, fchreef
hem elken dag . Hare brieven werden ongeopend teruggezonden , en G I U L I o verliet zijne cel niet meer . Maar T If E R Es A moest hem fpreken ; zij moest hem een nieuw geheim
vertrouwen, - helaas 1 bet geheim eener moeder 1 Wat zal
er van haar worden, zoo hij voortgaat haar to verlaten? Zij
(*) Hier zweeg de Keizer eenige oogenblikken , als hield
hij iets terug. Op bet papier kan dit alleen door eenige ilippen worden uitgedrukt . N A P OLEO N maakte van deze foort
van tusfchenbedrijf gebruik , om adem to fcheppen voor de
ontknooping van bet cafereel .
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hoort, dat G1 UL I O den volgenden Zondag de Mis moet bedienen ; zij mag deze gelegenheid niet verzuimen ; zij gevoelt, dat meer dan haar leven er van . afhangt, en deze gedachte geeft haar kracht en moed . Een belangrijlt` ontwerp
houdt haar bezig, en vervult hare ganfcbe ziel . De twee
dagen , die dien voorafgaan , waarop Zij G IV L I 0 zai wederzien, worden geheel aan de vlugt, welke zij on twierp, beiteed . De ligging des kloosters aan den never der zee zal
hunne onderneming to gemakkelijker doen gelukken . War de
plaats betreft, werwaarts zij zullen vlugten , daaraan heeft
zij geen oogenblik gedacht ; G I U L I 0 zal er naar zijile verkiezing over beflisfen ; want alles , alles buiten G I U L I o is
T HEEL E S A onverfchillig geworden . Zij had een klein vaartuig gehuurd , en alles zoo in her geheim en met zoo veel
voorzigtigheid befchikt, dat men niets van haar voornemen
vermoedde . Hare onrust befpaarde haar de fchrikkelijke gedachte aan de mogelijkheid van den tegenfland, dien zij vinden kon .
De zoo lang gewenschte dag kwam eindelijk , en T H E R ES A, in een' langen zwarten fluijer gehuld , plaatfle zich bij
bet altaar . G I U L I o konde haar Diet herkennen, terwijl zij
alle zijne bewegingen befpiedde ; en , toen de vergadering
was uireengegaan, plaatfte zij zich achter een' pil'aar, langs
weaken hij moest heengaan, om naar her klooster terug to
keeren . Toen zij hem zag naderen, ontwaarde zij, dat hij
Met de armeer dan immer aan de fmart ter prooije was
men over de borst gekruist , met gebogen hoofd ging hij ,
met den zwaren en flependen tred van een' misdadiger . T H ER E S A zag met diepe aandoenitng zijne wanhoop ; zij zoude
haar eigen leven voor zijne rust hebben willen opofferen ;
maar zij mag niet langer aarzelen ; her onfchuldig wezen ,
waaraan zij weidra bet aanzijn zal geven, vraagt haar een'
vader. Zij vertoonc zich aan hem . ,, Blijf !" roept zij nit ,
„ blijf, GIULIOI Ik moet u fpreken . Gij moet mij hoo• ren . Ik verlaat u niet , v66r gij mij den fleutel van den
„ ruin des kloosters gegeven hebt . Ik moet dien hebben .
• O, GIULIO! bet is min leven alleen Diet meer,dat van
• u afhangt,"
Bij bet hooren van deze woorden fchijnt G I U L I O als nit
een' vreefelijken droom to ontwaken . „ Ongelukkige !" antwoordt hij, „ war zegt gij ? Ga, vlugt ver van deze plaats 1"
Maar T H E R E S A werpt zich aan zijne voeten , en zweerc ,
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dat z,ij hem niet verlaten zal , eer hij aan haar verzoek heeft
voldaan. Alle pogingen van G I U L r o , om haar to ontfnappen, zijn vruchteloos ; eene bovennatutrriijke kracht fchijnt
THE R E S A to bezielen . „ Zweer mij ," zegt zij , „ dat wij
• elkander om middernacht zullen wederzien !" Terwijl zij
hierop aandringc , hoort G I U L I o eenig g;edruisch ; hij geeft
haar den f1eutel . „ Tot middernacht .," zegt hij, en zij
-fcheiden .
Omltreeks middernachr begeeft T H E R E S A zich naar den
hof ; de nacht was donker ; zij durfde , voor ontdekking bevreesd, niet roepen ; maar weldra hoort zij de ftappen van
iemand , die haar nadert , - bet was t 1 U L 10 . „ Wat wilt
• gij van mij i'" zegt hij tot haar ; „ fp reek ! de oogenblikken
• zijn kort . Houd op, ik fmeek bet ri, houd op een' ramp• zalige to vervolgen, die u nooit gelukkig kan maken !
• THERESA! ik bemin u ; zonder u is bet leven mij een
„ ondragelijke last, en toch gaan bij u mijne wroegingen
• mijne krachten ter boven ; zij vergiftigen, zij ontheiligen
• zelfs mijne kalm-fte, mijne plegtigile oogenblikken . Gij
• hebt mijne wanhoop gezien . Hoe: dikwerf heb ik u be„ fchuldigd ! Vergeef , vergeef, mijne welbeminde ! Het is
,,,regtvaardig, dat ik mijzelven ftrriffe . Ik heb van u afge„ zien . Dic offer verzoent mijne misdaad ." Hij hield op ce
fpreken, door droefheid overfcelpr . . THERESA zochc hem
to troosten, zocht hem eene gelukkige toekomsc to doen
zien, „ G I U L I o!" herneemt zij , „ zoo alleen zucht voor
• mijzelve mij dreef, ik zoude u bier niec hebben durvenbe .
• fcheiden ; even min als gij zou ik den dood gevreesd heb .
„ ben . Maar bet pand onzer liefde dwingt ons to leven .
„ Kom dan, G I U L 10 ! laat ons vertrekken ; alles is voor onze
„ vlugt gereed." G I U L 10 , geweldig ontroerd , laat zich
door haar leiden . Nog eenige oogenblikken , en zij zijn voor
altijd vereenigd . Maar eensklaps rukt hij zich nit de armen van T HER E S A los . „Neen 1" roept hij nit, , nooit!"
en Root haar een' dolk in bet hart . (*)
(*) Deze woorden uitfprekende , naderde N A P O L E O N de
Keizerin, en nam de bonding aan , alsof hij een' dolk trok.
Zijn fpel was zoo meesterlijk , dat de Hofdames zich , gillende van fchrik, tusfchen hem en zijne Gemalin wierpen .
Als een volleerd tooneelfpeler vervolgde hij thans zijn verhaal, zonder zichzelf door aandoening to laten overmeesteS s
MENGELW. 1830 . NO. 12 .
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Zij vale, en G I I I L 1 0 is met haa; bloed .bedekr. Ho flond
onbewegelijk, en w ierp een' verwilderden bilk op haar . De dag
begon aan to brekenn ; de kloosterklok f)oeg bet uur des och .:
tendgebeds . G I U L t o nam bet levenlooze ligchaam van haar,
die hij zoo teeder b emind had, op, en wierp bet in zee . Toen
trad hij , buiten zic hzelven, met verhaasren tred in de kerk .
Zijn met bloed bevh :kt kleed, de dolk, then ht nog in de band
houdt, alles verraaclt hem . Men greep hem, zonder dat
hij eenigen wederflh ind hood, en G I U L I O verdween voor
altijd. (*)

ren, zonder den fctdjn to hebben, de aandoening, die bij
verwekt had, op to nlerken .
(*) De Keizerin v erzocht den Keizer, er eenige bijzon .
aerheden nopens bet fist van G I U L 10 bij to voegen . N A p oL EON antwoordde lac-oniscb : „ De geheimen der kloosters
• zijn ondoordringbaar."'
llntwerpen.

E . J. P O T G I E T E R,

Fort.

ss*
Revue J.ritannique,Ivril 1830.

•
•
„
„
•
„
•
„
•
•

was een Verteller van den eerflen rangy ;
zijne Italiaanfche verbvelding drukte een' eigeneardigen en
opmerkelijken flempel o p al zijne verbalen . V66r dat zijne
veroveringen in Italic hem vermaard gemaakt hadden, bad
hij rrreds to Parijs, in Je gezelfchappen van Mad . TA .
LIEN, een' naam gemaakt door zijne bekwaamheid in bet
vertellen van fpookhistorit n , die altijd, naar de getuigenis
van wile aanwezigen , eeti fomber en flerk gekleurd karakter bezaten . - Ook D Eiv o N had to dezen een zoo groot
talent, dat NAPOLEON nit'•it zelden een' flecht' verteiler in
de rede viel , met to zeggeV : „DEN o,N I vertel gij ons dat,"
„ N A P O LE O N

VOORBEELD VAN HONGERSNOI OD , GELEDEN -DOOR EEN' BIJZONDER' PERSOON, TIJDENS DR BELEGERING VAN MAN-

H

HEIM DOOR DI3 FRANSCHEN.

et volgend verhaal verdienc voor vergetelheid bewaard to
worden, al ware bet alleen, on l to doen zien, hoe lang een
mensch bet zonder fpijs kan &thouden, en welke de voor .
naamfte verfchijnfelen zijn, die met dat hongerlijden gepaard
gaan. Bet bedoelde geval geb eurde bij de belegering van
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MaNhrIm door de Franfcken.

De man, die het ondervonden
had, leefde nog v66r weinige jaren to Frankfort. Het ver.
heal words, zoo veel rnogelljk, met zijue elgene woorden
medegedeeld.
-- Met beleg nam eenen asnvang, en bet befthieten
begon hevig to 'worden, zoodat de inwoners blijde waren,
zich ergens in eenigen fchuilhoek to kunnen verbergen . De
batterijen beftreken elke ftraat, en de kelders onder de huizen waren de eenige plaatfen, waar men veilig kon zijn .
Hechte muren, boogswijze gemetfeld, dekten deze kelders ;
en bet was een zeldzaam geval , dat eene bom, door bet
dak en de fterke zolders van een heis gevallen zijnde, nog
krachts genoeg had, om door die keldergewelven to dringen .
Een ongelukkig toeval belette mij , der bezetting in bet verdedigen eenige hulp toe to brengen, daar lit mijn been gebro .
ken bad door eenen val van bet bolwerk, een of twee dager
v66r dat de ftad ingefloten werd . Ik woonde in eene tamelijk breede ftraat, doch meer blootgefteld aan de vijandelijke
kogels, die dikwijls dezelve in de geheele lengce doorvlogen, van bet eene eiude tot bet andere . Nu en dan vielen
er bommen weinige fchreden van mljne dear, en bet Meek
duidefjk, dat bet niet langer veilig was, boven den grond
to b lijven . lk lief mij derhaive een paar matrasfen in rnijnen
kelder brengen , en sevens eenigen voorraad van lovensmid .
delen, weinige kaarfen , voorre andere noodwendigheden ,
oak boeken, en nam mijn verblijr aldaar.
Er waren twee kelders , beide nan het einde van een' ge .
welfden gang gelegen . De tweede was beget door mijne
beide dienstmaagden ; een jongen, met name a R n z s T , veertien
jaren oud zijnde , hield zich in den eenen of den anderen op,
en liep of en aan , naar gelange omftandigheden of neiging hem
drongen . Omtrent bet midden van den gewelfden gang, aan do
regterhand, was een fteenen trap gemetfeld, welke boven nut
de keuken leidde . De knaap was levendig van acrd en pier
vreesachtig. Dikwijls werd hij ons onderaardseh verblijf
moede en Rep nut boven , om aan de dear op ftraat to kijken ; foms waagde hij zich zelfs op de wallen, wanneer
hij ons eenig nieuws aangaande den toeftand van taken
wilde brengen , of berigten, welke huizen tot pain gefchoten waren.
Zoo vetliepen er twee weken , dat wi fn de kelders leh
Sas
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den . Nu fcheen op eenen morgen her vuren met verdubbelde woede hervat to worden, zoo binnen als buiten de
verdedigingswerken. De grond rondom en boven mij fchudde
van bet fchieten der batterijen ; waaruit ik befloot , dat er
een beflisfende ftrijd gefireden werd . Mljn hulpelooze toeftand, daar ik op mijne matras uitgeflrekt lag, of, door
kusfens onderfteund, overeind zat, werd nu dubbel onaangenaam en zorgelijk . In zoodanige oogenblikken vooral is
her ten •u iterRe treurig, van krachten beroofd to zijn . Mijne
gepeinzen waxen dus geenszins aangenaam . E R N E S T kwam,
omftreeks den ure des morgens, voor de laatfte maal in de
deur van den )fielder, en vertelde mij , dat hij naar boven
wilde gaan, om to vernemen , war dit verfchrikkelijk vuren ,
waarvatn alles daverde , mogt beduiden . Hij verliet mij en ging
boven naar de keuken, die hij, naar mijne gedachten ., naauwelijks door geweest kan zijn, toen een gekrhk en geraas,
luider dan dt zwaarile donder, mij eensklaps met {tof en
dikke duisternis omringde . Ik was in den hoek van den
kelder her verfte van den ingang, en een groote hoop nederflortend puin ftopte eensklaps den doorgang, zelfs eenige voeten
binnen mijn verblijf. Ik giste weldra de oorzaak ; namelijk,
dat er eene bum op her huis gevallen , en geborften was, dat dezelve den gewelfden gang voor den kelder vernield, en
mij alzoo in eenen ftaat van gevangenfchap gebragc had .
Toen ik een weinig van den eerflen fchrik tot bedaren
was gekomen, bleek mij de hp- en uitgang ten naauwfte geflocen to zijn. Tot overmaat van ellende , waren een tondeldoosje, kaarfen en een kleine voorraad van levensmiddelen , die juist buiten de kelderdeur, in een uitgehoold vak in
den muur van den gang, bewaard werden, voor mij verloren . Ik
zoude wel derwaarts van mime matras hebben gepoogd to kruipen,
om die dingen tebergen ; maar de brokken (teen, hoog op elkander geftapeld liggende, benamen mij zelfs de flaauwfte
fehemering van hoop, dat ik zelf lets daaraan zou kunnen
doen. Onbewusc van her lot mijner huisgenooten, wierp ik
mil achterover, in wanhopigen angst, dat ik, in de verwarring, die daar buiten heerschte, zoude vergeten worden l Al
devrfchikelijkheidvanmijne toefandgrepmijplotfeg
ling aan, en her was, alsof mijn hart in mijn binnenfle weg .
ftierf. Tot vergrooting van mijn ongeluk was mijne kaars bijna
afgebrand - met welke aandoeningen zag ik derzelver vlam
eindeljk in de pijp al kleiner en Weiner worden f De laatfte
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flikkering was gelijk een phi des doods, die mij her hart
doorboorde . Nu weende ik bitter, to midden der duisternis
van mijn onzigtbaar verblijf, dat , voor zoo verre ik kon
oordeelen, mijn graf zoude zijn . Een hongerdood ftond poor
mij , met al de akeligheid van her vreefelijkfte lijden . Her
doffe en als verwijderde geluid van her fchieten daar buiten,
zoo geheel anders , dan her in den laatften rijd geweest was,
ftrekte mij tot bewijs, dat de hoop puin , die tusfchen
mij en de bovenwereld geplaatst was, zeer aanmerkelijk
moest zijn . Ik voelde mijn hart wegkrimpen bij de ontdek .
king van mijnen toeftand . De uren fchenen tot eeuwen verlengd to worden ; en lang duurde her , eer de prikkel des
hongers mij kwelde - zoo geheel hield mijne ziel zich bezig
met angftige verwachting van her toekomende : hoop en
vrees wisfelden af, als eb en vloed . Rondom mij tastende,
vond ik twee oude broodkorften , en een weinig water, dat
nog was overgebleven in eene kan ter zijde van mijne flaapplaats . Ik gebruikte beide zoo fpaarzaam, als een gierigaard,
die van zilnen overvioed her noodige niet durft nemen ; bij
elken mondvol werd mijne beangstheid voor bet toekomende

grooter, en honderd malen voelde ik zorgvuldig, maar vergeefs, rondom mij naar eenig ander overgebleven voedfel .
Ik had dus niet anders to verwachten , dan den dood . En

waarom zoude ik zoo zeer vreezen to fterven i'

Honderden,
misfchien duizenden, flierven ten zelfden tijde boven mij ,
op zeer geringen affland van mij, in heftige gemoedsbeweging en met zware verwondingen . Mijn leven zou uitgaan
als eene afgebrande waskaars - en waarfchijnlijk waren de
fmarten van zoodanigen dood meestal zeer vergroot voorgefteld . Zoo dacht ik bij wijlen ., om mijzelven to troosten in
mijnen hopeloozen toeftand .

Weldra ontwaarde ik nu zeker gevoel van ledighejd-in de
maag , aan ftaauwheid grenzende, even als men gefteld is,
wanneer her middagmaal to lang wordt uitgefteld . Her fcheen
mijj toe, dat lnijne oogen zwak waren , en ik verbeeldde
mij, dat , ai had ik licht bij mij gehad , ik toch nets duide-

lijk zou hebben kunnen zien . Deze aandoening ging vergezeld
van eene trilling der oogleden en duizeligheid in her hoofd .
Ik beproefde , om eenige verligting in den f1aap to vinden ,
waaraan ik fomwijlen zeer fterke behuefte ontwaarde ;, maar ik
gevoelde mij niet verkwikt door eene onrustige fluimering ,
welke gedurig werd afgebroken door akelige droombeelden,
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die mij kwelden en verfcbrikten . Nu eens, meende 1k,
was ik gezeten- op eea prachtig feescmaal, waar alles ; war
her gehemelte kon freelen en de zinnen vermaken, voor
mij ftond . Ik raakte de keurigite fpijzen aan -- ik nam
den lekkerllen beet op , dezelve kwam mij aan de lippen ,
en de aangename geur mij in den neus ; maar dan ontwaakte
ik, verfchrikt door een afgrijfelijk fpook, dat de fpijze, eer
ik die geproefd had, van mijne fmadhtende lippen rukte en
wegwierp. Soms beyond ik mij op een zeer bekoorlijk eiland, alwaar de fijnfte vruchten, in den mildften overvloed,
van zelve groeiden ; maar, als ik naar dezelve tastte ,wan
ten ze walgelijk en ongezond -- enkel roes en asfche ; en als
ik mijnen dorst wilde lesfchen met her zuivere water van
heldere firoomen, die als levend kristal door bet fchoontle
Iandfchap vloeiden , was bet in bloed veranderd. Alles
fcheen zich to vereenigen, om mijn lijden to verzwaren en
mijne kwellingen to verdubbelen . Ik werd benaauwd door
krampachtige fpanningen en inwendige pijnen, alsof mime
ingewanden met geweld zamengedrukt en dan weder plotfeling van elkander gerukt wierden . Diepe, fnerpende, kna .
gende £marten, die alle verbeelding to boven gaan , overvielen mij dikwijls, maar fchenen, naar mate ze menigvul .
diger kwamen, allengs in hevigheid of to nemen . Ik fpande
alle mijne geestvermogens in, om to volharden met geduld
en onderwerping ; en foms gelukte her mij ook, de ligehamelijke fmart door de kracht mijner ziel to overwinnen
maar, helaas I dit was telkens van korten duur . Slaperig .
heid vergezelde gewoonlijk de vermindering van pijn ; maar
dan werd ik nit die fuimering weder gewekt door akelige
gezigten en misleidende droomen . Her fcheen, dat geene
berinneringen uit mijn vorig leven, geene beelden , dan die
mij her meest kwelden , in zoodanige oogenblikken mij voor
den geest kwamen : verfchrikkelijk levendig en gerrouw vertoonden zich Oezelve , als booze geesten , die mij plaagden
en mijne ziel folcerden, met eene fmart, gelijk die zijn
moat, waarvan words gezegd, dat de worm , ?t ferft, en
het vuur Wet ultgebluscht wordt .
Die geheele verflapping, welke een gevolg van bet wegzinken der krachten in bet aigemeen is , kwam , bij mij, eerst
na verloop van eenige dagen . Trouwens, ik had geene gelegenheid, om mijne krachten to beproeven ; en ik weet
pier, welke uitwerking mijn ongeval op mijn geftel mag ge .
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had hebben, om hetzelve meer of min gefchikt tot bet wedhrftaan van den honger to waken. Mijne ziel fcheen eerst
geftemd to zijn, om bet lijden to vergrooten . Min geheugen verzwakte weldra . Alle mijne herinneringen waren
als nidt zamenhangende fchakels, of hechtten zich aan din.
gen , welke niet de minfte betrekking op elkander hadden,
gelijk dikwijls bet geval is in koortsacbtige droomen . Bijkans
onverdragelijke rusteloosheid van geest vergezelde eerst mijne
ligchamelijke fmart, eindigende gewoconlijk in diepe neerflagtigheid , doffe kwijning en droomgezigten . Ik bad gedurig
tot God ; maar bet fcheen mij weinig of geen troost to geven. In plaatfe van ftille onderwerping (ik fpreek van bet
eerfte tijdperk mijns lijdens) gevoelde ik in mij eene overhelling, om to morren over mijn lot , en Gods regtvanrdig.
held to bedillen ,, daar ik tot flerven in zoo akeligen toeftand
verwezen fcheen . Doch fchielijk veranderden mijne aandoeningen dan weder in bitter berouw, of liever in wanhopig
zelfverwijt wegens mijn murmureren . De verwachting des
doods vermeerderde den angst mijner ziel , en deed plotfeling , alles vergrootende , de zonden van mijn verloopen le .
ven voor mij verfchijnen, die vreefelijk char ftonden, als zoo
vele onoverkomelijke beletfelen voor mijne hoop op eeuwig
geluk, wanneer mijn ellendig beftaan op aarde geeindigd zou
zijn . Ik ftel bet lijden der ziel , hetwelk ik thans verduurde,
ten naastenbij gelijk aan dat des ligchaams , zoo lang mijn
geest tot deszelfs gewone werkzaamheden in flaat bleef ; later
zonk mijne ziel in eene foort van verdooving, waaruit geene
vrees haar kon wekken . Dan weder fmeekte ik God, dat
mijn verfchrikkelijk lijden mijne zonden mogt verzoenen doch (zoo dacht ik) ware God mij gunflig, ik zou voor dit
onheil bewaard zijn gebleven. Dus bad of morde ik. De rede
hielp mij weinig. Ik was aan bet akeligite lijden ter probije,
en werd door eene verwilderde verbeelding geteisterd, zonder eenige rust to vinden.
Mijn jammertooneel duurde nu niet lang meer . Ik wist
van geene lengte des tijds , want de wijzer van mijn hotloge was niet to zien in de duisternis ; ik weet alleen, dat
bet juist ophield to loopen, toen ik den laatften droppel van
mijn water gebruikt had . Het geheel ontbreken van dit vocht,
offchoon ik bet laatfte zoo lang mogelijit had gerekt, veroorzaakte eene fchielijke verandering in mijne gewsarwordingen ; dit herinner ik mij . Ik begon mij flaauwer en flapper to
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gevoelen ; eene pijnlijke koude greep mijne leden aan . No
en dan overviel mij eene rilling, en mijne ziel fcheennu weder

werkzamer ce worden , naarmate her ilgchaam afnam . Somwijlen
was 1k mijzelven bewust van ijlhoofdigheid en van verwarde
droomen ; maar bij tusfchenpoozen beyond ik mij meer kalm
en ontwaarde weinig leeds, behalve verregaande zwakheid .

Her was, alsof ik mijne ingewanden ineengekrompen en
verkleind gevoelde ; alle werking van dezelve hield op : her

fcheen een doode klomp to zijn, die mij flier toebehoorde .
De duizeligheid van mijn hoofd nam toe, benevens de krampachtige fpanning en gebeele verflapping des ligchaams . Van
dien tijd of werd ik volflagen blind ; zoo althans kwam her
mij voor . Bovendien bemerkce 1k, dat ik in mime aanvallen

van ijlhoofdigheid pogingen had gedaan , om her vleesch van
mijne amen of to knagen ; maar de verwonding was nier
diep, daar 1k geene kracht had, om met mijne flappe kaken
in de fpieren ce bijten . - „ Wanreer, o God! zal mijn

doodsflrijd eindigen ?" zucbtte ik dikwerf ; want ik was reeds
to zwak, om geregelde klanken uit to brengen . Ik fcheen de
woorden vergeten to hebben , wanneer ik poging deed, om
to bidden ; dit kan ik mij nog herinneren : ik kon zelfs in

mijne gedachten niec verbinden, war ik zeggen wilde. Ein .
delijk kwam er zekere rust, die een' fpoedigen daod fcheen
aan to kondigen ; dic bemerkte ik , offch.oon reeds zoo krach .
. Met zekere onverfchilligheid beteloos zijnde als een lift
fchouwde ik no den dood, als veriosfing nit ellende . Her
was mij , alsof ik , in dien toeftand liggende, bet geluid van
grof gefchut hoorde ; maar ik weet bet niec met zekerheid,
evenmin als ik zoo kunnen zeggen , hoe lang her duurde , al.vorens ik geheel gevoelloos werd .
Mijne naastvolgende herinnering van mijzelven is eene der

fmaftelijkfle . Ik was ergens , en kon niet gisfen , waar ik
was . Vreemde ftemmen waren er rondom mij , en ik kon de

fprekers niec zien, dewijl mij bet gezigc ontbrak . De onbefchrijfelijke zwakheid, doe ik in mijn ligchaam gevoelde , gepaard met de levendige werkzaamheid van mijnen geest,
terwijl ik weder tot zelfbewustheid kwam, was boven alle
verbeelding akelig ; zoodat de herinnering mij nu fomwijlen

nog doer huiveren .
Bij de uitkomst bleek, dat E R N E S T was ontkomen aan
de vernieling van eene dertienduims bom , die boven den gang
naar den kelder fprong en bet gewelf in flukken floeg . Het

VOORBEELD VAN HONGERSNOOD .

597

beleg werd voortgezet en de flad ingenomen . Zoodra op de
algemeene verwarring eenige rust volgde , verzuimde de getrouwe knaap niet , alien , die hij ontmoette , voor mij to
fmeeken . Een menschlievend Fransch Officier liet onderzoek
doen ; en ik werd gevonden, fchijnbaar levenloos, op mijne
matras uirgeftrekt liggende . Aan de zorg van een Fransch
beelmeester heb ik bet to danken, dat ik weder bijkwam,
en thans in ftaat ben , mijn lijden to verhalen . Mijne herftelling gefcbiedde langzaam ; ik had een vasten van negen
voile dagen v erduurd. lk ben zes voet lang en naar evenredigheid zwaar . Toen ik gevonden werd , had een jongen
mij wel op zijnen rug kunnen nemen ; ik fcheen tot eene
zeer kieine geftalte ineengekrompen to zijn -- enkel vel en
been . Geenerlei ongemak is mij van then treurigen toeftand
overgebleven, behalve nu en dan, wanneer ik koorts of
gebrek aan fpijsvertering heb , een vreefelijk levendige
droom , welke mij angst aanjaagt, en mij bet akelige voor.
ledene duidelijk voor den geest doet zweven .

DE PUDDING VAN DR . JOHNSON.

V

(Uit

A N G E L O'S

Reminiscences.)

oorleden zomer deed ik een' uitftap naar Schotland, door
dezelfde ftreken , welke befcbreven zijn door de geleerde relz1gers Dr. J o H N S o N en B 0 S W E L L . 1k ben gewoon, bij
dergelijke gelegenheden , groote wandelingen to doen . Een'
(form ziende naderen , haastte ik mij naar een huisje ,
hetwelk ik nog tijdig bereikte, en beyond to zijn eene kleine , nette herberg, waar ik ontvangen werd door een pear
hupfcbe menfchen , man en vrouw , die hun uiterfle best deden , om mij gemak en genoegen to verfcbaffen . Na eenige
ververfchingen gebruikt to hebben, noodigde ik den waard ,
met mij eene kom punch to drinken . Gelijk de Schotten ge .
meenlijk zijn, vond ik in hem een fnedig man, vol anekdo .
ten , van welke de navolgende ten itaal verftrekke
„ Deze herberg, Mijnheer," dus vertelde hij , „werd weleer gehouden door ANDREW M A C G R E G O R, een' mijner
verwanten , en deze ftoelen met ftevige zittingen , wear wij
thans op gezeten zijn, dienden eens (bet is nu jaren geleden) ten zelfden einde aan Dr. J 0 11 N S 0 N en B 0 S W ELL ,
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die groote reizigers, zwervende als de leeuw en de jakhals .
Doorgaans ging D o s W E L L op voeragie zijnen vriend vooruit ; en , behagen vindende in de ligging van dit huis, volgde hij bet (poor van zijnen neus tot in de proviziekamer,
waar een lekkere lamsbout zijne aandacht trok . Hij beval ,
dat dezelve op itaanden voet zou gebraden,en voorts,,,dat
bet puik van alle puddings moest gebakken worden ." Opge.
togen van zijn goed fortuintje, ging hij zijnen vriend opzoe .
ken , en zag weldra den reus van geleerdheid langzaam naderen op zijn' hit . Buiten adem riep hij hem, reeds van
verre , toe : „ Goed nieuws, vriend ! Ik heb , in eene ge
maltkelijke,, nette herberg hier, een' kostelijken Iamsbout bef'roken ; hij words reeds klaargemaakt, en ik vlei mij met
een regt lekkeren maaltijd ." JOHNSON zette een belust
gezigr. „ En glj hebc, hoop ik ," zeide hij , ,, ook eene
pudding beheld ?" - „ Gij zult uwe geliefde pudding hebben , vriend !" hernam de ander. J o H N s o N fteeg van de
hit, en bet arme beest, van den reus verlost, vond zijn'
weg , mede op den reuk of, naar den ftal . B o s WELL geleidde den Doctor in huis , en verliet hem , om, door eene
kleine wandeling, zijne maag nog meer to fcherpen . JOHNSON,
voelende dot zijn rok, door den nevel der bergen., eenigzins vochtig was, begaf zich naar de keuken , hing zijn' jas
op een' ftoel voor bet vuur, en zette zich onnadenkend neder, digt bij een' kleinen jongen, drok bezig met bet maal
ee helpen klaarmaken . JOHNSON keek, toevallig, van ach.
ter zijn' jas, terwijl de jongen den bout bedroop . Hem beviel
de toeftand van diens hoofd niet : terwijl hij met de eene
hand den druiplepel zwaaide , was de andere nooit ledig , en
bij meende ten zelfden tijde iets to zien vallen op bet gebraad ; waarop hij betloot, then dag geen lamsvleesch to
eten . Toen bet maal werd opgedisc, riep D O s W E LL flits
Mijn waarde Doctor I door komt de bout ; hoe fchilderachrig! overal bedropen ; ei zie, hoe fraai bruin!" De Doctor
lachte in zijne vuist. Na een fchietgebed , fprak E o s W E L L
„ Zal ik maar voorfnijden, vriend? Van wat ftuk mag ik u
dienen?" Nu fprak de Doctor : „ Ik wilde bet u niet eerder zeggen, mijn waarde D o z z Y ; maar ik heb befloten van
daag geen vleesch to eten ." -- ,, Dat is eene groote teleurftelling," hernam deze . - ,, Geen woord meer ; ik zal mij .
zelven fchadeloos ftellen met de pudding." B o s WELL begon nu den aanval, en zette bet mes in den bout . „ Hoe
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fhppig I wit fmakelijk vet I en zoo lekker bruin I Ach, vrlendl
walk een gent ontzegt gij uzelven I" Het vleesch weggenomen zijnde, kwam de lan$gewenscbte pudding. De Doctor
watertandde, viel er gretig ep aan, en binnen weinig minuten had hij de geheele pudding alleen georberd . De tafel
opgeruimd zljnde, fprak B o S W E L L : ,, Zeg mij nu eens ,
Doctor! terwijl ik den bout pluisde, heb ik opgemerkt, dat
gij telkens giimlachtet : waar dacht gij Loch aan?" Thans
verhaalde hem de Doctor, wat er in de keuken was voorge .
vallen met den jongen en bet bedruipen . B o S WELL ward
zoo wit als een doek, en ftoof, misfelijk en verftoord op
zijn' reisgezel, ter kamer nit . Zich eenigzins berfteld hebbende, deed hij den kleinen, morfigen knaap l jtmenkomen ,
en las hem, in bet bijzijn van j o u N s oN, duchtig de metten. De jongen huilde ; do Doctor lachte. ,, Gij kleine,
vuile , fmerige bond 1" riep B O S W E L L , ,, waarom zettet
gij , toen gij den bout bedroopt, de muss niet op, die ik de.
zen morgen op uw' kop zag ?" „ Dat kon ik Met doen ,
Mijnheer!" fnikte de knaap . - „ Waarom kondet gij dat
niet , hd ?" hernam B os w E L L. - , Omdat mem mij die
had afgenomen, om de pudding in to bakken ."" Thans hief
de Doctor zijn kolosfaal ligchaam op , pond overeind, raakte
de zoldering met zijne pruik, ftaarde, of liever fcheeloogde ;
want hij keek overal been, behalve voor zich nit . Eindelijk,
met wijdgapenden mond (en die was geen van de kleinfte)
en zich als, omkeerende maag , kreeg hij met moeite den ademtogt weder , en , B O S W E L L met heftige waardigheid aanziende , brulde hij met eens S TEN T O R -'S longen : „ Mijn.
beer B O S W E LL! lach Met meer, en, op ftraffe van miju
eeuwig ongenoegen, rep nimmer eene enkele fyllabe van dit
hatelijk voorval tot eenig iterveling, zoo lang gij leeft1"
BET HUWELIJK OP STEL EN SPRONO.

D

U F R E S N Y, een afftammeling van H E N D R I K DEN I V
van do linker zijde, had op dens bet trouwen in her hoofd
gekregen . Welk meisje ? daaraan bad hij nog niet gedacht ;
maar dat zou zich wet vinden , dacht hem . 't Is nog vroeg
in den morgen ; de deur gaat open, en de waschfter, eene
knappe meid, treedt binnen . „ flier," zegt zij, „breng ik
de rekening ." -- ,, De rekening I Dat laat zich ligt uicfpre .
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ken ; maar de betaling ! Ik ben finds veertien dagen zeer ongelukkig in bet fpel geweest
" - „o 1 Het is maar een
bagatel ; dertig louisd'or." - „ Een bagatel ? Dertg louisd'or I Ach, zoo ik flechts ddn' had! De laatfe nacht heeft

mijn' laatfen mij ontnomen . Koning F A R o verfond then ,
hongerig als een wolf !" --- ,, Ja , betalen moet ge mij Loch ,
MijaheerI Binnen acht dagen zal mijne bruiloft zijn, en dan
moet ik mijn geld hebben ." - „ Wilt gij trouwen, kind?
En gij rekent daarbij op mijne fehuld?" - „Zoo heb ik dan

mijne rekening buiten den waard gemaakt , wilt gij zeggen ?
Dat ziet er fraai uit I" - ,, Dat juist niet ; ik zal u beta .
len, zoodra de fortuin mij wear toelacht . Maar gij rekent
toch niet alien op m ?" - „ o , Neen I ik bezit nog omtrent t*eemaal zoo veei ; maar men heeft bij zulke gelegenbeden veel noodig . . . ." - ,, Tweemaal zoo veei ? Ei , •z eg
mij eens , kindlief, wien trouwc gij dan ?" --„ Een' knappen
koetfier, die belooft , mij even goed op to pasfen als zijne

beestjes . ° -„ Een' koetfier? Foei, meisje! zoo mooi, en
een' koetfier!" - ,, Nu, wie zou m# dan trouwen? Een
Hertog misfchien?" - ,, Ach! menige Hertog ware u niet
waard, en brengc bet zijn leven lang zoo ver niet , als gij
met use kleine handjes . . . .
Wat dunkt u van mijn' per-

Coon, meidlief ; van den Koninklijken Kamerdienaar en Opziener der Tuinen ?" -„Gij ! gij zoudt eene waschfer trouwen ? Gij fchertst, Mijnbeer!" - „ Hm I Mijne grootmoeder
was een tuinmeisje (*) . Nu, wat zegt gij ?' ; -- De eerzucht
verhief zich in de borst van bet meisje ; zij floeg de oogen
neder, en begon to kapituleren met een als en maar, „ Gij
zijt dan Kamerdienaar van zijne Majesteit?" famelde zij . „ Ja 1" - „ En Tuinopziener ook ?" - ,, Inderdaad ; en
bovendien ook nog Poeet ." - n Ach, zwijg maar van den
Poeet! Ik heb voor wel twintig Poeten gewasfchen , en altijd werks genoeg gehad om nan mijn geld to komen ." --

„ Maar, hebt ge anders niec in to brengen? Zie, ik fa juist
gereed om uic to gaan ; geef mij dat handje, en laat ons
op faanden voet naar den Pastoor gaan!" - En bet gefchiedde alzoo. De affammeling van H E N D R I K DEN IV
was in flaat zijne fpeelfchuld of to doen, en kreeg , op den
koop toe, een aardig wijfje . Ondertusfchen moest bet arme
(*) La belle Jardiniere,' dus heette de eerfte minnares vaq

HENDRIK DEN IV .
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wicht, tot ftraf voor hare ligtzinnigheid, onder de hand , nu
nog harder wasfchen dan voorheen ; want de wildzang had
al fpoedig haren gefpaarden fchat verfpild ; en toen L o D Ew rj K D E XIV, weinige maanden daarna , hem een gefchenk
gaf van iooo louisd'or, zeide de Koning : „ Ik kan toch
mijne bloedverwante j E A N N E T T E geen gebrek laten lijden,
omdat zij den dommen ftreek begaan heeft, mijns grootvaders
illegitimen kleinzoon to trouwen I" Dan, ook dit gefchenk
verfchafte den fpilzieken Dichter flechts eene tijdelijke uitkomst.
REGTSCHAPENE

Koning

TROUW .

K A R E L D E XII van Zweden reed eens, verzeld
van den Herrog van HolJlein, zijnen neef, eh eenige anderen van zijn gevolg, nit ; wanneer bet doorlhchtig gezelfchap
op een' hoop planken flet . De Hertog dedd den jongen,
vurigen, doldriftigen K A R E L den voorflag , om to beproe .
ven , of de paarden daarover zouden kunnen fpringen . K AR E L was daartoe niet alieen onmiddellijk bereid, maar wilde
de eerfte zijn, die bet halsbrekend waagftuk beflond . Dan,
zoo als hij zijn ros de fporen wilde geven, greep de Admiraal, Graaf H A N S VAN W A C H T M E E S T E R, het pawrd in de
teugels , en hield den jeugdigen Koning terug, zeggende :
" Neen ! mijn Meester zal bet niet doen. ' De Hertog riep
vertoornd : ,, Watt Gij onderflaat , uwen Koning to beletten, zijnen wil to volgen 7" W A C H T M E E S T E R hernam be .
daard : „ Uwe Doorluchtigheid moge zelf den fprong Wagen , wanneer bet u behaagt ; maar mijn Koning zal zich
naar uwen voorflag nietvoegen ."-„Bedenkt gij wdl, tot wien
gij fpreekt?" zeide de Hertog in woede . - „ o Ja ! ik weet
zeer wel , dat ik met den Hertog van HolJlein to doen heb.
Maar uwe Doorluchtigheid gelieve zich ook to herinneren,
-dat gij met - s Konings Raadsheer, den Graaf W A C H TM E E S T E R , fpreel;t . Mijn Koning kan bij zulk een' fprong
den hals breken . Misfchien meent gij dan Koning van Zweden to worden. Dat zal evenwel niet gebeuren, zoo lang ik
H A N s heet, en dit hier zit!" terwijl hij op zijn zwaard
floeg. -- KA R E L zwenkte hierop zijn ros , klopte den grijzen Graaf op den fchouder, en zeide : „ Nu , brave oude
vriend! word niet boos ; ik wil den fprong nu niet doen ."
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't GGedreun van Navarino's donder

Wedrklonk langs $ato's roemrijk francf ;
Dit hoorde 't kroost van Nederland,
En mengde er 't tbhatrend 16 onder ;
De vuurkolom der Turkfche vloot,
De vlam, die opfleeg naar de wolken ,
Werd, voor to wreed verdrukte volken,
Gelijk aan 't lieflijk ocbtendrood .
Zij zwkbt, de nragt der Nijlbarbaren ;
HiJ raant , de glans der halve ma-an t
Voor 't licht van Frankrijks lelievaaa
En Ruslands blinkende adejaren
Zelfs Albion ontrolt zijn vlag,
In lillend zeefchuim rein ggwasfchen ;
En 't nakrpost der Leonidaasfen
Begroet den fchoonften gloriedag,

(*) De annleiding tot de vervaardiging van clit gedicht Is
de volgende : Na de overwintfing to lA'avarrno, en bij bet
vernemen, dat de Bevelhebber der Rusfifehe fcheepsmagt een
1Yedertander was, piaa.cfte de verdienftelijke Dishteresfe eenige dichtregelen ter eere der overwinnaars in her I etterlievend
JL*iandfchrift ; en dit ftukje ter kennisfe van den Vlootvoogd
R E I D E N gekomen zijnde 0 gevoelde de Held zich opgewekt,
deawege der vaderlandfche Dichteresfe zijne erkentenis to betoonen, door de toezending van een gefchenk, hetwelk, onder de oniftandigheid, waarin de acbtingwaardige Vrouw verkeert, voor hair eene bjjzondere waarde moest bezitten en
bebouden . Her efchenk beftaat in eene fraaije Pendule,
geheel verguld, en waartegen een insgelijks verguld vrouwebeeid leunt ; terwiji bet voetfluk een uitmunt-end fpeelwerk
bevat. Ten eigenhandige Brief des Admiraals ten geleide
van dit gefcbenk, den 3den April i83o nit bet thans bevrijde
Griekenland gefcbreven, bevat 's mans dankbetuiging, benevens de belofte, om, bij bet bezoeken van zijn Vaderland,
haar to komen zien, die zijne overwinnifg door hare zangeu
verheerlijkte.
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Die zage doet haar glanfen ftralen
Op 't vrije kroost van Nederland ;
En at voelt met helden zich verwant,
Die d' ouden roew weer grootsch doen pralen .
Juich, Neerland I flem den zegetoon ,
Die de eer der 4rxjders zal vermelden d
Het pronkjuweel van Ruslands helden ,
De dappre Heiden, is uw zoon .
Gij , edle Moens I van 't vuur doordrongen ,
Dat flechts in vrije harten woont,
Gij hebt den held met palm gekrooud
En Nedrlands roem in hem bezongen .
U fpoorde de eer van 't vaderland ,
De glorie van zijp dappre zonen ,
En de echo van uw jubeltoonen
Wedrgalmde aan Navarino's Wand .
Die juichtoon klonk den held in de ooren,
En zoet werd hem de zegepraal :
Hij mag, in vaderlandfche taal,
'r Verheffen van zijn daden booren ;
Hij voelt, wat hem die juichtoon !s ;
Zijn roem wotdt fchooner in zijne oogen ;
Zijn boezem wordt ge£chokt, bewogen,
En 't hart gloelt van erkenaenis .
Ja, Moens! u voegt bet, roem to dragen
Op 't eerblijk , dat de held u bood
't1 Is 't offer van een' landgenoot,
Die de eer herroept van vroeger dageu .
Zoo vaak bet kunstrijk uurwerk flaat,
Doorilroom' bet rein gevoel uwe adren ,
Dat nog de aloude deugd der vadren
In 't Hollandsch hart gefchreven ftaat .
Wanneer bet kunftig fpel uwe ooren,
Door harmonie van klanken , ftreelt,
Aanfchouwt uw zielsoog Heiden's beeld, ;
Ja, zelfs waant gij zijn ftem to hooren .
Gij ziet den blikfem van 't metaal ,
Gevoerd door Ruslands oorlogskielen ;
Gij ziet Egyptes vloot vernielen ,
En juicht in zulk een zegepraai .
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De zwakke vrouw moge angfcig beven,
Als de oorlogsdonder fchriklijk woedc ;
Maar toch kan zij der helden moed,
Op d' adem van haar' zang, doen leven .
Haar teedre hand voert fpeer noch zwaard ;
Zij weeft flechts kranfen van laurierep ;
Maar kroont den held , bij 't zegevieren ,
Met zangen, Ruyter's neven waard' .
Vriendin! als 't fpeeltuig, zacht bewogen ,
Aan u zijn klanken hooren duet,
Dan wekt die toonval, kalm en zoec ,
Verbeelding meet haar alvermogen
Gij toeft niet meer aan Bato's fcrand ;
Neen, Moens ! gij ziet de kruisvaan blinken ,
En hoort gewljde pfalmen klinken
in Plato's roemrijk vaderland .
Wel hem, wel haar, wier reine klanken
De tolken zij.n van 't vrij gemoed,
En die in 't hart de vonkea voedt
Der Godgewijde dichtvnurfpriken I
Nooit zal der Barden roem vergaan ;
Der helden eer is onverganklijk ;
Die beiden zijn van niets afhanklijk ,
Maar blijven duurzaam voortbeftaan .
Vriendin I de dichtkroon fiert uw haren,
Alss priesteres van 't echte fchoon ;
Her reinst gevoel bezielt den toon ,
Door u ontlokt aan zilvren fnaren .
De roem blijft aan uw' naam verpand.
Ga voort, uw dichtlier grootsch to dwingen ,
Voor waarheid, licht en deugd to zingers,
Voor God en de eer van 't vaderland
Aug. 5830.
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Spreuk . XX: a8 . (*)

D

e waarheid dezer fpreuk, A .1 wordt gef}aafd door
de ondervinding van alle ceuwen . Dezelve is zoo duidelijk en flemt zoo geheel overeen met onze Innige over-

tuiging, dat bet nutteloos zijn zoude, de gegrondheid
van dit zeggen opzettelijk to willen betoogen . Ook vordert bet feestelijk uur van heden andere overdenkingen.
Intusfchen is bet van belang , dat wij acht geven , waar
en wanneer werd gefproken, hetgene wij in onzen tekst

lezen .
De gefchiedenis van vorige eeuwen wijst ons 9n bet
Oosten op vroege bevolking en befchaving, maar tevens
op treurige tooneelen van willekeur, dwingelandij, on-

derdrukking en wreedheid . De mensch heeft eene natuurlijke neiging tot gezelligheid, en moet

in maatfchappij

leven , om -zijnen aanleg behoorlijk to kunnen ontwikkeGeene maatfchappij kan beftaan zonder wetten,
len .
zonder befluur en handhaving van bet refit . Aan een
(*) Volgens de vertaling van den Hoogleersar
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opperhoofd, of aan opperhoofden, heeft derhalve de menigte zich gewillig onderworpen, om des algemeenen
bests wille . Doch menfchen, tot die hoogheid onder
hunne medemenfchen verheven, blijven nogtans feilbare
menfchen . Misbruik van magt kan ligt plaats hebben,
bij goeden wil zelfs en zonder kwaad voornemen . De
onkunde der vroegfle eeuwen had veelvuldige verkeerdheden en treurige onheilen ten gevolge . Heerschzucht
veroorzaakte bloedige omwentelingen en wreede oorlogen. Door verraad en moord baande zich menigeen
den weg tot den troon, en wilde then door flaaffche
vrees , diet door de liefde des yolks , fchragen . Blinde
onderwerping aan willekeurig gezag is gewoonlijk niet
dui}rzaam . Overmaat van leed zet een yolk weleens
aan , om eindelijk de kluisters des gewelds to verbreken ;
en dan holt hetzelve in de verblinding der driften ligt
voort tot een verf`chrikkelijk uiterfle . Hetgene wij van
de gefchiedenis der vroegere tijden geboekt vinden, is
weinig adders , dan optelling van daden des gewelds ,
van onderdrtikking en opfland, van roof en moord .
Verregaand misbruik der koninklijke Inagt behoort van
ouds in bet Oosten to lhuis . De alleenheerfchers van Babylon en 4sjyrle, die van Medie, Egypte en Perzia,
gelijk ook vele anderenr, dreven de willekeur van hu"tlne
regering tot zoodanige hoogte , dat bet honend werd voor
de menstfieid, en verontwaardiging meermalen den orrderdrukten flaaf op wraak bedacht deed zijn . Het voorbeeld, dat op den troon gegeven wordt, heeft dikwerf
vermogenclen invioed op vele dui2enden . Misbruikt een
vorrt One magt tot onderdrukkiflg, bet yolk rekent ten
laattle diet langer tot flaaffche gehoorzattttlheid verpligt
to zijn .
Bijzonder meritwaatdig, ook uit een ftaatkundig oogpunt befchouwd, is bet yolk van Israel in ouden tijde.
Daar heerscht een geheel andere geest van wetgeving en
flaatsinr$gting en regering . Omringd door naburen , die
onder een vernederend juk gebogen gingen, leefden de
Israeliten order bet genot van die burgerlijke vrijheid,
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welke tot verheffing en veredeling van den mensch . noo.
dig is. Eenhoofdige regering behoorde niet oorfpronkelijk tot hun volksbeftaan ; maar was ook niet volftrekt
onbeftaanbaar met hetzelve. Israel mogt eenen Koning
kiezo , toen het algemeen belang dit, naar, menfchelijk
inzien, fcheen to vorderen . Op beginfelen van godsdienst was de flaat gegrondvest . Volk en vorst bleven
onderworpen aan de wetten van I E 110 V A, den opperlen Wetgever en Koning der Koningen . In diens naam
werd s A U L ten troon verh even , en n A V I D van achter de kudde geroepen, om denzelven op to volgen . De
man naar Gods harte deed groote dingen, voor zoo
verre hij aan de grondwet van ftaat getrouw bleef . Onder zijne lsngdurige regering ontwikkelde het yolk verbazende kraehten en geraakte tot eene vroeger onbekende
welvaart . S A L 0 M 0 volgde zijnen vader op in een welgevestigd gebied ; en, mogt er nog jets aan het volksgeluk ontbreken, deze Koningszoon, zoo beroemd wegens ongewone wijsheid , fcheen bekwaam en geroepen,
om , door aanmoediging van de kunilen des vredes , het
zelve to voltooijen.
Een zoo 4ijsgeerig vorst, als s A L o M o , kon het
toppunt van aardfche grootheid niet beklimmen , zonder
gemoedelijk nadenken over koninklijke magt en waardigheid . Hij wist uit de gefchiedenis van naburige volken,
hoe wankel de troon ftaat, wanaeer de genegenheid des
yolks verfiaauwt , of in afkeer en haat verandert . Hij
zag, hoe gretig velen het koninkliak purper begeeren .
Hij kon opmerken , dat hoogheid onder de menfchen ligt
afgunst en benijding opwekt. Hem was gebleken, dat
de fehitterende glans van de kroon althans ddn' zijner
4roederen behoorde, z Ken . 1: .5 env.
Te verw©nderen is het derhaLve g enszins , dat wlj in
-ale ver
eling der 5preuken van s A L O .M o ook eenigen vinden , die op ftaatkunde en koninklijke heerfchappij
betrekking hebben . Bij het aanvaarden der regering gevoelde hij de moetjelijkheid van dezen post , en fineekte
T t 2
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God, dat hem mogt gegeven worden een verflandig harte , om het yolk to rigten , verflandiglJk onderfcheidende
tusfchen goed en kwaad. Die bede was goed in de oogen
des Heeren en werd verhoord, i Son . III : 9-I2 . Een
vorst , doordrongen van zoodanige beginfelen van godsdienst, moest wel meermalen over bet doel van heerfchappij over menfchen en over de beste wijze van regeren nadenken . Mogen wij nu de voorgelezene fpreuk aanmerken als eene der uitkomften van zoodanig gepeins,
of als ilotfom van des wijzen Konings nafporingen omtrent de n)iddelen, waardoor een vorst Croon en kroon
veilig kan bezitten , zoo moeten wij verftand en hart van
den Oosterling bewonderen, die, to midden van zoo
vele voorbeelden van heerschzueht en volftrekt willekeurige regering , bet voor eenen ftelregel hield , dat weldadigheid en trouw eenen Koning beveiligen , en hif door
goedwilligheid z!~nen troop bevestigt .
Dat dwazen naar aanzien en e .-re en hoogheid onder de nenfchen jagen, is gewoon en niet to verwonderen . Dat ook menigeen zich verbeeldt , voor
dwaling veilig to zijn en vele verbeteringen to zullen
invoeren, zoo bet opperbewind in zijne handen ware,
is aan de bekrompenheid der onkunde ligt to vergeven .
Verftandigen echter weten , dat bet zwaar valt , een
yolk naar eisch der omftandigheden to regeren. Blinken
en der menigte bekoren, moge de kroon der heerfchappije ; niet zoo begeerlijk is dezelve, als velen zich verbeelden. Blijk van groote wijsheid is bet geenszins, zoo
driftig naar dat gevaarlijk toppunt van aardfche grootheid
to jagen. Weldenkenden befchouwen bet hoogite beftuur in den ftaat meer als eenen last, minder als een
voorwerp van vurig verlangen en onrustig bejag . Doch
words iemand tot den troon geroepen, zoo verandert de zaak van gedaante . Die bekwaamheid heeft,
hehoeft noch behoort, om eigene rust of gemak, de
verheffing tot aanzien en hoogheid to verwerpen . Gelukkig is bet yolk to achten, aan wiens hoofd een vorst ftaat,
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die niet bekpord words door ijdele eere, maar zijne grootheid onder de menfchen uit een godsdienftig oogpunt befchouwt, en flechts Koning wil zijn , om zoo veel to
meer nut to kunnen ftichten . Zoodanige Koning houdt
he; land flaande door het regt, gelijk wij elders in de
Spreuken (XXIX : 4) lezen . Hij bedoelt en bevordert
het geluk van zijn yolk. Hierdoor wint hij vertrouwen,
hierdoor behoudt hij achting en liefde . Geen drom van
lijfwachten behoeft hem to omringen . Hij is veilig, waar
hij gaat. Uit genegenheid zoude ieder burger, ware
het noodig, hem verdedigen en befchermen . Waar zoodanige betrekking tusfchen vorst en yolk beftaat, is de
troon niet wankel, maar ftevig gevestigd op de algemeene belangen der menschheid. Gelukkig het land,
waar burgerlijke vrijheid en koninklijke magt op doze wijze
vereenigd worden ! Dezelve zijn immers niet ftrijdig uit
haren aard , en kunnen zeer wel nevens elkander beflaan .
Zoo heerscht er heilzame eenheid to midden van verfchei.
denheid . Geene willekeur verkort iemands regten . Billijkheid kenmerkt de maatregelen van beftuur . De invloed
van Christelijke beginfelen op ftaatkunde begint dan meer
en meer kennelijk to worden . Weldadige verlichting des
verftands dient alzoo tot veredeling des harten bij vorst
en yolk. Men ftaart niet langer met een afgunftig oog
op purper en kroon, maar ziet veel meer op de zorgen
en moeiten, aan koninklijke waardigheid verboriden . Die
bij ondervinding weet , hoe zwaar het valt, ook in kleineren kring alle pligten met gemoedelijke naauwgezetheid
to vervullen, die befeft ligt de meerdere moeijelijkheid
der taak in hoogere ftanden, en zal niet to veel van eenig
feilbaar mensch verwachten , al is ook dezelve op eenen
troon gezetcn . Moge foms eenige daad van regering minder doelmatig, niet heilzaam of wenfchelijk fchijnen,
vertrouwen op de goede meening doet dan alles van de
beste zijde befchouwen . leder ziet dus meer op het werkelijk goede, dat reeds beftaat, dan op denkbeeldige volkomenheid, die, bij de gewone beperking der menfchelijke
vermogens, niet ligt, of liever nooit, verwezenlijkt zal
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worden . Offchoon derhalve een verftandig en gematigd
ftreven naar bet betere de pligt eens Christens zij to achten, hij leer echter tevens vergenoegd to zijn in bet
gene hij is, en uit beginfel van godsdienfigheid werkt
hij gewillig mede ter bereiking van bet verheven doel,,
waarnaar vorst en yolk moeten ftreven, om aan de
hooge menfchelijke beftemming to voldoen . What ieder
de koninklijke magt en waardigheid uit dit oogpunt befchouwt en zoo gezind is ; waar hij , die aan bet hoofd
des bewinds flaat, deze beginfelen van ftaatkunde volgt,
daar nadert de burgerlijke regering tot bet volmaakte, -daar wordt volksgeluk verh+oogd door de eenheid des
koninklijken befluurs, --- daar is de Koning als een vader in bet midden zijner kinderen . Het zoetfte loon
voor zorg en moeite vindt hij geenszins in fchitterende
eerbewijzingen, maar in vertrouwen, achting en liefde
der zijnen . Aldus is bet volksgeluk verzekerd, zoo
veel de onvolkomenheid der menfchelijke zaken toelaat ;
en de vorst vindt in de genegenheid der zijnen de beste
lijfwacht. Weldadigheid en trouw beveiligen den NoWV, en door goedwilligheid bevestigt hij z#nen Croon .
In dit geluk mag Nederland zich verblijden . Een
tljdperk, rijk in velerlei gebeurtenisfen, hebben wij beleefd . Vorften en volken hadden gelegenheid, om door
fmartelijke ondervinding wijsheid to leeren . Maar uit de
voortdurende tegenkanting en worfteling velerwegen blijkt .,
dat geweldige woeling der driften nog geen einde heeft,
en uit den tegenfpoed niet overal bet meest mogelijke
nut werd getrokken, Gelukkig ons vaderland, waar een
volksgezind Vorst ten troon werd verheven ! Hij wilde
geen onbepaald gezag, maar eene door wetten beperkte
heerfchappij . hergeven en vergeten was zijne leus, toen
Hij de regering aanvaardde ; en aan dit beginfel blijft Htj
getrouw. Met de bekwaamheid vereenigt Hij den wit ,
om duurzaam volksgeluk to vestigen . Zelf een voorbeeld van ftille nederigheid, cenvoudige leefwijze, huifelijke deugd en godsdienftlgheid, bevordert en moedigt
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Hij alles aan, wat tot verlichting, befchaving en verede .
ling kan dienen . W I L L E M, de eerfte Koning ., tracht
met wijs beleid en ftandvastigen ijver to voltooijen , wat
W I L L E M , de eerfte Prins van dezen naam , ten algemeenen beste zoo roemrijk had aangevangen, toen een
gehuurd moordenaar hem in zijne moeijelijke loopbaan
luitte .
Een nieuw tijdvak in de gefchiedenis van Nederland
is begonnen . Het voorbeeld , hier van den troon gege .
ven, werkt op tijdgenoot en nakomeling . De beginfelen
van ftaatkunde, door Koning W I L L E M D E N I gevolgd, zullen op latere geflachten nog heilzamen invloed hebben . Verblijden wij ons derhalve, dat zoodanig Vorst uit vaderlandfchen bloede het roer van
ftaat in handen heeft. Met onze blijdfchap pare zich
dankbaarheid aan God, den Gever van alle goede gaven , onder het beftuur van wiens Voorzienigheid wij,
na langdurige ilingering door hevige ftaatsftormen , thans
de gewenschte rust en veiligheid mogen genieten . (*) leder,
die zoo groot een geluk weet to waarderen, hoopt en
wenscht en bidt, dat hetzeive beftendig zijn moge . En
alwie w8l denkt, verheugt zich derhalve, dat heden
de Koning verjaart, wien weldadigheid en trouw beveiligen , terwol Hij door goedwilligheid zijnen troon bevestigt . Zelfs de vreemdeling ftaart met zekeren eerbied op
dezen Koning ; en geen Nederlander k an zonder ftreelend
genoegen het vernemen, dat w I L L E DI VAN O R A N J E
ook elders algemeen wordt geacht door alien, die vrijheid en orde beminnen . Ja, waar zoudt gij nog eene
pick gronds, als Nederland, vinden ? Waar leeft een
Vorst, wiens ftaatkunde beter op godsdienilige beginfelen
rust , en die zijn geheele leven meer toewijdt aan de behartiging van algemeen welzijn? Waar is de Koning zoo
geheel de vader van zijn yolk ?
Laat ons toch behoorlijk dit goede waarderen, dat wij on(*) Weinig kon de geachte Spreker voorzien, vat federt
is gebeurd . Mogt 's Konings onbegrensde goedu'illigheid de
muiters tot inkeer brengen ! . , . . Redact .
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der een gematigd en wljs beftuur genieten ! Maar tot
blijdfcllap over de verjaring des Konings behoef ik u niet
eigenlijk op to wekken . Gij alien deelt immers in het
algemeen verlangen des yolks, en gij wenscht van ganfcher harte, dat onze Koning lang moge leven . Gij acht
Hem hoog, om zijne godsdienftige en ftaatkundige beginfelen . l3ij andervinding is reeds bet belang van zijne regering gebleken ; en worden zijne dagen verlengd, gelijk wij
alien vuriglijk wenfehen , wij molten , onder den zegen
van boven, nog veel nicer goeds verwachten, wanneer
flechts ieder in zijnen kring en naar de mate van zijne krachten in den geest des deugdzamen en wijzen Konings wil
medewerken ter bereiking van algemeen nuttige doeleinden .
Dit nu is een heilige pligt voor ons alien . Zoo moeten wij
achting en liefde voor den Koning betoonen . Door deze
gezindheid worde onze blijdfchap over des Konings verjaren veredeld ; en zoo rijze ook uit de innige overtuiging van een welwillend gemoed onze hartelijke bede om
verlenging van zijn werkzaam en ons alien dierbaar leven,
opdat weldadigheid en trouw Hem blwen beveiligen, en
lit fleeds door goedwilligheid z Jnen troon bevestige !
13RIeF AAN EENEN VRIEND, RAKENDE DE AFSCHEIDSREDE VAN DEN EERW . COQUEREL .

Z

(*)

3 Augustus,

Ii;3o .

w laatfle brief, mijn jeugdige Vriend , is voor mij
IJ
een nieuw bewijs van de kracht der welfprekendheid op

het menfcheltjk hart . Hoe warm is de toon van dien
brief 1 Hoe volkomen geeft Gij mij den indruk weder ,
dien het affcheid van den waardigen Leeraar op U gemaakt heeft ; hoe verplaatst Gij mij als in het midden der
talrijke fchaar, die met verrukking aan de lippen van
den rij'begaafden fpreker hing ; ja hoe maakt Gij mij
(*) Door de gereede plaacfing van dezen Brief achten wij
ons ontfagen van bet beoordeelen der bovengemelde Affcheidsrede in onze Boelcbefchouwing . Redact .
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door uwe uitboezemingen vol gloed en leven bet hart
zoo warm , dat de lang onderdrukte klagt over bet afgelegene van mijne woonplaats op nieuw in mij ontwaakt !
Ik kan mij dan ook verbeelden , dat Gij , nog vol van
al bet fchoone , wat Gij in de Walfche kerk gehoord en
getien hadt, dien eigen avond bij onze vrienden M
gekomen zijt, en dat uw mond niet heeft ftilgeftaan van
bet fpreken over bet affcheid van den Heer c o Q IT E R E L,
misfchien wel tat verveling van Neef en Nicht, die geen
Fransch verflaan , en zekerlijk niet zonder tegenfpraak
van hunne kinderen . Dat geheele huisgezin is toch nog
een weinig ouderwetsch , en kan zich nog niet goed vercenigen met den ftelregel , die hoe langer zoo algemeener
begint to worden, dat men aan zichzelven verpligt is,
om dthr to kerk to gaan , waar men bet meeste genoegen
vindt, of, gelijk men zegt, bet meest gefticht wordt .
Misfchien zal ook de gehechtheid dezer lieve menfchen
nan hunne eigene kerk, en hunne ingenomenheid met fommigen van hunne Predikanten , zoo als doorgaaus, zekeren
toon aan uwe gefprekken op dien avond gegeven hebben ,
en zal bet alwe~r niet aan vergelijkingen hebben ontbrokeln
tusfchen den Heer C o Q U E R E L en dezen of genen beroemden Kanfelredenaar in ons Vaderland. Gij weet , hoe ik
hierover denk, mijn Vriend, en dat ik met zulk eene
vergelijkende beoordeeling van Predikanten weinig op heb .
Zoo min de natuur ons een' vasten typus voor een blad
of eene bloem oplevert, zoo min zal een verftandig Homileet ons een' onfeilbaren en overal geldenden maatftaf
voor eene leerrede willen geven, Wanneer datgene, wat
bet eigenlijk wezen van eene preek , in onderfcheiding
van eene redevoering, verhandeling , vertoog , enz . enz .
uitmaakt, maar niet ontbreekt, kan en mag er, mijns
inziens , de grootfie verfcheidenheid in vorm en uitvoering heerfchen, en de man moet nog geboren worden,
die het volinaakte beeld van den Christelijken Prediker
in zich verwezenlijkt. Waartoe dus al dat vergelijken,
wanneer bet niet moet dienen ter opheldering en toepasfing van de regelen der predikkunde ; en waarom ver-
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heilgt de gewone toehoorder, Men bet immers alleen om
ftichting in de kerk to doen is, zich niet liever dankbaar in de rijke verfcheidenheid van gaven , die , als
voortreffelijk in hare foort , naast elkander kunnen beftaan , zonder dat de cene de andere van hare waarde berooft . Maar al dat vergelijken van Predikanten vloeit
voort of uit zekere partijdige vooringenomenheid met
mannen, waaraan men om bijzondere redenen gehecht is,
of, wat erger is, uit zekere zucht, welke zich onder
ons , vooral bij jongelieden , begint to verfpreiden , om
iedere preek, die men hoort, to recenferen en to beoordeelen , gelijk men elke redevoering en verhandeling en
.elk dichtftuk beoordeelt, en, zonder de noodige kennis van
zaken , daarover befisfende uitfpraak to doen . Het is
indedaad opmerkelijk , hoe zeer ons Vaderland zich ook
to dezen aanzien van andere landen onderfcheidt. In
Duitschland en Engeland heeft de belangitelling van bet
opkomend geflacht in bet kerkgaan veelal eene vrome en
dweepende rigting ; bij ons daarentegen worden preeken
en Predikanten meer van eene aesthetifche zijde befchouwd
en gewaardeerd , gelijk ik bi mijne bezoeken to dmJterdam en elders maar al to veel heb kunnen befpeuren. Duidelijkheid van ontwikkeling, levendigheid van
fchildering, fierlijkheid van ftijl , keurigheid en kracht
van taal, fkschheid van voordragt, opzeggen van
bet ituk uit bet hoofd, orgaan, ftenileiding en
gebaren, --- dit alles, wat zekerlijk wezenlijke vereischten in elken Redenaar to kennen geeft, komt bij onze
hedendaagfche beoordeelaars van preeken en Predikanten inzonderheid, ja bijkans alleen in aanmerking, zoodat men,
na bet uitgaau der kerk, ook over niets anders hoort
fpreken, dan over bet fchoone van bet geheel, over bet
treffende en roerende van deze en gene pasfage, en over
de kracht en fierlijkheid der uitvoering ; terwijl de zaken, als waren bet bijhangfels, onaangeroerd blijven,
aan bet geheele beloop der preek niet gedacht wordt, de
tekst vergeten fchijnt , en de geheele indruk op eenige
onbepaalde en verwarde denkbeelden netrkomt . Beide deze
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kerkgangers loopen in uiterflen ; doch ik verbeelde mij ,
dat onze jeugdige Critici nog al eerder zullen teregt komen, dan de anderen, wanneer de ondervinding hun
eens de kracht van de Godsdienst leert kennen, en bet
leven den zin der H, S . voor hen ontfluit .
Gij behoort wel niet tot deze nietsbeduidende fnappers
over preeken , die omtrent Bijbel en Bijbelfche waarheden
veelal dood-onkundig zijn , en uwe degelijkheid zoowel ,
als uw .godsdienflige zin, zal U voor zulk eene aanmati .
gende teal bewaren ; maar bet is in de jaren van uwe
voorbereiding tot bet predikambt voor U toch van belang ,
dien geest op to merken en na to gaan, om U tegen
bet onaangename van zulke oordeelvellingen to wapenen, wanner zij oak eenmaal U en uwen arbeid zullen
treffen,
Het bovenLlaande behelst zekerlijk eene wonderlijke
inleiding van een' brief, waarin ik U, volgens uw verlangen, mijne gedachten over de ,Affcheidspreek van den
Heer c a Q u E A E L zou mededeelen, die Gij mij v66r
weinige dagen toegezonden hebt ; doch Gij zult bet den
ouden vriend van uw' Vader niet kwalijk nemen, dat
hij, aan U al zoo voortfchrijvende, in den toon van een'
onderwijzer en vermaner is gevallen, en welligt befpeurt Gij toch wel eenig verband tusfchen hetgeen ik
tot dusver gefchreven heb en den inhoud van uw' laatflen brief. Maar, zal ik met den panegyrifchen toon
van dien brief over bet werk van den beroemden Walfchen Predikant .geheel inflemmen, en verklaren, dat hetzelve
bij bet lezen denzelfden buitengewonen indruk op mij
gemaakt heeft ? Neen , dit verwacht Gij niet, die zelf
zoo levendig gevoelt , hoe veel de voordragt van een'
Predil ant op bet oordeel van deszelfs toehoorders afdoet. Vraagt Gij echter, of ik de preek van den Heer
c o Q U E R E L niet als eerie nieuwe proeve befchouw van
's mans uitftekende bekwaamheden, dan zeg ik volmoU
dig ja , en ik beken gaarne , dat ik den man van talent,
en den Schrijver van vele voortrefl'elijke artikels in de
Biographie facree, van bet flukje over de ontdekkingen van C II A M P o L L I o N, en van de voorrede voor
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do Esquisfes poetiques, op deze weinige bladzilden wee
dergevonden heb . Het zijn toch geene alledaabfche
denkbeelden, die bier voorkomen ; de ontwikkeling van
dezelve legt eene niet gewone fchranderheid en menfchenkennis aan den dag ; terwijl de geheele omkleeding
den man aanduidt, die taal en flijl volkomen in zijne
magt heeft. Ook fluit men bier niet op die misfiagen
tegen de regelen der predikkunde, waarover bij de beoordeeling der beide preekbundtls van denzelfden Schrijver met zoo veel rest geklaagd is ; de tekst is bier wat
bij zijn moet, bet leidend beginfel der geheele preek ;
die tekst wordt niet naar bet doel van den prediker gewrongen, maar dezelve verkrijgt en behoudt zijn' vollen eisch , zoodat de Uitlegkunde tegen de opvatting der
woorden van P A U L U S (Hand. XX : 27) of de Predikkunde tegen bet gebruik van dezelve kwalijk iets zal
kunnen inbrengen. Wat toch is de inhoud der preek
anders, dan cene ontwikkeling van den zin dier getuigenis , welke de Apostel zichzelven geeft, hoewel dit
niet als bepaald therna aan bet hoofd der preek flaat nitgedrukt ; en hoe kon de gang der denkbeelden eenvoudiger zijn, dan dat de Heer C o Q U E R E L aantoonde,
z° . wat bet beteekent, niets achter to houden (of, gelijk bet in de Franfche vertaling luidt, ne point s'dpargner) ; 2°. wat de uitdrukking, den raad Gods to verkondigen , zeggen wil , en ;° . wat in bet gezegde, den
ganfchen raad van God to verkondigen, ligt opgefloten .
Op de dispofitie der preek heb ik dus geene aanmerking ;
ook niet op derzelver geest, welke mij toefchijnt die
van een Bijbelsch Christendom to wezen ; en desgelijks
flem ik U gaarne toe, dat er brokken van ware welfprekendlieid in gevonden worden, die, bij de meesterlijke
uitvoering, hunne werking gewisfelijk niet zullen hebben
gemist : maar bet is de ontwikkeling der drie bovergemelde punten, waarover ik U mime gedachten wel wil
mededeelen, niet om dezelve of to keuren, maar om
U , ter uwer leering , naar ik hoop , op bet eigenaardige
daarvan opmerkzaam to maken .
Zeldcn is bet m~ zoo duidelijk geworden, dat elke
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natie haar btzonder karakter ook op bet gebied der prep
dikkunde medebrengt , als bij het lezen der Affcheidspreek van den Heer c o Q ;u-a it F-L . Bedrieg ik mij niet .,
dan ontdek ik daarin trek voor trek den Franschman .
Een Nederlander, al ware hij een Walsch Predikant,
zou , naar mijn oordeel , uieer hebben ftilgeftaan bij het
karakter van P A U L u s zelven, en uit diens voorbeeld
trgkl en hebben ontleend , om zijn' volbragten Evange*
liedienst to teekenen ; een Dultfcher zou zich meer in redeneringen hebben vertfiept, terwijl beide aan hunne gc .
beele preelc een' ernftiger, hartelijker en gamoedelijker toon
zouden hebben gegeven . Maar hoe ! --- hoor ik U zeggen - is de toon van den Heer C o Q U E R E L dan niet
ernftig en plegtig ? Waart Gij maar eens tegenwooordig
geweest, toen hij , met zijne welluidende item en veelbeteekenende gebaren en met zijn gelaat zoo vol van uit-drukking, die en die pasfage uitfprak ., en Gij zoudt uwe
aanmerking gewisfelijk terugnemen. -- Ik wit hierop niets
afdingen , mijn Vriend, en ik ben zeer verre van den
Heer c o Q U E R E L als Prediker gebrek aan ernst to willen to last leggen ; integendeel erken ik, dat hij in alle
zijne uitgegevene preeken , en ook in zijne laatite , zees
ernftige waarheden verkondigt : maar dit bedoel ik, dat
liij op den preekftoel zijn karakter als Franschman in
zoo ver medebrengt, als zijn preeken gekenmerkt ftaat
door datgene ., wat de Franfchen gewoon zijn esprit to
noemen . De Franschman , die in het gezellig verkeer
,or op uit is , om alles , wat hij zegt , op eene vernuf_
tige en pikante manier to zeggen , verloochent dit karakter ook dan niet, wanneer hij als f eeraar van de Godsdienst optreedt . Dit is geene affectatie , geen jagtmaken op treffende gezegden ; maar bet is eene zucht, die
hem natuurlijk eigep is, en die hem ook di#i£r niet verlaat , waar de hoogfte ernst zijn . binnenite vervult en nit
zijne woorden fpreekt . Dezen esprit meen ik overal to
ontdekken , zoowel in de redekunfl:ige figuren , waarvan
de Heer C 0 Q U E R E L zich bedient , als in den /lyle
coup .,, welken ha hier en daar bezigt , in de veelvuldige
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tegentlellingen, vergelijkingen en wendingen, in de Jerk
gekleurde fchilderingen en vernuftige epitheta ; j de geheele toon van deze preek draagt , althans naar rnijn gevoel, de overtuigendfte bewijzen daarvan . Lees ufaar
tens de inleiding, en moat Gij niet zeggen, dat de wending, waarop de eigenlijke kracht van dezelve berust,
aardig en vernuftig is? Of is de geheele pasfage, waar .
In de Heer c o Qw E R E L over dezulken fpreekt, die zich
over zijn henengaan op ease min gunflige wtze hebben
uitgelaten, Diet vol van zekere deels ftekende, deels roerende geestigheid'? Hoor eens, als hij pag . 12 zegt :
,, En dehors de cette confiance restent, it est vrai,
quelques oififs, a qui l'habitude du travail n'a point
appris cc qua vaut dans la journ6e d'un pare de famine
un peu plus de libertd, an peu plus de loifir, et quelques esprits, accoutumds d tout reduire en chifres, qui
s'etonnent qua l'or ne pefe pas dans toutes lei mains
autant qua dans les lours . fe ne confens pas plus d les
prendre pour juges, qua vous, a les choifir pour interprPtes, et Us expriment ausfa peu vos jugemens, qua
mes motifs . Mais en vous . . . . mon fadale et bienveilfant auditoire I en vous , dont les regards ont fi forwent
rdpondu aux miens, en vous, dons je connais fs bien et
la manure d'dcouter,, et les larrnes, et m8me le fourire , en vous j'-ai confiance entiere. Nul de vous , depuis douze annees , n'a reproehe h mes lavres de n'i'tre
pas fncbres . . . . vous ne commencerez pas aujouriPhui ."
Lees de geheele redeneriilg op pag . z5 en r6, lees de
zinfnede op pag . 2o : „ Enln, de tous ces petits esprits, de ce troupeau fervile d'imitateurs en incredulltd,
qui n'ont pas mime le merite d'avoir invents une impietd ni une objection nouvelle ." Vergeet ook niet de
toefpelingen op bijjzonderheden tit het O . V. , die door
eon' gezuiverden fmaak in de predikkunde reeds lang zijn
afgekeurd ; en Gij zult, naar ik mij verbeeld, levendig
gevoelen, wat ik zeggen wil . Zoo lezen wij pag. rz
„ En an jour de feparation et d'adieu -- it nest ni
permi ni posfble de fe perdre dans les rangs de fon
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people , de voiler fa face comma Moife au retour du
Sinai." Op pag . ~ii . „ La forme et les mots, le flux
de paroles qui ddroule one vAritd, le fon de la voix
qui exhorte , le geste de la main qui bent , le -regard
appelant vos regards a fe porter vers lei cieux, voile
ce qui est a nous, comme la verge de Moife, fldrile
rameau de bois mort, dtait a lui." Op pag. 25 : , Nos
faibles mains, qui foutiennent l'arche fainte, peuvent
bien plier fous le poids, mais nous n'avons pas ledroit
de la rendre plus ldg8re , et de lui ravir one de fes
faintetds ." Op pag . 27 : „ Vow repousfez avec la
mdme repugnance cette morale , qui dresfe fa petite tribune a distance egale du Sinai et du Tabor ." „ Une
pidtd, qui-trouve , que Jerufalem est trop loin pour
y aller adorer ." Doch, gelijk ik gezegd heb, het zijn
niet alleen deze en gene plaatfen in de preek, maar het
is de geheele toon van dezelve , waarop ik mij beroep.
Waarlijk, mijn waarde H
hebt Gij ooit pasfages, die zoo fijn getourneerd en zoo puntig uitgedrukt
zijn , in eene Hollandfche preek gelezen, of uit den mond
van een Hollandsch Predikant gehoordy en moet Gij niet
erkennen, dat fommige derzelve met den geest der Franfche taal zoo innig verbonden zijn , dat zij door eerie
overbrenging in eene andere taal , b. v . in het Nederduitsch, hare kracht zouden verliezen, ja - welligt eeif'
glimlach zouden afperfen ? ik zeg dit geenszins ten nadeele van den bekwamen man , maar alleen om Ii op het
onderi4cheidend kenmerk van zijne preekmanier opmerkzaam to maken, die zekerlijk even zeer met zijn geheel
karakter als Franschman verbonden is , als zij aan de
behoefte van Fran/ehe toehoorders beantwoordt . Mij
dunkt, dat de Heer c o q u E R E r. zich bij zijne preeken
altijd een Fransch auditorium moet hebben voorgefteld,
en dat ook zekere fmaak voor zulke ftjnheden in ftijl en
taal er toe vereischt wordt , om in zulk preeken regt behagen to vinden , en er , in den waren zin des woords ,
door geflicht to worden . Welk een verfchil heerscht er
in dit opzigt tusfchen den preektrant van den Heer a o-

6%o

BRAEP .

q u r~ its L en lien van beroe ride vaderlandfche Kanfei
redenaars! Hier gevoelt men aan alles, dat een Nederlander tot Nederlander,) bet woord voert ; terwijl men
daar de taal van den Franschman, tot Franfchen gerigt,
opmerkt . Dit fchijnt mij zoo waar to zijn , dat ik bet
voor een' Nederlander , die zich hier to lande tot FranseA
Predikant wil vormen, altijd als eerie moeijelijke taak befchouwd heb, zich then esprit in den aanleg, de uitwerking en de voordragt van eene preek eigen to maken, zoo
hij anders een Nederlander wil blijven . Le flyle est tout
1'homme , dit gezegde van s u it E o rr vindt , mrjns achiens , hier volkomen toepasfing ; bet -eene is met bet andere op bet allernaauwst verbonden , en de Nederlander
moge door langdurige oefening bet Fransch even zuiver
leeren fpreken en fchrijven , als cen geboren en in zfjn
Vaderland levende Franschman : de color dicendi , dat
gebeima waas, war uit bet binnenfte van onze ziel op .
rijst en zekeren bepaalden toon en tint aan onzen flip[
mededeelt, zal de onderfcheidene geaardheid van beide,
zekeren trek van her nationaal karakter meer of minder
duidelijk doen doorfchijnen .
De Heer c o Q U E R E L fchijnt dit ook zeff gevoeld to
hebben. ; hij is immers, naar uwe eigene getuigenis , in
weerwil van zijn twaalfjarig verblijf hi de hoofdflad van
ons land, Franschman gebleven , zonder iets van onze
natie to hebben aangenomen, en welligt heeft dit hem ook
tot bet ongelukkig befluit gebragt - om niet eens onze
taal to leeren . Men zou dit onbeleefd kunnen noemen ,
vooral in een' Franschman , die toch doorgaans, altharis
in de vormen , zeer beleefd is ; doch ik wil alleen zeggen , dat bet jammer is , omdat de waardige man zichzelven daardoor van de gelegenheid beroofd beef-,, orn in den
volgenden loop zijner fludien zich van den voortref#elijken arbeid onzer Godgeleerden behoorlijk to bedienen ,
en hij bet zijne zou hebben kunnen hijdragen, om one
theologifche Letterkunde in zijn Vaderland maer bekend
to maken . Doch ik kan mij levendig verbeelden, dat de
Deer c o q u s R E L in Holland een vreemdeling geble-
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ven is en blijven moest, dat hij zich bier nooit heeft kunnen thuis gevoelen, en dat alle de bewondering van
zijne talenten , en alle de hoogachting en liefde, hem om
zijn perfoonlijk karakter bewezen , een zeker heimwee
niet heeft kunnen onderdrukken . Ik verwonder mij dan
ook niet , dat hij eene beroeping , die hem weder in bet
hartje van Frankri k en to midden van zijne naaste betrekkingen verplaatfle, heeft aangenomen , geflreeld
door bet vooruitzigt , van zijne fchoone loopbaan Mr
voort to zetten en to eindigen , waar hij dezelve heeft
begonnen . Gewisfelijk heeft de verdienflelijke man in de
Walfche Gemeente van flmferdam veel goeds geflicht,
en hartelijk wensch ik hem geluk, dat hij bij zijn affcheid
eene taal mogt voeren, zoo als op pag . 30 , 34 en elders
voorkomt . Waarlijk , bet is benijdenswaardig , in zulke
oogenblikken aldus to mogen fpreken 1 Moge al dat goede
bevestigd en uitgebreid worden, en moge hij in de belangrijke flad, die hem welhaast haren inwoner zal noemen, tot een' rijken zegen zijn voor de zaak van de
Godsdienst en van bet Protestantismus, waarvan hij zich
overal een warm voorflander betoont to wezen .
De keerzijde van bet verblijf des Heeren c o Q U E R E L
in ons Vaderland beftaat welligt in eene overdrevene prijsflelling op de voordragt der preeken, die toch ook wel
zeer hare grenzen heeft De Focux poetiques adresfds a
Mr. A . L . C . C O Q U E R E L, Ministre du faint Evangile, tant a l'occafon de fon infallation comme Pasteur a .4mferdam en 1819, qu'a celle de Jon Sermon
d'adieu et de fon depart pour la France en 1830, par
p . F . D . C H A N D O N, ancien Membre du Confistoire
de l'Eglife Wallonne de Rotterdam, door U bij de preek
gevoegd, behelzen daarvan cenige trekken , die mij bet
beeld van onze hedendaagfche jonge en oude beoordeelaars
van preeken en Predikanten voor den geest brengen . Zoo
lees ik onder anderen op pag . 6 :
„ Combien noun admirions le talent oratoire
Qui t' asfure en tout temps un brillant auditoire,
Ton fyle ft feuri , ton zPle fi fervent,
Ton heureufe nzemoire et ton maintien decent!"
MEMGELW . 1830 . NO . I3 .
V v
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Indt;.daad, zulke uitboezemingen, hoe welgemeend zij
ouk z ;n mogen, kunnen den Heer C o Q UE R E L zelven weinig behagen, die op pag . 325 van zijn' tweeden bundel preeken zoo waar als treffend zegt : „ Le

fanctuaire n'est pas un thdatre , dresfd pour y briller ."
Doch welligt fchrijf ik U over dit thema bij eene andere gelegenheid . Ontvang voor bet tegenwoordige mijn'
hartelijken groet !
D. V. D. R. . . .

I

LEVENSBERIGT VAN DEN MARQUIS DE LAFAYETTE .

n een gefchrifc, ten vorigen fare to Philadelphia, in
Noord- Brnerika, uitgegeven, vindt men een Levensberigc
van den Generaal D E L A F A Y E tiY T E, dat to meet opmerking
verdient, dewijl destljds geen mensch kon gisfen, dat deze
beroemde en achtirgwaardige man op nieuw uit de flille afzondering des rustigen landlevens op bet woelig tooneel der
wereld geroepen zou worden . leder weet, dat LAFAYETTE
veelvermogenden invloed had bij de jongIle, zoo belangrijke
gebeurtenisfen in Frankrijk, en dat hij vooral bet zijne toebragt tot fpoedige herftelling der orde . Niet zoo algemeen
bekend is zijn vroegere levensloop . Wij meenen derhalve,
dat aan velen onzer lezeren de mededeeling van gemeld
flukje niet onaangenaam zal zijn, dat een beknopt verhaal
hehelst van de voornoamlle bedrijven en lotgevallen des grijsaards , die, aan zijne beginfelen getrouw, in weerwil van
1iooge jaren, nog eenmaal thans optreedt, om de zaak der
menschheid to handhaven en betamelijke vrijheid to verdedigen.

M

ARIE PAUL JOSEPH ROCII YVES GILBERT NO-

TIER, JJfirrgUiS D E LAFAYETTE, werd geboren, den 6
September 1757, in de provincie Auvergne, (later uitmakende
('e twee Departementen Puy de Dome en Cantal, benevenS
een gedeelte van la Haute Loire) in een bergachtig oord,
op bet kasteel de Chavignac, zes mijlen van de oude flad
Brionde . Van de vroegfle tijden of was dit gewest beroemd
wegens de dapperheid der inwoneren en derzelver zucht voor
c,nafhankelijkheid . De voorouders van LAFAYETTE behoorden tot de lieden van den eerften rang in die landilreek, en
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onderfcheidden zich Reeds door ridderlijken moed en held .
haftige fierheid . In de jaarboeken van Frankrijk flaat de
Maarfchalk D E LAFAYETTE zeer loffelijk vermeld, en diens
bloedverwante, Mevrouw D E LAFAYETTE, was eene zeer
befchaafde vrouw, die een' niet geringen lecterkundigen roem
had verworven . Het zal dus wel niet noodig zijn, bier nit .
voerig to bewij zen , dat de jonge LAFAYETTE reeds vroeg
van den geest zijner voorvaderen diep werd doordrongen ; in
zeer jeugdrge jaren trok hij partij voor burgerlijke vrijheid,
en werd een ijverig, fchoon altijd gematigd, verdediger van
de zaak der menschheid .
In den ouderdom van ruim zeven jaren werd L A F A Y E T T E
geplaatsc op bet Collegie van LOUIS LE GRAND to Paris,
alwaar hij eene (voor then tijd) onbekrompene opvoeding
ontving. Vijftien jaren oud zijnde, werd hij ingefchreven
onder de Musketiers, die de lijfwacht des Konings uitmaakten . Ten jare 1774, flechts zeventien jaren oud zijnde,
huwde hij ANASTASIA DE NOAILLES, wier deugd, cooed
en huwelijksmin voor de vergetelheid zullen bewaard blijven,
zoo lang vrouwelijke uitmuntendheid words gewaardeerd . Zijne
verbindtenis met deze vrouw deed zijn jaarlijksch inkomen
tot aoo,ooo francs beloopen . - De vader van L A F A Y E TT la
viel in den gag bij Minden ; bet is opmerkelijk, dat bet
doodelijk fchot kwam van eene batterij , waarover dezeif.
d e Generaal PHILIPS bet bevel voerde, tegen wien de
zoon ten jare 1781 over flond in Firginia .
L A F A YET T E befchouwde den toefland van Noord-rlmerfki
met de harcelijke belangflelling en al bet vuur der jeugd .
Hij was in die jaren , waarin de mensch de krachten van
2ijnen geest begint to ontwikkelen . Hij ontwaarde in zijnett
boezem een flerk verlangen , om deel to nemen in den wore
flelfirijd, die roemrijker was, dan er ooit een beflaan had
tusfchen twee volken . Hij verliet dus de aangenaamhedeti
van een prachtig hof en de bekoringen zijner jeugdige gade,
om naar Ixierika over to fleken . Den 4. April 17.77 las men
bet volgend berigr in een der nieuwspapieren van Parijsi
„ Een der rijkfleu van onzen Adel, de Marquis DR LA+
FAYETTE, een aanverwant van den Hertog DE NOAILLE8,
heeft voor eigene rekening een fchip gehuurd en uitgerust
voor eene reis naar dmerika , met twee Officieren van zijne
kennis . Hij vertrok de vorige week, onder voorgeven, dat
hij naar ItaRR zou ilevenen . Hij zal in den rang van Majoora
V V 2
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Generaal dienen in bet 4merikaansch leger . Daarentegen
gaat een Majoor-Generaal in Franfhe dienst, de Graaf D E
B V L KE LY, een Iersch Edelman, met verlof van zijne Majesteit, zich aanbieden aan den Koning van Grootbrittanje,
om tegen de llmerikanen to flrijden ."
L A F A Y E T T E landde op North-Island, in de Winyan-baai ,
omtterit zestig mijlen van Charleston, en werd draar gastvrij
ontvangen door de familie van den Majoor BENJAMIN HUG E s, die , bedekt met wonden , voor genoemde flad fneuvelde, terwijl hij , tijdens den vijandigen inval van PROV O S T, zich getrouw kweet van zijnen pligt . - Met die
eigene zedigheid en edele gevoelens , welke de ware dapper .
heid fteeds verzellen, vroeg L A F A Y E T T E geenen rang in
bet leger, en begeerde geene foldij , maar verlangde flechts ,
als vrijwilliger to dienen .
Den 31 julij 1777 hood bet Congres aan onzen held den
vereerenden rang van Majoor-Generaal aan, dock zonder
hem onmiddellijk in dienst to flellen . L A F A Y E T T E was
niet fang in bet land geweest, welks regten hij kwam helpen
verdedigen, of hij werd de huisvriend in her gezin van W A sH I N G T'ON , aan wien hij zich met al bet vuur der jeugd
Ilddhtte, rerwijl hij zijne genegenheid met gelijke warmte zag
beatitwoorden . De beginfelen , welke hem naar de kusten van
.imerika voerden , werden onder de liefderijke leiding van
dien groocen en goeden man, wiens aangenomen zoon hij
als 't ware was, meer en meer verfterkt . Weldra gaf de
jeugdige held blijken van ongemeene dapperheid . In den
flag van Brandywine, den ix September 1777, flortte hij
her eerst zijn bloed voor de zaak van 4merika . Ten ge .
volge van dat roemrijk bedrijf , droeg de Opperbevelhebber
hem v66r her einde van November bet bevel over eene afdeeling des legers op ; hetgeen den I December 1777 door her
Congres bekrachtigd werd . Zoo was en bleef de Generaal
L A'F A Y E T T E in landsdienst een der warmile en werkzaamfle
vrienden van 4merika . leder bewees hem achting en eere .
Ten jare 1779 keerde hij voor korten tijd naar Frankrft
terug , en deed alle pogingen bij de Franfche Regering, om
de belangen van -e?merika to bevorderen . Dr. FRANKLIN
fchreef, in een' brief van g Maart 1780, aan den Generaal
WASHINGTON her volgende : „ lit ontving eerst onlangs
den brief, welken uwe Excellentie mij de eere deed to fchrijven, ter aanbeveling van den Marquis n E L A F A Y E T T E .
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Zijne zedigheid wederhield hem, denzelven mij eerder in ban»
den to geven . Wij zijn echter fpoedig na zijne aankomst to
Paris met elkander bekend geworden ; en zijn ijver voor de
eer van ons land, zijne werkzaamheid, voor onze belangen
alhier, en zijne fterke gehechcheid aan onze zaak en aan uw'
perfoon, hadden mij dezelfde hoogachcing voor hem reeds
ingeboezemd, welke uwe letteren bij mij zouden hebben
doen ontftaan, indien ze mij terftond overgegeven waren
geworden ."
Terwiji hij to Par%js zich beyond, werd, door Dr.
FRANKLIN, den Gezant van Amerika, een met gepaste
zinnebeelden verfierd zwaard, namens bet Congres, hemaan .
geboden, als een vereerend bewijs van erkentelijkheid voor
zijne edelmoedige hulpbetooning . Nadat hij met den Amerikaanfchen fcaatsdienaar bet zijne had toegebragt, om de
vriendfchap van L ODE w IJ K XVI en van bet Franfche yolk
in bet algemeen ce erlangen , keerde de Marquis nog in I78o
naar flmerika terug , en landde to Boston met aanmerkelijke
verfterking. Waar hij kwam, zijn goede naam, zijne onbekrompene welwillendheid, zijne innemende zeden verwekten
overal eerbied en genegenheid voor hem .
In 1781 werd hem bet opperbevel over een leger opgedragen , ten einde den beruchten A R N OLD tegenftand to bieden , en then roofzieken plunderaar, zoo mogelijk, uit Virginia to verdrijven . Daar echter de Franfche vloot niet to
gelijker tijd medewerkte, moest de onderneming mislukken,
wat bet verjagen van genoemden vijand aangaat ; evenwel
bragt de jeugdige held een niet gering verlies toe aan den
Generaal P H I L I P S en deszelfs woeste bende ; gelijk hij ook
eene geduchte les gaf aan den bekwaamftep der Britfche Generaals, Lord C O R N W ALL I s , die, met trotfche minachting , den Marquis een' knaap noemde , die hem niet kon
ontfnappert. Doch de knaap was niet alleen to werkzaam ,
maar ook to groot voor zijne Lordfchap , die cveldra, met
zijn ganfche leger ingefloten zijnde, de dwaasheid van zijne
trotfche fnorkerij ondervond .
De volharding van L A F A Y E T T E, in weerwil van velerlei
ontmoedigenden lotwisfel, en zijne edelmoedigheid in bet vervullen der behoeften van bet leger uit zijne eigene middelen,
(eenmaal had hij tienduizend dollars voorgefchocen , om de
manfchap to kleeden) doen hem van cene zoo gunfcige zijde
kennen, dat men niet ligt dergelijk voorbeeld meer zal vinden
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in de Gefchiedenis . Ware hij aan onze kuscen gekomen als
een arm gelukzoeker, als een afgedankc of uit zijn eigen
land weggejaagd Oflcier, alseengereed huurling, dievoorelke
zaak zich liet aannemen, waar hij flechts op foldij en buit
lion hopen , gelijk dit gewoonlijk met gelukzoekers bet geval Is ; had hij eeniglijk in de bedwelming der geestdrift zich
onbezonnen onder de Amerikaanfche ftrijders laten opfchrijven, om , als een dweepend kruisvaarder, een enkel fchit .
terend wapenfeit to bedrijven , -- wij zouden hem gerangt fchikt hebben onder de gewone foort van waaghalzen, die
men in alle eeuwen en landen, ten tijde van oorlog , vindr .
Maar dan zoude hij afgefchrikt zijn geworden door bet akelig gezigt van een uitgehongerd, naakt, terugtrekkend le .
ger, -- door de vertraging en kwellingen , gevolgen der
nalatigheid van eenigen onzer Staten in bet leveren van
manfchap en geld ; gelijk ook door de daaruit ontftaande
muiterijen en bet deferteren der krijgslieden, dat zoo dikwijis
plaats had in den 4merikaanfchen Omwentelingsoorlog . Maar
L A F A Y E T T E had edeler en krachtiger beweegredenen . Hij
liet zich niet ontmoedigen door rampfpoedige veldtogten,
noch door rusteloos waken en harde dienst, jaar op jaar ;
terwijl men Reeds to kampen had tegen het weluitgerust leger eens magtigen vijands . In zijne borst gloeide eene to
warme zucht voor vrijheid, die geenszins werd uitgebluscht
of verdoofd door de veelvtfdige vermoeijenisfen van bet
been en weder trekken door de bosfchen der wildernis, bij
bet ftormachtige en gure weder in de koude luchtftreek van
1Noord-Amerika. Eindelijk gelukte bet hem, als Opperbevel .
hebber , met bet door hem gekleede leger , door een meesterftuk van krijgskunde, den Generaa l C O R N W A L L I S to
rorktown in to fluiten ; zoodat die hem -- den knaap - niet
ontlbappen kon , maar zich met de zijnen , in September
1792, krijgsgevangen moest overgeven nan WASHINGTON,
L A V A Y E T T E en onze edellnoedige Geallieerden . Het bloedige tooneel, dat v66r zeven jaren to Lexington, in Masfachufetts , was geopend, werd thans to Torktown, in Virginia, gefloten . Met roem bedeltt, en overal door een
dankbaar yolk begroet, als medeburger, bezocht L A F A YETTE verfcheidene fteden, en keerde vervolgens weder
naar Frankr jk . Daar werd hij benoemd tot Adjudant Generaal bij den Graaf D' E S T A I iv G, die gereed was, om , met
bet oppcrbevel over land- en zeemagt , uit Fraxfekea en,
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Spanjaarden beflaande , naar 4merika of to zeilen ;, toes de
vrede werd getroffen .
L A F A YE T T E begaf zich echter voor de derde m2a1 naar
de Vereenigde Staten, om to deelen in de zegepraal der
4merikaanfche onafhankelijkheid . „ Moge de groote tempel --fprak hij destijds - welken wij thans-voor de vrijheid opgerigt hebben , Heeds eene les voor onderdrukkers , een voorbeeld voor onderdrukten, en eene fchuilplaats voor de regten
der menschheid verflrekken !" Zijn borstbeeld werd door de
flad Parijs aan den Staat van Virginia aangeboden , en bet
geheele land door koesterde men voor hem de warmfle gevoelens van dankbaarheid en eerbied . In 1784 nam hij of
fcheid van het Congres , en zeide het land vaarwel , dat
hem een tweede vaderland was geworden .
Van dezen tijd of tot aan de Franfche Omwenteling hield
de werkzame en liefderijke L A F A Y E T T E zich bezig met het
bevorderen van de' zaak der menschheid, daar hij op eigene
kosten eene proeve nam ter vrijmaking van de Neger-flaven
en ook de belangen der Franfche Protescanten behartigde .
Bij de zatnenroeping der Nationale Vergadering, in 1787,
moist hij dan ook een gunflig befluit ten opzigte van hunne
burgerlijke regten to bewerken . Ben der Notabelen zijnde,
deed hij eene poging , om af'fchaffing van de lettres de cachet (*)
to bewerken en den toefland der gevangenen to verbeteren .
Hij keurde de vernietiging van de Bastille goed . Ook was
hij een der eerflen, die op den ii julij eene verklaring der
regten van den mensch voorflelde, en hij verlangde verantwoordelijkheid van des Konings Ministers . - Volkomene belangeloosheid kenmerkt alle de daden van L A F A Y E T T E .
Terwijl hij de Koninklijke familie en vele andere perfonen
tegen de woede van her gemeen 'befchermde, was hij tevens
een ijverig voorflander van godsdienflige, flaatkundige en
burgerlijke vrijheid, verklarende, dat hij opfland cegen willekeurige overheerfching voor een' heiligen pligt hield . Daar
hij overeenkomflig deze zijne beginfelen van billijkheid en
regtvaardigheid handelde, maakte hij , gedurende den eerfcen
tijd der Franfche Omwenteling , zich bij beide partijen verdacht, nu eens, dat hij de alleenheerfching, dan weder,
(*) Geheime bevelfclirifcen des Konings , volgens weike
perfonen, die mishaagden, zonder vorm van regt gevangea
genomen werden .
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dat bij de volksregering begunfcigde. Zijne volksgezindheid
trouwens narn Reeds toe, en in 1789 werd hij benoemd tot
Generaal. en-chef der Nationale Garden van Frankrijk - eene
grootere menigte troepen, dan misfchien federt de dagen van
X E R X E S onder bet opperbevel van een eenig man had geftaan ; doch hij wist bet nemen van een befluic to bewerken,
dat niemand bet bevel over de Nationale Garde in meer dan
ado Departement to gelijker tijd zou voeren . In de lente
van 1791 ondervond hij verandering van de volksgunst ; zijne
troepen werden hem minder genegen ten gevolge van hevige
partijzucht, daar aan den eenen kant de Koningsgezinden
hem aanvielen, en hij tevens zonder reden verdacht was bij
de Nationale Vergadering . Hij werd van verraad befchuldigd
door MAR AT en diens aanhang ; ja, er was zelfs een aanflag
op zijn leven gedaan door eenen booswicht, dien men on_
geftraft lief gaan .
Zoodra bet fraatsbeftuur behoorlijk was gevestigd, legde
hij zijn bevelhebberfchap neder, en ging fcil leven op een
zijner familie-landgoederen . Bij deze zijne vrijwillige ver_
wijdering bood de frad Parijs hem een' gouden gedenkpen .
ning en een borstbeeld van W ASH I N G T O N aan . Men bood
hem desgelijks eene volkomene fchavergoeding aan voor de
verliezen , door hem geleden bij de Omwenteling ; doch met
de hem eigene belangeloosheid weigerde hij , iets aan to ne_
men. - Toen de oorlog tegen Oostenr~k begon, werd L AF A Y E T T E tot Majoor-Generaal benoemd ; kort daarop verkreeg
bij den rang van Luitenant-Generaal, en eindelijk dien van
Maarfchalk van Frankrijk . Het bevel over de legers van de
Maas en Moezel op zich genomen hebbende, verliet hij zijn
hoofdkwartier terftond na den 20 Junij 1792, ten eirde klagten
in to brengen over de beleedigingen , waaraan de Koning in
den loop van dien dag blootgefteld was geweest ; maar een
bevelfchrift, om hem in ftaat van befchuldiging to ftellen,
werd tegen hem uicgevaardigd . Hij zag zich verlaten door
zijne troepen , die ongehoorzaamheid aan zijne bevelen thans
voor pligt hielden, en bet erkennen van hem als fchending
der wetten aanmerkten . In weerwil van deze meeningen,
fcheen nogtans zeker gevoel van achting en eerbied voor
hem in de gemoederen zich to openbaren bij een leger, dat
befloten had, zijnen Generaal aan zijn lot over to laten ; -men liet hem dus tijd en gelegenheid, om voor eigene vei_
ligheid to zorgen . Hij verzamelde dan dien eigen nacht zone
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vrienden , en otiderzocht , wie , uit perfoonlijke gehechtheid
aan hem , gezind mogt zijn, am mede in zijne gevaren to
deelen . Men zag bet duidelijk in , dat tegeniland niet mogt
baten, daar hij door bet ganfche yolk en door zijne troepen
was verlaten . De genen , , die v66r weinig cijds nog gehoopt
hadden bet lot des rijks to kunnen bellisfen, moesten derhalve onverwijid de vlugt nemen . Met tegenzin ftemde LA.
FAYETTE toe in eenen maatregel, die onvermijdelijk was ;
maar hij ontveinsde zich de bezwaren niet, welke daarmede
gepaard gingen ; - hij wilde nogtans liever ongelukkig dan
fchuldig in de oogen der menfchen ziju . Hij befloot dus,
2ich to verwijderen, eer bet naderend daglicht hem wederom bet treurig gezigt zou aanbieden van een misnoegd leger,
dat vroeger zoo fterk aan hem gehecht was, en dat nu
nog, zijn ongeluk ontziende, befloten had, zijne vlugt niet
to verhinderen .
Hij fleeg derhalve to paard en reed weg, vergezeld van
zeventien perfonen, waaronder L A T O U R M A U B O U R G,
de vriend zjjner jeugd , - A L E X A N D E R L A MET H, vroeger een zijner bitterfle vijanden , thans zijn deelgenoot in
bet ongeluk,- 8 U R E A U D E P U s Y, welke drie malen Voorzitter van de Conflitudrende Vergaderiug was geweest, voorts eenigen van zijne Aides-de-camp, en anderen, die de
wraak van de zegepralende partij vreesden . Niemand hunner
deed eenige paging, am een enkel bataljon tot bet verlaten
der vanen to verleiden, en door zulke lage middelen de gunst
des vijands to zoeken ; integendeel, hun eenige wensch was,
naar een afgelegen land zich to begeven , en daar betere da .
gen of to •w achten . Hec Franfche grondgebied verlaten hebbende , trokken zij eenige mijlen voort , zonder hindernis to
ontmoeten . leder had de uniform van zijnen rang behou .
den, en op hunneu weg gaven zij rondborllig zich uit voor
de genen , die zij waren , - Oicieren , welke, het leger verlaten hebbende, naar Zwitferland reisden . Eindelijk ontmoet .
ten zij eene Oostenr~kfche patrouille , en gaven , op gedane
aanvrage, wederom hunne namen en hunnen rang to kennen,
tevens de redenen er bijvoegende, welke hen bewogen badden, am hun land to verlaten . Hierop werden zij aangehouden en voor gevangenen des Konings van Pruisfen
verklaard .
Onmiddellijk hierop had eene lange onderhandeling tusfchen
de Haven van Berlin en Weenen plants , betrekkelijk deze

630

LEVENSWRIGT

gevangenen. Ten laatfte werd bepaald , dat de Monarch,
die bevel over de vereenigde legers voerde, de bewaring van
L A F A Y E T T E en diens medgezellen op zich nemen zoude .
Zij werden gevolgelijk onder geleide verder gevoerd en re
TJ/ezel in den kerker geworpen . Zij waren ieder afzonderlijk
opgefloten, en fteeds onder toezigt van Officieren , die flellige bevelen hadden ontvangen , om hen geen oogenblik nit
bet oog to verliezen, noch antwoord to geven op eenige
der vragen , die zij doen mogten .
LAFAYETTE, overftelpt van droefheld en verdriet over
zoo wreede behandeling, werd ziek, en wel zoo gevaarlijk,
dat er aan geene heritelling fcheen to denken . Ook in dezen
toeftand mogt M A U B o U R G zijnen vriend niet bezoeken , die,
zoo men meende, weldra fterven zoude . De ziekte nam echter eene gelukkige wending, en de Koning van Pruisfen, voordeel hopende to doen met zijne herftelling, lief hem aanbiedingen doen, dat zijn toeftand zoude verbeceren, indien hij
partij tegen Frankrijk wilde trekken . Maar L A F A Y E T T E gaf
in een fier antwoord zijne verontwaardiging over zoodanig
vooritel to kennen . Hierop werd hij nog harder behandeld .
Men wierp hem en zijne medgezellen in een' wagen en ver .
voerde hen naar Naagdenburg, maar zorgde, dat zij niets
van hunne familien to weten konden komen, omtrent wier
lot zij zeer ongerust waren, nit hoofde van de verbanningen
en vervolgingen in Frankryk. Het fcliijnt , dat hunne vijanden , door hen alzoo to vervoeren, hunne ellende hebben
willen verzwaren, en tevens de verontwaardiging des yolks
tegen hen gaande maken ; maar, zoo dit hun oogmerk is geweest, hebben zij hunne maatregelen kwalijk gekozen, daar
overal bleek, dat de onregtvaardigheid van bet gevangenhou .
den en de ftandvasiige moed der gevangenen belangftelling
en medelijden wekten . Zij bleven , gedurende een geheel
jaar, to Maagdenburg in een vochtig en donker geweif, dat
omgeven was door hoog paalwerk , en den toegang had door
vier achtervolgende deuren , welke door ijzeren Raven verfterkc
en met zware hangfloten voorzien waren .
Eindelijk gaf de Koning van Pruisfen onverwacht bevel,
dat L A F A Y E T T E overgebragt zoude worden naar Neisf. Te
vergeefs verzocht M A U B o UR G, dat hij bij zijnen vriend opgefloten mogc worden . Men weigerde hem deze gunst, en
voerde hem naar Glatz , werwaarts B U R E A U D E P u s' kort
daarna ook gebragt werd . ALEXANDER L A M E T u, die
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gcvaarlijk krank was, kon niet met zijne lotgenooten vervoerd worden . Door herhaald fmeeken erlangde diens moeder de toelating van den Koning van Pruisfen , dat hij mogt
achterblijven ; en , daar binnen kort de vrede tusfchen then
Vorst en de Franfche Republiek gefloten werd, was hij zoo
gelukkig , dat hij zijne vrijheid wederkreeg . De andere gevangenen bleven thans opgefloten to Neisf, ten erode aan
0ostenrijk overgeleverd to worden . Offchoon nu hunne ge&
vangenis nog vochtiger en ongezonder was , dan eene der
andere, meenden aij echter reden to hebben, om zich gelukkig to achten , dat hun werd toegeftaan , bet gezelfchap
van Mevrouw M A I s S O N N E U V a to genieten, welke den
moed had om derwaarts to trekken , ten einde to deelen in
bet lot van haren broeder L A T O U R M A U B O U R G .
Na verloop van eenigen tijd werden zij vervoerd naar 01 .
tnutz . Bij hunne aankomst aldaar ontnam men hun alles ;
hunne gespen en horloges mogten zij behouden , maar volftrekt geen boek , waarin bij geval bet wocrd vr~heid voorkwam . Ann ieder hunner werd , terwijl men hen afzonderlijk in hokken opfloot, to kennen gegeven, dat zij voortaan
niets zien zouden, dan de vier wanden van hunnen kerker ;
dat zij geenerlei mededeeling to verwachten hadden, zoo min
wet perfonen als wat zaken aanging ; dat zelfs bet noemen van hunne ware :namen aarr de Cipiers en in de berigten, die near bet Hof opgezonden werden , verboden was ;
dat zij vervolgens alleen door nommers aangeduid zouden worden ; dat zij nooit eenig berigt aangaande bet lot
van hunne familien zouden kunnen ontvangen, nosh van hun .
nen eigen' toefland geven ; en dat, daar menfchen in zooda.
nige omftandigheden Iigt tot zelfmoord vervallen , bet gebruik
van mes , vork en elk ander werktuig , waarmede iemand zich
bet leven zou kunnen benemen , hun ontzegd werd .
Na drie onderfcheidene verklaringen van Geneeskundigen,
dat verfche luchc volflrekt noodig was voor L A F A Y E T T E,
werd hem eindelijk toegeflaan, to wandelen in de vesting ;
en deze toegevendheid ftrekte zich vervolgens zoo verre uit,
dat hij, op zekere dagen, in een open rijtuig mogt rijden,
met een' Oficier aan zijne zijde, een' koetfier op den bok
en twee foldaten achterop .
Terwijl hij in den kerker to 0lmutz zoo hard werd behan .
deld en dagelijks iets ergers moest vreezen , was zijne onge.
Yukkige vrouw to Parijs in eene gevangenis opge'.loten , en
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verwachtte hetzelfde lot, dat reeds de meesten barer nabe .
ftaanden ondergaan hadden . De val van R 0 B E S P I E R R E
intusfchen redde haar leven , alhoewel bet nog geruimen tijd
duurde, eer zij hare vrijheid erlangde, en krachten genoeg
had , om zeker plan ten uicvoer to brengen . Middel gevonden hebbende, om Frankrjk to verlaten, landde zij den g
September 1795 to 4ltona, en zette onmiddellijk hare reis
naar Weenen verder voort , onder den naam van M O T I E R,
van een' Amerikaanfchen pas voorzien zijnde . Her gelukte
haar , de hoofdflad van Oostenrijk to bereiken met hare twee
dochters , zonder dat her doel barer reize ruchtbaar was geworden . De Prins V A N R O S E N B E R G, getroffen door hare
huwelijksliefde en door haar ongeluk, verwierf voor haar gehoor bij den Keizer , en verlof , om in de gevangenfcbap van
man en vader to deelen ; doch niet de minfle hoop op bevrijding van L A F A Y E T T E werd haar gegeven .
Gedurende twee jaren bleef deze belangwekkende familie
ingekerkerd binnen de muren der gevangenis , en werd met
noodelooze hardheid behandeld . Dewijl zij in akelige gaten
bedorven lucht inademden, werd Mevrouw L A F A Y E T T E ziekelijk , en ook de gezondheid barer dochters feed niet
weinig .
MAUBOURG, PUSY en
LAFAYETTE
waren
nu reeds drie jaren en vijf maanden opgefloten geweest in de_
zelfde galerij , zondef elkander to zien, of van elkanders lot
iets vernomen to hebben, en zonder eenig uitzigt op verlos .
fang ; wanneer bet Franfche Directoire door den Gezant B A
THE L E M Y eene poging lief doen , otn hunne vrijheid to
bewerken ; maar vruchteloos . Eindelijk flemde her Hof van
Oostenr~k daarin toe , nadat de Overwinnaar van Italie een'
voormaligen EIide - de - camp van L A F A Y E T T E tot heczelfde
einde had gezonden . Maar de Ministers van Oostenr%jk zoch .
ten bij deze gelegenheid nog voorwaarden to bedingen, welke
de gevangenen niet konden aannemen . Men vorderde cevens ,
dat LAFAYETTE terftond Europa zoo verlaten, Daze zeide, in een edel en vrijmoedig antwoord, onder anderen :
„ Zijne Majesteic, de Keizer en Koning, wenschc verzekering to hebben, dat ik, onmiddellijk na mijne bevrijding, zal
vertrekken naar 19merika . Dilcwijls heb ik uit eigene beweging dit oogmerk reeds to kennen gegeven ; maar als mijne
toeftemming in de tegenwoordige omflandigheden aangemerkt
moet warden als een erkennen van bet regt , om zoodanige
voorwaarde op to leggen, oordeel ik bet niet betamelijk, dit
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vooritel aan to nemen ." Hij voegde er nog bij : „ Daar
zijn zekere pligten, van welke ik mij nimmer kan ontflaan .
Zoo heb ik becrekking op de Yereenigde Staten, en nag meer
bijzonder op Frankr#k. Ik mag in geene onderhandeling treden met iemand ter wereld, wanneer het zoude ftrijden tegen
de eifchen, welke mijn vaderland op mijn' perfoon heeft ."
Deze onverwachte tegenkanting verbitterde grootelijks het
Hof van Oostenryk, en de deuren van hunnen kerker werden op nieuw ge[loten , offchoon men aan B U 0 N A P ART E
to kennen had gegeven , dat zij in vrijheid gelteld waren .
Doch toen deze eindelijk vernam, wat er gebeurd was, deed
hij zijn verzoek fterker aandringen , waarvan het gevolg was,
dat zij in de maand September 1797 hunne vrijheid erlangden .
Zij vertrokken fpoedig naar Hamburg . Aan Mevrouw L AF AY ET T E vergund geworden zijnde in Frankrijk terug to
keeren , frond B U 0 N A P A R T E, kort na de omweuteling van
November 1799, ook haren echtgenoot toe , dat hij weder
naar het vaderland zich zoude begeven . L A T O U R M A UB 0 U R G, als ook zijn zoon en broeder werden teruggeroepen in i8oo . De vriendfchappelijke becrekkingen met de
familie L A F A Y E T T E werden nu nog meer verferkt door
eene huwelijksverbindtenis tusfchen den jongen M A U B 0 U R G
en eene dochter des Generaals . ALEXANDER L A 141 E T H ,
in 1796 door den invloed zijner moeder zijne vrijheid verkregen hebbende, was naar Engeland gegaan, en erlangde
mede eerst in i8oo verlof, om zich weder in Frankrijk to
vestigen .
Aan L A F A Y E T T E werd nu de befcherming van B U O N AP A R T E aangeboden ; maar hij wilde met diens beftur Wets
to doen hebben . Steeds de zaak der vrijheid behartigende,
ftemde hij tegen, toen B U O N A PART E levenslang Conful
werd benoemd . Ook bedankte hij voor den post van Senateur , en, zich met den vorm van regering in Frankrft niet
kunnende vereenigen, week hij naar Hamburg, alwaar hij als
een bijzonder perfoon ftil leefde tot aan de verandering van
beftuur. Nu keerde hij weder naar Frankrijk , en hield zich ,
gelij It een tweede C I N C INN A T U S , op zijn landgoed met
den akkerbouw bezig.
Vervolgens zich als Candidaat aangeboden hhbbende , werd
hij tot lid van de Kamer der Afgevaardigden benoemd en tot
Viceprefident van dezelve gekozen . Na den flag bij Waterloo , toen 11 U 0 N A P ART E het beftuur wilde ontbinden en

634

LEVEr4SBCRIGT

zich tot Dictator opwerpen , verfcheen L A F A YET T E op de
tribune , en ontrolde de driekleurige vlag van 1789, uitroepende : Vrijheid, Gelijkheid, openbare Orde l Hij bewerkte,
dat de zitting permanent werd verklaard , en dat ieder, die
de vergadering mogt pogen to ontbinden , voor verrader van
zijn land gehouden en terftond gevonnisd zou worden . Hij
drong aan op den affland van N A P 0 L E O N , en liet zich be .
noemen, om een gezantfchap to helpen uitmaken, dat bij de
verbondene Mogendheden oni bet flaken der vijandelijkheden
moest verzoeken . Die poging mislukte, en de overgave
volgde . Na de wederherftelling der B 0 U It B o N s betrok hij op
nieuw zijn ftil en geliefd verblijf op bet land, la Grange genaamd . Het Departement la Sarthe koos hein vervolgens tot
Afgevaardigde . De invloed van dozen ouden voorvechter der
vrijheid was zoo zeer gevreesd bij de Ministers en hunne
aanhangers , dat men alle mogelijke middelen aanwendde, on
zijne herkiezing to beletten . L A F A Y ET T E zelf nu bleef gaarne
in den fchoot zijner familie, en bragt met genoegen daar een
aatital jaren door in wijsgeerige rust . Hij fmaakte de voldoening, dat hij op een in dienst der menschheid doorgebragt le .
ven kon terugzien ; terwijl hij de dankbaarheid, vriendfchap
en bewondering der drnerikanen heeft verworven in eene
mate, die bet naast komt aan den eerbied, welken men gevoelt voor zijnen onfierfelijken vriend - voor W A S tr I N GT ON .

L A F A Y E T T E verfcheen weder in Paris, op den 22 Februarij .1818 , bij gelegenheid , dat een gezelfchap van Ame .
rikanen zich vereerigde, om den geboortedag van den bevrij .
der buns lands to vieren . Toen . bragt hij zijne erkentelijke
hulde toe aan de nagedachtenis der dappere krijgslieden van
rimerika en Frankrijk , welke in de verdediging des lands
roemrijk vielen voor de zaak der vrijheid en onafhankelijkheid.
Ten jare 1824, in de maand Augustus , bezocht L AF A Y E T T E nog eenmaal de Vereenigde Staten . Hij Iandde to
New-cork, alwaar hij werd ontvangen met die geestdrift en
hartelijkheid, waarvan bij overal op zijne reize door bet land
de treffendfle blijken mogt ontvangen . Hij zag bet land,
waarvoor hij zijn bloed had geflort, bloeijend en gelukkig,
en ontving van meer dan tien millioenen vrije menfchen de
verzekering, dat hij op de algemeene liefde en dankbaarheid
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der genen kon rekenen, voor wier bevrijding en geluk hij
zoo edelmoedig en waardig had geltreden .
z oo fchreef een Noord - ALnerikaan , in Louwmaand 1829,
over L A F A Y E T TE . - Dat de bevolking van Parijr, in de
jongfte dagen van verwarring, bet oog weder vestigde op dezen met regt geachten grijsaard , die kennis en ondervinding
bij gematigdheid en geestdrift voor de goede zaak bezit, is
geenszins to verwonderen , maar integendeel aan to merken
als eon verblijdend teeken . Waar men, bij de algemeene
wanorde en volflagene regeringloosheid, rondom zoodanigen
man zich fchaart, heerscht blijkbaar onder de menigte een
geheel andere geest, dan weleer. Ook Frankrijk heeft nut
getrokken nit doorgeworfrelde rampen . (*) 1/rijheid en Orde is
nog de zinfpreuk van L A F A Y E T T E, en deze fchoone fpreuk
prijkt op de vaandels der Nationale Garde, waarover hem
bet opperbevel word opgedragen . De Generaal heeft zich,
gelijk men weet, die keuze laten welgevallen, en zijne
hooge jaren, als 'c ware, vergeten, om zijne medeburgers
van dienst to zijn . Hij , die van zijne jeugd of zoo edele
gevoelens aan den dag legde , kon hier geenszins, als een
ledig aanfchouwer, blijven ftilzitten . Hij fchroomde niet,
terftond in de eerfte dagen van gevaar, eer men de gevol .
gen der Omwenteling met zekerheid kon berekenen , aan
den wensch der weldenlrenden to voldoen . Hij nam den post
van OpperNevelhebber der Nationals Garde op zich, en vaardigde de volgende verklaring in bet openbaar uit : ,, Hot
vertrouwen des yolks van Parijs roept mij nog eenmaal tot
let bevel over zijne gewapende magt . Ik heb met geestdrift
en vrengde de pligten, welke mij ziju toevertrouwd, op mij
genomen , jen ik voel mij , even als in 1789 , fterk door de
goedkeuring van mijne geachte medeleden , die heden in Parijs zijn vereenigd . Ik zal geene (flaatkundige) geloofsbelij .
denis afleggen ; mijne gevoelens zijn hekend . Hot gedrag van
de Parijfche bevolking in deze laatfte dagen van beproeving
doer mij meet dan ooit er trotsch op zijn , mij aan haar
hoofd to bevinden . De vrijheid zal zegevieren , of wij zullen met haar vergaant'
(*) Wij hopen meet, dan wij gelooven, dat des Vertalers
gunftig oordeel door tie uitkomst bevestigd worde . Redacp.
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DE ZIGEUNERS, OF ZWERVENDE HEIDENEN, IN WALLACHIJE .

I

(Uit de Brieven van een' jongen Griek overgenomen.)

k had in JVallac/1je mijn verblijf ten huize van een' mijner vrienden, die, gelijk ik, koopman was, en in een ellen .
dig dorp woondd, dat flechts nit armoedige hutten bellond .
Ieder vreemdeling, die maar een eigen paard bezic, of eene
vreemde kleeding draagt en eenige plasters heeft, wordt daar
genadige Heer genoemd . Treurig is de toeftand der bewoners
van dit land : de menigte leeft in diepe vernedering ; kunstvlijt is er niet ; die de magt heeft , zoekt door onderdrukking
zijner medemenfchen bet meestmogelijke voordeel to behalen .
Tusfchen beer en flaaf fchijnt geene andere betrekking to
zijn , dan - de flok : de eene beveelt en klopt , de andere
houdt den rug toe en gehoorzaamt . leder, die zich opwerpt,
is bier meester. Slechts voor bet nitwendige beflaat er onderfcheid ; wat zedelijkheid aangaat, zijn beer en flaaf elkander gelijk in verdorvenheid , onwetendheid en verlaging ; ja ,
de rijke heeft aldaar niet eens de treurige meerderheid , dat
hij zijne gebreken onder den fchijn van uiterlijke befchaving
eenigermace zou weten to verbergen ; onder bet zijden gewaad van den genadigen fleer fchuilen dezelfde ondeugden ,
als onder bet grove kleed van den boer in [Fallachj e . Vreemdelingen, als .Toden, Grieken , Serviers of Bulgaren, drijven
daar grootendeels den handel. In deze betrekking kwam ook
ik tot mijnen vriend , die van eene der aanzienlijkfle familien to Konflantinopel afflamt . Als hoofd van een niet onbedui .
dend handelhuis zag hij dikwijls zich genoodzaakt afwezig
to zijn , en leidde reeds eenige jaren bet harde, werkzame
err gevaarlijke ]even van koopman in de Levant. Somwijlen
liet hij dus mij alleen in zijn dorp . Jong, zonder ondervinding , onder eene bevolking, welker fpraak en zeden ilt niec
kende, bragt ik, gelijk de meesce rijken in Wallach~e, mijnen tijd met rooken, drinken, jagen, rijden of in verveling
door, en plaagde nu en dan, tot afwisfeling, de boeren .
Op eenen avond, als mijne l#'allach~ers van hunnen arbeid
terugkeerden, hield ik mij in den hof bezig, om eenige
koopwaren , die aldaar des nachts moesten blijven, met paalwerk to omgeven , ten einde bet wegvoeren of Helen to beletten . Plotfeling boorde ik een gedruisch, dat mijne op-
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merkzaamheid trok. Dit, eerst verwijderd, geraas nam toe,
en kwam ieder oogenblik nader ; her waren menfchefiftemmen,
ruwe en zonderlinge gezangen , gefchreeuw van kinderen en
vrouwen, geluiden van dieren, - kortom, ik kan de akelige
gewaarwordingen niet befchrijven, die ik op dien avond had,
terwijl de wind uit de wijde vlakte van Wallachije eene zoo
geheel ontilemde harmonie naar ons toe waaide . Ware ik
ergens in de woestijn van 4rabie geweest, ik zou gemeend
hebben, eene bende Bedou:-nen of eene karavaan met kameelen to hooren ; en ik had her oak bier wel daarvoor
mogen houden, want de woestijnen van Wallachft hebben
ook hunne karavanen en liedoutnen . ,, War is dat toch,"
vroeg ik den eerften bediende mijns vriends, een' flerken
boer, dien men tegen zijnen wil cot kantoorbediende gemaakt
had ; „ war is dat, H I V A LA $ I?" - „ Nog eene echt
Egyptifche landplaag,, genadige Heerl" - ,, Hoel fprinkhanen ?" - „ Neen , veel erger, genadige Heer ! bet zijn Heidenen. " - ,, Heidenen!" riep ik en verbleekte, terwijl 1k
dacht aan de koopwaren van mijnen vriend, die onder den
blooten hemel lagen . De lange lanfen van een' troep drabieren
zouden mij minder vrees aangejaagd hebben, dan deze lange,
kromme vingers der Heidenen, die ik reeds in mijne waren
meende to zien woelen .
„ En deze willen den nacht over bier blijven? Zij moeten zoo verre mogelijk voort ; zij moeten weg, bet moge
dan gaan zoo her wilt' - „ Heb geene zorg, genadige
Heer I wij willen dezen nachc goed wacht houden , en de
dieven zullen zich met de hoenders van bet dorp vergenoegen ; wee de genen, die nog niet naar derzelver nachtverblijf omhoog gevlogen zijn !" - ,, Maar wij kunnen Loch
pier dulden, dat deze zwervers bier de wet ftellen en
her dorp op zekere brandfchacting ftellen ; mat ons eenige
lieden verzamelen , en hen dwingen , dat zij verder trekken ." - ,, Geloof mij , genadige Heer ! gij moet u met deze
menfchen volflrekc tier bemoeijen ; dit is zeker her beste .
De Heidenen zijn even als de distels : die haar aanroert,
fleekt zich."
Offchoon deze raad zeer verftandig was, luisterde ik toch
niet naar denzelven , maar beval den braven B I V A L Alt I ,
wij to volgen . Hij gehoorzaamde, en toonde zich terftond
berdid, om mij voor de gevolgen van mijne dwaasheid to beveiligen, alhoewel hij wijfelijk mij afgeraden had . Met hem
MENGELW . 1830, NO . 13 .
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begaf ik mij derhalvee op weg , en kwam fpoedig in hat vet .
blijf der Heidenen , daar zij omtrent tweehonderd fchreden
van bet dorp zich gelegerd hadden . Zij huisden in ilechte
Lenten van geitenvellen, waarvan de ingang aan de van her
dorp afgewende zijde was . Ik naderde dus , zondeH b-enrerkt
to worden. Walk een gezigt trof mij daar l Zeiden aanfchouwt her oog eens Christens iets dergelijks . Rondom een
grout, onder den blooten hemel aangeltoken vdtir lagers
eenige menfchelijke gedaanten onder elkander, welke ik
naauwelijks kon onderfcheiden van hunne viervoetige medgezellen ; bet eenige voorregt, dat de tweebeenige fchepfhlea
zich aangematigd hadden ., beftond daarin, dat zij iets nader
aan bet vtlur lagen , buiten twijfel om fchielijker gereed to
zijn bij de gewigtige aangelegenheid van bet eten, dat in
een' verbazend grooten ketel toebereid werd . Naakte kilt .
ders hingen aai de borflen van eveneens naakte en bruine
moeders, terwijl ze to zamen affehuwelijke groepen van
ellende en morfigheid vormden ; Ik zeide moeders, maar dit
is niet wel uirgedrukr ; want alles was bier gemeenfchappe.
lijk goad - ook de vrauwen en kinders : echtgenooten en
moeders waxen er nier . De voedfter geeft hate borst aan her
kind, dat gaarne bij baar en misfchien her bare flier is, want
dit weet zij nier, -- de jonge hond zuigt her zwijn, en de
jonge kat 2uigt de reef ; alles is onder elkander - alles vetmengd-. Gewone farniliebetrekkingen beitaan er niet bij daze
verfchrikkefijke verwarring en regeringloosheid , in dezen
chaos der nxruur, waar de mensch geene andere meerderheid
kent, dan ligchamelijke kracht, geen' anderen band, dan
lien her toeval knoopt, en geene andere neiging, dan dierlijken lust .
Weldra werd mijn befpieden door eenen bond van de bende
of bet niet minder waakzame our van een' der Heidenen verraden . Eehe algemeene beweging ontftond in den verwarden
hoop, waar op eenmaal alles in onrust was en nieuw leven
fcheen to fcheppen , gelijk in een mierennest, dat men floort .
Twee of drie mannen fprongen heftig uit eene tent op, en
vroegen mij in de Wallach%jfche fpraak, op een' zeer ilouten
coon, war ik wilde . Maar de vreemde kleeding, die zij aan
mij bemerkten, maakte hen weldra een weinig eerbiediger ;
en als Ik hun mijn' vasten wit to kennen gaf , dat zij zich
van her dorp verwijderen zouden, had de Walloch/fche boerenfpraak geene bewoordingen, die ootmoedig genoeg waren,
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om hunne fineekende beden nit to drukken . Zij waren zoo
vermoeid , zeiden zij , en de dorpen zoo wire of geflegen ;
zij verlangden niets meet, dan een bond , een weinig aarde,
om er op neder to liggen , en een weinig water tot verkwik king ; ik konde, voegden zij ex bij , bet toch niet over mijd
hart brengen , een' ongelukkigen ftam , die buitea bet dorp
bet brood der ellende eten wilde, en Wet eens om de afge .
vallen kruiutels mijner tafel bedelde, weg to jagen .
Ik moet bekennen, dat miju, door de ontmoecing van de .
zen fteeds bedelenden en uitgehongerden hoop verhard, ge .
moed door bet aanhoudend klagen bijna bewogen ware geworden ; ik hield echter vol met zekere vastheid, en hoe
meet lk mijne flem verhief, des to zachter ward de Loon
mijner tegenfprekers, bijzonder wanneer zij den geduchtert
ftok aanzagen, waarmede mijn medgezel bewegingen maak .
te, om als 't ware mijne woorden to ondertteunen en to
bekrachtigen ; want in Wallach~e is tegen dit bewijs niets
in to brengen , - de flaande perfoon heeft altijd gelijk . Ein .
delijk rukte 1k in mijn ongeduld eene der pennen van de tent
uit den grond, en bet zwakke gebouw dreigde in to ftorten .
Ik had bet niet moeten doen ; en er waren flechts weinig
oogenblikken noodig, om mij dit begrijpelijk to maken. De
ganfche (lam geraakte terftond in beweging . Naakte vrour
wen kwamen er uit . Afzigtig boven alle verbeelding was
derzelver gedaante . Met lange, morfige, zwarte baren be .
dekt , en met vonkelende oogen , ftrekten zij hate kromme
vingers tegen mij nit, en vervloekten mij, in hare barhaar .
fche taal, met alle mogelijke verwenfehingen . Als zij einde_
hit hare kelen heesch gefcbreeuwd badden en geen geluid
meer konden geven , grepen zij elk een dier kleine, akelige
fchepfels, welke zij op hare armen droegen, flingerden dez
zelven in bet rond, gelijk bet kind met eenen flinger doer s
en dreigden, my daarmede to flaan .
Verbaasd over dezen laatften trek van hare verfcirikkelijke
welfprekendheid, deinsde ik terug . Mijn getrouwe bediende
was, even als ik, in verwarringI en zijn blijkbaar onrustige,
rugwaarts geflagen bilk feheen mij to raden, miJn hail in de
vlugt to zoeken. Ik begreep hem , en , een weinig to laae
den raad voigende, welken ik vroeger had moeten aannemen3
begaf ik mij haastig achterwaarts, meet loopende dan gaan :
de, en liet bet volkje, dat ik in beweging had gebragt ; gaar:
ne aan deszolfs lot over. Meat, in weerwil der fnelbeid vatl
X 7f 2
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mijnen terugtred, werd ik loch tot aan den ingang des dorps
vervolgd door den ganfchen troep, - vrouwen en kinderen,
paarden, honden en varkens mede daaronder begrepen, - en
her akelig gefchreeuw vervolgde mij nog verder, offchoon

de bende zelve deze grenzen niet durfde overfchrijden . Mijn
bediende volgde mij weldra, doch niet alleen ; hij fleepte bij
de haren (dit middel vervangt in Wallachije de plaats van

boeijen) een' grooten, bruinen kerel, met een' langen, bruinen rok , wollen gordel en muts van fchapenvel , die de Hei-

denen met de Wallachijfche boeren gemeen hebben , mede .
Her was de Hoofdman van den flam . Her eenige teeken zijner waardigheid beftond in eene korte, dikke zweep van lederen riemen , en met koperen ringen bezel . Hij droeg de.
zelve aan den gordel , en bediende zicli er van , om zijne
bevelen bij deze woeste bende ten uitvoer to doen brengen .
B i V A L A K I had hem voor een huis in her dorp gegrepen ,
alwaar hij bedelen of ftelen wilde , zoo hij hiertoe maar gelegenheid mogt hebben . Ik was in eene flechte inim ; en dat
is men gewoonlijk, als men onregt gedaan hee£t :1k bedroef-

de mij dus geenszins over deze vangst, en meende mijn onaangenaam wedervaren op zijnen rug to mogen verhalen . Ik
lief hem binnenkomen , en eenige ligte ftokilagen deden
hem mime milde bedoelingen ten eerfte zeer goed begripen .
Mijn oogmerk was echter niet zoo zeer, mijzelven door
eene ellendige wraak voldoening ce verfchaf£en , als wet
zijnen ruwen hoop daardoor ontzag in to boezemen, en zijne vrijheid tot voorwaarde van hunnen fpoedigen aftogt to
ftellen . Doch ongelukkig had ik buiten den waard gerekend,
en niet gedacht aan bet erbarmelijk gefchreeuw , dat hij terflond bij den eerften flag maakte, in plaatfe van dat heldbaftig geduld to toonen , waardoor de Wallachijers bij dergelijke ftrafoefeningen zich onderfcheiden . In een oogenblik
was de ganfche ftam onder mijne venflers verzameld, als een

hoop Dynns (booze geesten) . Niets bleef' er achter, -- alien
waren gezameniijk voortgerukt , de tweevoetigen en de viervoetigen,ook die zwarte kollen met de levende flingers (kinders), welke zij in her , road zwaaiden, terwijl zij tegen mijn

zwak paalwerk drongen , dat elk oogenblik kon inftorten . Deze affchuwelljke vrouwen dreigden mij, hare kinders op de
fteenen van de binnenplaats to werpen , en zeiden , dat ik
haar dezelven dan betalen zoude . Zoodanige geheel onge-

wone aanvallen zouden zelfs bet onverfchrokkente garnizoen
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vreeze aangejaagd hebben. Men zal het dus begrijpe.
lijk vinden, dat ik, zoodra mogelijk, eene overeenkomst
zocht to treffen . Zij verlangden den Hoofdman tot elken
prijs terug to bekomen ; want een Koning in dzi boezemc
zijnen onderhoorigen geen grooter ontzag in, dan zoodanig
hoofd onder de zwervende Heidens bij zijnen clam heeft ;
zijn woord is eene wet en zijn bilk eene gunst, terwijl
zijne zweep hem tot fchepter dient - hij is priester, wetgever en oppermagtig heer tevens .
Wij waren het fpoedig eens omtrent de voorwaarden . Ik
gaf aan den flaw het gevreesd en vereerd Opperhoofd weder, maar behield de geduchte zweep, als zegeteeken . Ik

bekrachtigde het verbond met een gefchenk van eenige hoenders ; en de flam trok terug , mij met zegenwenfchen overladende. Nadat de nacht voorbijgegaan was , then de Heidenen buiten twijfel geruster, dan ik, doorgebragt hadden,
terwijl zij de hoenders der Christenen opaten en zich daar-

mede vrolijk maakten, brak de gevreesde en inderdaad vreefelijke bende des morgens vroeg op , tot mijne en niet min .
der tot der boeren groote blijdfchap.

EENE DOOR H . VAN ALPHEN OPGEHAALDE PLAATS UIT EEN
OUD BOEK .
. zonderling is, en in den tegenwoordigen
,, iletgeen zeker
• tijd vooral aandachc verwekken moec, is dit, dat er in het
• jaar 1665 to Frankfort een boek uitkwam van den Graaf
• v A tv F L I S C o , onder dezen titel : Decas de fato annisque
„ fatalibus tam hominibus quam regnis mundi, waarin, uit de
• berekening van de driehoeken in het eerfte vierdedeel van
„ den kring van Saturnus , (1k hoop, dat mijn Lezer deze

„ berekening beter dan ik verftaat) voorfpeld wordt, dat , in
„ de helft der I8de eeuw, de omwentQlingen in de Monar• chien beginnen zullen ; en dat tegen het jaar I84o de Ko-

• ningen, wegens hunne onbekwaamheid tot de regering,
„ (principum regnandi imperitia)

door anderen van hunne
„ rijken beroofd, en aan de alleenheerfchingen bijkans een
• einde gemaakt worden zal . Ook geeft de Schrijver to ken• nen , dat die onbekwaamheid grootendeels daarin, beflaan

• zal, dat men de ilaatsverrigtingen niet overeenkomilig de
• centraalkracht leiden kan . - Zie her Magazin der Euro-
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paifehen Staaten-Verhaltnisfe van bet jaar 179?,
„ S . 35 6 , 397-"

„

Zoo fchreef de zalige
zijn werk : Predikt he!

Heft IX .

VAN ALPFIEN in
Evangelium alien Creaturen , 2de

HIERONYMUS

druk, 1803, bl . 245 , 246.

SCIIETS VAN DEN RUSSISCHEN VELDMAARSCHALE SUWAROW .

D

e Graaf s v W A R 0 w, Ceneraal en chef der Rusfifche le .
gers, is buiten tegenfpraak een der moest ongemeene mane
nen van onzen leeftijd geweest . Had. hij de gave niet be-

in to boezemen , en
ware een goede uitflag Met altijd bet gevoig geweest van zij .
n e ondernemingen, - zijn vermaarde terugtogt moet immers
ook voor eene overwinning gehouden worden, - men zoude
in hem niet anders zien, dan een' verwaanden fnoever en
roekeloozen krijgsman, die door blinde en wilde drift zich
zeten, om cen onbepaald vertrouwen

Pet wegflepen .
Hij is in bet Wtesten vooral bekend door
zijne overwinningen in lralie, ten tijde dat Frankrijks meer.
derheid de vrijheid van Europa begon to bedreigen, en uit
then hoofde is aan zijuen naam de herinnering van nationale
onafhankelijkheid verbouden ; evenwel kunnen wij hem niet
antlers befchouwen , dan als een werktuig in vreemde ban,den, - dan als een' krijgsman, dorflende naar bleed, gretig

naar roem, doch voor bet overige onverfchillig omtrent de
zaak, die hij verdedigt, en omtrent de flagtingen, die hij
aanregt, zijnde dezelfde to Isma?l, to Warfchau, in bet
snidden der 41'pen, en overal zijnen weg door verfchrikkelijk

bloedvergieten teekenende.
Hij vereenigde in zich een' vluggen blik, eene zeldzame

febranderheid, en eene onverfchrokkenheid, welke niet to
befchrijven is . Zijne fpreuk was : foorwaarts I en zijn voorbeeld
bekrachtigde zijne beginfelen . De plaats van een' Getteraal,
zeide hij, is aan het hoofd van, niet achter zyn leger. Ook
moest men hem, ten dage van bet gevechc, in bet heetfle van

den firijd zoeken , waar voor de veiligheid vat' zijn ]even
geen andere waarborg was, dan de gehechtheid zijner foldaten, die met geestdrift bun leven voor hem waagden . Zoo
min het bleed der zijnen als dat der vijanden fparende, deed
h?i bet flroomen als water.
In den veldtogt van 1789,in den flag van Rirnnitz, waarin
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ai,ooo Rusfen en Oostenrjkers -een leger van foo,oooTurken,
na een' bardnekkigen tegenftand van elf uren, in volflagene

wanorde op de vlugt dreven , zag de Prins V A N c on u R c
zich op bet punt van omfingeld to worden, en fchreOf dun
Su •w AROW, dat hij hem zonder uitfel moest to hulp k6 .
men . S U w A R o w fcheurde een itukje van den ontvangen
brief, krabbelde er in haast de woorden op : Ik kom, en
zond den Aide-de-camp naar zijnen Geneiaal terug . Dit
alles gefchiedde in een oogenblik . Terftond fnelde hij been ,
en kwam juist, toen de ftrijd zou beginners . De Prins VAN
c o z u R c wilde, dat hij aan xijne manfchap eeti weinig rust
zou gunnen : Mijne lieden , fprak hij , hebben die Wet noo-

dig ; Sint n I K 0 L A A s voor m#, ik achter hem , mijne foldaten achter m#, - laat ons op den vijand los gaan . Poorwaarts !
De rustelooze werkzaamheid van S U W A R O W fcheen de

aanvallen van eene aanhoudende koorts to gelijken ; zijn geest
hield zich telkens met eenig plan bezig . Toen hij in Italie

verfcheen , vonden de Franfchen in hem een' Generaal en
een' foldaat tevens - een man, die wist to berekenen, en
die durfde vechten . Onbuigzaamheid was een hoofdtrek in
zijn karakter. Toen Keizer P A U L bet ondernam , de uniform zijner troepen to veranderen en bet dragen van gebonden haar in to voeren , weigerde S U W A R OW , zich daarnaar
to fchikken . De flaarten , zeide hij , om zich to regtvaar-

digen , z~n geene pieken , en de krullen geene kanonnen !
Zijne gramfchap, die hij zelden wist to bedwingen, vervoerde hem nu eens tot bonende beleedigingen, dah weder
tot wreedheid. Vrijheid in bet fpreken mishaagde hem echter niet . Men verhaalt , dat hij , bij zekere gelegenheid ,
door zijne drift weggefleept, een' foldaat onmeedoogend
floeg . Een jong Ofhcier, in zijne nabijheid zijnde, fprak

De 1'eldmaas fchblk s u w A R o w
verbiedt oxs, aan onzen toorn den yr-ijen loop to laten. Daarop
zeide hij oogenblikkelijk : Men moet den Feldmaarfchalk st,WAROW gehoorzamen, en hield op met flaan .
eindelijk met luide item :

Zijne manieren duidden groote acbteloosheid omtrent bet

welvoegelijke aan ; hij fliep op ftroo of hoof, zelfs ten tijde
van zijne hoogite verheiting. I Somwijlen vond hij er vermaak
in, dat hij bet fraaije huisraad van eene kamer, die voor
hem beftemd was, in ftukken floeg ; bij voorkeur viel hij op
de fpiegels aan . Meermalen zette hij des winters de venders open, zeggende : S U W A R o W

vreest de korede Wet .
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Ook lief hij weleens de deuren wegnemen, en riep dan op
een' trotfchen coon : Niemand zal zoo flout zfn, dat hij
een' voet in de kamer van s u w A R o w durft zetten. Zoo
zonderling was de woeste krijgsman in zijne manieren, die in
her belagchelijke vielen, terwiji hij zekere vertooning van
grootheid van ziel wilde waken .

Hij dreef zijne godsdienftigheid (devotie) tot bekroinpene
bijgeloovigheid ; her fcheen althans zoo. Op zon . en feest .
dagen las hij-zelf ftichtelijke boeken aan zijn yolk voor .
Nooic verzuimde hij, zijne gebeden op to zeggen ; en ont-

moette hij een' monnik of priester, dan kuste hij dezen de
handen en verzocht hem om zijnen zegen . Nooic gaf hij bevel tot den aanval, zonder eerst bet teeken van bet kruis to
waken en bet beeld van Sint N I H o L A A s to kusfen. Hij
was een vereerder van reliquien , dronk gewijd water en at

door een' priester gezegend brood . Hij deed dit alles met
eene zoo belagchelijke gemaaktheid, dat fommigen die ganfche vertooning van godsdienftigheid voor fchijn en kunf'cig
fpel hielden. Maar, hoe dic zijn moge, hij wist aan zijne
foldaten zekere dweepende geestdrift voor bet vaderland in to

boezemen, hetgeen bij een leger van lijfeigenen zekerlijk
geene gemakkelijke zaak was . Hij deed hen tevens gelooven, dat zij, zoo zij op her flagveld vielen, in een beter le-

ven de posten zouden verkrijgen, welke zij bier begeerd hadden , en dat zij (hetgeen zich beter laar hooren) dan (reeds
boven de elienden des menfchelijken levens op aarde verhe .

ven zouden blijven .
In zijnen omgang was hij lomp, norsch en grillig . Onverwacht kon hij iemand de vreemdfte vragen doen, en wilde
terftond een vaardig en frellig antwoord, b . v. : Hoe reel vis-

fehen zijn er in dezen v jer? of : Hoe veel boomen in dit bosch?
Zoodanig waren zijne geliefkoosde vragen . Had lemand bet
ongeluk, hem een onbepaald antwoord to geven , dan regende her een' vloed van beleedigende bijnamen .
Over bet geheel was hij onverfchillig omtrent uitwendigen

luister, en frelde geen belang in die voorwerpen van weelde,
welke men voor geld zich kan verfchaffen ; alleen vie! zijue
liefhebberij op diamanten , en deze zocht hij dan ook met

dolle drift. Keizerin K A T H A R I N A, die dezen fmaak kende, was gewoon, na elke door hem behaalde overwinning,
hem eenige der fraaifte diamanten to zenden . Hij voerde zijn
kisrje met kostbaarheden in zijne veldtogten mede, en vroeg
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dikwijls aan zijne Bides-de-camp : Hebt gij mfr a edele geze waardig? Hoe
fleenten gezien? Hoe veel, denkt gij, z
veal, denkt gij, beb ik er~? Waarom beeft onze moeder (de
Keizerin) m# dezelven gegeven? Het was in zijne oogen

o

eene onvergeeflijke misdaad , als iemand niet zonder aarzelen
op alle die kinderachtige vragen kon antwoorden .
S U W A R o w had eene korte en krachtige wijze van fpreken . Men vertelt van hem eene menigte . gezegden, die deze
beide kenmerken hebben . Soms vaardigde hij zijne dagorders uit in flechce verzen ; ook kwam hij weleens op den
inval , om in zijne legerberigten aan de Keizerin maat en
rijm to brengen . Doch dic zijn onfchuldige en onbeduidende
zonderlingheden ; van den aard zijner betrekkingen met zijne
Elides-decamp en zelfs Generaals viel iecs belangrijkers to
zeggen ; maar wij gaan dit met flilzwijgen voorbij , om niec
in ergerlijke bijzonderheden to treden .
De openbare eerbewijzingen, aan S U W A R o w toegebragt,
komen met zijn zonderling karakter zeer wel overeen . KAT H A R I N A beloonde hem op de wijze der Romeinen, den
bijnaam van R I M N I T S It I hem gevende ; en Keizer PAUL
maakte hem Prins , met den naam van I T A L I N S H I, gelijk
s c I P r o weleer de Afrikaan werd genoemd, naar bet tooneel
zijner overwinningen . Ten - zelfden tijde verklaarde eene Keizerlijke ukafe hem voor den groocflen Generaal, die er ooit
geweest is . In weerwil van alle deze titels en van den
glans des voorfpoeds, boezemt S U W A R O W ons geene bewondering in . Hetgeen men zal bewonderen , moet men
ook in zekere mate kunnen hoagachten ; hij was als een
bloedig verfchijnfel, welks onheil verkondigende glans eenigen tijd fchitterde,, om de wereld ce verfchrikken . De
Schrijver van Waverley wit, dat S U W A Row onder bet voorkomen van woeste ruwheid eene volkomene kennis van we .
reld en menfchen verborg . Wat wit dit zeggen? Was zijn
geheele leven dan flechts eene lange rol, die hij fpeelde, en
die hij voihield, zonder een oogenblik dezelve to vergeten?
Waren zijne zonderlinge grillen dan flechts kunstgrepen, door
een' behendigen bedrieger in het werk gefteld, om tot zijn
doel to geraken ? Wij voor ons kunnen dit niet gelooven .
Wij meenen S U W A R O W to moeten houden voor eenen A TT I L A in ondergefchikten rang , aan wien flechts eene onbeperkte magi over een nieuw ras van woeste Hunnen ontbrak , om Europa ce verwoesten en de gedenkteekenen der
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vrijheid to vernielen . Hoedanig hU ook zijn moge, zijne
gedachtenis werd voor altijd gefchandvlekt door de flagtihgen van Ismail en Praga, Warfchau's voorilad ; zijn naam
that met bloedige letteren in bet boek der Gefchiedenis ge .
fchreven .
AAN HET SCRIP, WAAROP PHYLLIS ZICH BEYOND .

H ijsch vrij nu vlag en wimpel op,

Laat hoog ze waaijen van den top
En van uw' roem gewagen,
o Schip I Geen vorstlijk eerejagt
Word ooit met fchooner last bevracht,
Dan gij thans in uw kiel moogt dragen .
't Is of gij , op dien eernaam fier,
Met fneller vaart en edler zwier
De watren wilt doorklieven ; Spoed voort dan, op dien luister trotsch ;
U zal geen dreigend golfgeklots,
Geen wind of ftorm kan thans u grieves.
Want hij, die in 't Aeolisch woud (t)
De winden in bun kerkers houdt
En aanvoert op zijn wenken , Want Aeolus zal aan de kiel ,
Die zulk een lot to beurte viel,
Zijn heil wis en zijn zegen fchenken .
Heil i} dan, dat gij zulk een maagd,
Hec puik van Zeelands meisjes, draagt !
Wat kunt gij meer verlangen?
Benijd door menig jongeling,
Die gaarne thans uw plants verving,
Om zoo haar in zijn' arm to prangen .
Bewaar den (chat, u toevertrouwd,
En breng dien, over 't fchuimend zout,
Naar Zeelands rijke fcranden !
Dan ftem ik , u ter eer , de fnaar ;
Dan gal 1k, op 't gewijd altaar,
Den Goden geurige offers branden .

(*)
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(*) Het denkbeeld, dat aan dit rijmelarijtje ten grondflag
ligt, is ontleend uit de beketlde Ode van H O R A T I U S,
L . I . Od . 3 , waar hij bet fchip aanfpreekt, dat zijnen v I R G I .
y,1 u s naar 4ttiea zoude voeren
„ Navis, quae tibi creditum

„ Debes 1rgilium, finibus fiticis
„ Reddas incolumem, precor,
,, Et ferves animas dimidium meat."

De perfoonaverbeelding is door mij welligt to lang volge .
houden . Er ontbreken echter bij oude en nieuwere Schrij .
vers geene voorbeelden , om mij tegen dezen fchijn to verdedigen,
(f) De uitdrukking Aeoliseh woud zal welligt ongewoon
toefchijnen . Ik verdedig dezelve met de plaats bij V I RG I L I U S , glen . L. I. vs . 61, waar hij , den kerker der winden befchrijvende, zegt :
,, molemque et montes infuper altos
,, Impofuit."
DE WIJSGE E R T E
VAN BET

C A R R 0 U S E L.

W
aarom, vroeg ik menigmaal,
Toeft dit fpel bier een onthaal,

Waar zich zulken op vergasten .
Die niet meer naar fpeelgoed tasten ;
Waarom is bet Carroufel
Kinder- min dan mannen - fpel i'
'k Vroeg dit, en begreep bet niet ;
'k Zag bet aan met zielsverdriet,
Hoe zich jeugd en meerbejaarden,
Mannen zelfs met bakkebaarden,
Draaijen lieten om een fpil ,
En - ik fchreef een klein paskwil. (*)
bet Menge1werk dezer Letteroef voor 1823 . No. VIII.
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Eindlijk ging een licht mij op ;
Mijn befchaming iteeg ten top
Filozofen zijn bet alien ,
Die ik, dwaze, hield voor mallenl
Riep ik met vervoering nit ,
En -- ik greep naar mijne luit.
'k Zing den lof van 't Carroufel
'k Zing den ]of van 't geestig fpel; s
'c Is een beeld van 't menschlijk leven
Allen, die daar draaijend zweven ,
(lit - alleen drong daar niet in)
Zijn vervuld van hooger zin .
Filozofen (ik herhaal 't)
Zijt gij alien, die daar dwaalt,
Even als een trits planeten,
Wie haar loop is toegemeten,
Draaijende om dezelfde fpil ,
Naar des Meesters vrijen wil .
'k Zie nu 'c fpel bewondrend aan,
Beeld van 't menfchelijk beftaan ,
Met een' fchat van wijze leering,
(Strekke ze ook tot zelfvern&ing)
In een' vorm, zoo fraai, bevracht,
Als Been Socrates bedacht .
Alles draait zich in een' kring .
Wat er ooit beftaan ontving ;
Ik , en gij , en bij , wij alien
Wentelen als kegelballen
En geen wonder ; want onze aard'
Draait , met alwat haar bezwaart .
Is bet vreemd dan, dat de mensch,
Zonder dat hij 't wille of wensch',
Steeds tot draaijen is genegen ?
Daarom zij bet niet verzwegen ,
Vall' de erkentnis nog zoo zuur .
Draaijers zijn wij van nacuur 1

;
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Dikwijls lach !k in mijzelv',
Als ik flechts war dieper delf,
Om den politieken draaijer,
Om den kerkelijken zwaaijer,
Die, terwijl bij 't radje draait,
Zelf, onwdtend, medezwaait .
Maar, niet deze les alleen
Schenkt her Carroufel ons , neen !
Elk dier filozooffche helden
Wil ons nutte leering melden ;
Daar hij ons figuurlijk preekt,
War er in den mensch al fleekt .
Staan wij eens een oogwenk flil,
War elk beest ons leeren wil
Want, gelijken groote gees ten
('t Zegswoord fpreekt) fours groote beesten,
Hier fchijnt, omgekeerd, elk beest
Mij een filozooffche geest.
Zie, daar draait de lompe Beer!
'k Dank then wijsgeer voor de leer ,
Hoe wij fours, in groote hanzen,
D'ongelikten beer zien danfen,
En in 't zachte hermelijn
Wel een ruige beer kan zijn .
Ei, ziedaar den magren Struis,
Me® een vogel, maar kwanfuis !
Die den langbeen beet to mennen ,
Wil beeldfprakig ons doen kennen,
Hoe zich elk belagchlijk maakt,
Die naar valfche glorie haakt .
Die daar op den Kernel zit,
Vruchtloos vlammende op her wit,
Wil ons door zijn voorbeeld leeren,
Dat geen vonkelend begeeren,
Mar geduld en taaije moed
Meest her doel bereiken doer .
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Zie ik een prozaisch mensch
(Mij gelijk hi zuebt en wensch)
Op den Adelaar gezeten ,
'k Roep dan , laij dit flout vermeten
Van den filozooffchen guit,
„ Afinus ad lyraml" uit .
Doch, wie prijkt daar op dat beest?
Is bet 66k een fchoone geest,
Stekende in een' blaauwen duffel,
Omgezwaaid door eenen Buffel ?
Wac die fnaak ons leeren zal? . . .
Buffels vindt men overall
Die 't gehorend Hert verkoos,
Biedt een leering, die ik bloos,
In een koor van edle Vrouwen,
Zelfs met vingeawijs to ont.vouwen ;
Hij, voorwaar, hij is geen man,
Die hier fpot verdragen kan l
Maar , wat daar zoo zwiert en fchelt ?. . .
'c Is een Slede , rijk geheid .
't Paar, daar op. en in, gezeten,
Doet, met vrucht, den lichtmis weten,
Dat, wie dol door 't leven rent,
Elk de zotskap waardig kent .
Zie den Tijger, fraai geflreept ;
't Schijnt ees fchaapshoofd, die hem zweept ;
Maar nog beter domme fireken,
Dan eeu' tijgeraard to kweeken .
't Is bet beeld van den fezuit :
Nederland l vertrouw hem niet .
Die daar dwarrelt op den Leeuw,
Tenger als een jonge fpreeuw,
Brengt ons troosrvol in gedachten,
Dat, bewust van eigen kracbten,
Hollands Leeuw, hoe ookk gez .waaid,,
Niet met Zuider-wiuden draaiy,
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Wijsgeer op bet Hobbelpaard I
Leer ons, door uw zwijmelvaart ,
Hoe men vrijheid , wars van teugel ,
Moet bedwingen door den beugel :
Wet ons, wien bet lot, in hood,
Zulk een' fermen Ruiter bood I
'k Wenschte er nog een' Ezel bij ,
Beeld van Belgfche bastaardij ,
Die, door goed met kwaad to loonen,
Vorst en Prinfen durfden honen .
Honen ? Neen I Des ezels ibhop
Wekt geen' toorn bij wijzen op .
Nog een' minnelijken wenk
(Neemt haar, als een gul gefchenk ,
Lieve Maagden I edle VrouwenI
En vergunt mij , then to ontwouwen ;
Hij verdient uwe aandacht wel)
Bood mij die wijsgeerig feel .
Ziet gij, fehoone Vrouwenicnaar !
Dit fneeuwwitte Zwanenpaar?
't Kind, dat wij bet zien geleiden,
Beeld der liefde en onfehuld beiden,
En de zilverblanke zwaan,
Bieden ons uw beeldcnis am
Schoon, als zij , is uwe leest ;
Zacht , als dons , zij ook uw geest :
Fier, als zij , voor die a honen,
Trouw , als zij , in 't minbetoonen,
Moedig, als de zwaan , voor 't kroost ,
Is zij 't beeld, dat gij u koost .
In bet beeld der fchoone zwaan
Bieden we onze hulde u aan .
Vloeit des dic-hters tang zoo teeder,
'c Is flechts de edle zwaneveder,
Waar die zang door leeft en vliet ;
U, o Vrouwen ! klinkt zijn lied . (*)
J . W . 1JNTEMA .
1830 .
Hollandfche
MaatfchappOF van
(*) Voorgedragen in de

fraaije Kunffen en Wetenfchappen , Afd . Amfferdam.
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gras gemaaid .
Nu is dan ons geknipt,
zet 't vrouwtje

Niet gemaaid -

.
Hoe ! ik heb er bij geftaan,
Toen de zeis het maaide, boutje
Met gemaaid - geknipt, was 't woord,
Dat zij hem van nieuws deed hooren .
Kind ! wat dwaasheid gaat u aan ?
Wil then geest van wedrfpraak fmoren .
Met gemaaid - geknipt, alwc r.
Vrouw ! 't is langer niet to lijden
Wat mijne oogen zagen, wil
Mij uw dolle kop ontftrijden ?
Met gemaaid - geknipt, nog eens .
Thans fluit hij, met kracht, haar lippen ;
Maar, fchoon haar de fpraak ontbreekt,
Maakt zij nog 't gebear van knippen .
Lang genoeg, zegt nu de man,
('t Zilte vocht befproeit zijn kaken)
Lang genoeg heb ik verduurd,
Wet mij menig' zucht deed oaken .
Wel dan , zij de band verfcheurd ,
Die in tweedragt ons doet zaaijen :
Becer d' akker onbebouwd ,
Dan met tranen Reeds to maaijen.

Vrouwtjes 1 neemt de leer to beat,
In 't vertelfel opgefloten
Roeit de plant der weerfpraak nit,
Eer zij wortel heeft gefchoten.

ii.
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REDEVOERING, OVER DEN LOP DER DUISTERNIS .
. $68 ..)
(hervolg en /lot van bI
Gaan wij van deze moeijelijke onderwerpen over, om
bet nut der door ons geprezene duisternis ook op andere
voorwerpen, de vrije en fchoone Kun/len namelijk , toe
to pasfen en eenigzins aanwendbaar to maken . Ja , hoe
vreemd bet in den eerflen opflag ook fchijnen moge ,
zullen wij desniettemin beproeven , of ook op deze voorwerpen, die alleen aan bet licht hun aanzijn verfchuldigd
fchijnen, de duisternis eenige weldadige kracht kan uitoefenen , en of deze daarvan eenig nut kunnen erlangen .
Befchouwen wij dan tot dat oogmerk, om ons flechts in
dezen tot enkele voorbeelden to bepalen, de Dichtkunst,
nit bet gebied der vrije, en de Schilderkunst, uit dat
der fchoone kunflen ontleend .
Is niet, M . T . , de Dichtkunst die betooverende
kunst , die , door hare verhevene beeldfpraak en bet kunflig rijm, de uitboezemingen van ons gemoed, de ons
omringende voorwerpen , of de handelingen en verfchijnfels van perfonen of zaken , als in Godentaal voorflelt ,
en ons hart en gevoel fchokt , opwindt en eene hoogere
vlugt doet nemen ?' Met haar wandelen wij door de flille
dreven en lommerrijke bosfchen ; bezoeken wij de velden , zwellende van ooft en koren ; ftijgen wij op tot de
hoogfle bergen , of dalen in de diepfle afgronden neder .
Door haar wordt de zon met nieuwen gloed, de maan
met den zachtflen glans omgeven . Door haar wordt bet
verledene uit bet niet teruggeroepen, of wordt de toekomst zelfs tegenwoordig . Door haar lost zich bet gemoed op in liefde, eerbied en vriendfchap ; en, wat ook
de mensch moge wederflaan in zijn verhard gemoed , aan
de zachte toonen der Dichtktunst of den gloed van haar
Y y
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heilig vuur moet hij gehoorzamen, aan Karen invloed zich
onderwerpen . - Maar, hoe groot en voortreffelijk zij
dan ook zijn moge , moet zij intusfchen niet van de duisternis grootelijks hare kracht en waarde ontleenen ? Moet
de fluije"r van verbeelding en beeldfpraak haar niet omgeven , en haar den waren tooverglans verfchaffen ? Hare
taal moet immers zijn als die der geesten, die ons oog
niet ziet , onze hand niet tast ; en van hoogere beelden ,
dan die den dagelijkfchen mensch omringen , moet zij Karen glans en heerlijken tooi ontleenen . Neemt gij dezen
we,g , en (felt gij alles naakt aan uw gevoel en hart voor ,
dan zal de Dichtkunst, krachteloos en ontzenuwd, u
niet meer treifen of roeren , maar u koud en ongevoelig later , en geene kracht aan uw oordeel , geen voedfet
aan uw hart meer aanbieden .
Maar , wat nu de Teeken- en Schilderkunst betreft v
zal dan op deze , als door bet licht geborene , kunst de
duisternis eenen nuttigen invloed uitoefenen en zij ook
deze behoeven ? -- Ik oordeei ja, en wel, zoo ik vermeene, met bet volkomenfl:e refit . Is niet haar eerfte
kunstgewrocht uit de duisternis als ontleend en geboren
geworden? Nam niet een Euchis hare hulp to baat, om
op de witte wanden de fchaduw van zijne geliefde tot eene
beeldtcnis to herfcheppcn , om daardoor zich haar bij
hare verwijdering to kunnen voorflellen, en de finart
van hare afwezigheid to verzachten ? Was bier niet de
fchaduw de oorzaak van bet gelijkend beeld ; was niet de
donkere , zwarte kool bet middel , waarmedc hij den omtrek en den vorm van dezc fchoonheid afmaalde en aan
de vergetelheid en den tijd ontrukte ? Wat meer is : vat
is uwe heerlijkheid,uwe getrouwe nabootfing en gloed, o
edele Schilderkunst ! bet zij gij den ftillen tempel der natuur, of de beelden der helden van vroegcre of latere
eeuwen , hunne daden en grootheid op bet dock getrouwelijk overbrengt , indien gij de hulp dezer duisternis
ontbeert ? Het kan niet anders zijn, dan een boat mengfel van kleuren, vervreemd van alien gloed, van alle
beteekenis en fchoonheid . 1~rengt gij cchter met uw
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pen-feel de trekken der duisternis in de door u gevormde
ontwerpen ; omzoornt glj den gloed uwer kleuren met de
donkere fchaduweti der natuur, en omhult gijdeze met
then onontbeerlijken tooi , date komt uwe tooverkracht in
al hare magt to voorfchijn- ; dan misleidt gij , met eenen
Zeuxes, de vogelen des hernels, of doet gij, als een
Apelles , bet paard van eenen Alexander zijnen grooten
berijder in zijne beeldtenis herkennen . - Zonder duisternis dus , zonder de fijne en ware trekken der fchaduw ,
is awe kunst eene ijdele voorftelling van voorwerpen,
zonder beteekenis , en zonder eenige kracht of waarde .
Laat ons thans uit het rijk der Kunften tot dat der
Wetenfchappen overgaan, den nuttigen invloed en hot
vermogen der duisternis op dekelve in eenige trekken
voordragen , en to dezen aanzien ons in de eerfte plaats
bepalen bij de Talen , Gefchiedenia en Oudheidkunde .
Wat dan de Talen betreft ; wat zijn deze, zonder de
duisternis, die Karen oorfprong, wording en verwisfeling
omhult ? Klimt het belang van deze en de lettered niet
op , naarmate zij duisterder, onbegrijpelijker , en uit to
oudere oorkonden ontleend en hervonden zijn ? Aan on .
ze hedendaagfche levende talen, ten zij ze aan de boorden der meest verwijderde rivieren van onzen aardbol
mogten gefproken worden, hecht men immers niet die
uitftekende waarde ; maar zijn dezelve afkotnftig nit de
jeugd dezer wereld, zijn zij met het ffof der eeuwen
bedekt, of prijken hare krtuinen met de fneeuwwitte Karen der grijze oudheid, dan verdienen zij eerst der geleerden aandacht meer bijzonder, en rijzen naar die mate
in hunne hooge fchatting . Hoe moeijelijker zij to ontraadfelen , hoe tegenftrijdiger de meeningen over Karen
card en beteekenis zijn, zoo veel to kostbaarder is haar
fchat, zoo veel to grooter hare waarde . O ! gij groote
Champollion en anderen , die door uw fchrander vernuft
de Egyptifche beeldfpraak hebt ontcijferd, de oorfpronkelijke taal der kindfche aarde in hedendaagfche woorden
overgebragt, en uit bet grafder Egyptifche duisternis
Yy
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hebt aan bet licht gebragt ! kunt gij den wellust en de
voldoening befchrijven, die u in de duistere gangen der
Piramiden overftroomt , wanneer gij aldaar de aloude reuzerlgevaarten aan uw weetgierig oog blootlegt, en in de
oorfpronkelijke beeldentaal, die hen zoo rijk bedekt, de
oorfpronkelijke eenvoudigheid , maar tevens de oorfpronkelijke grootheid van deze in de duisternis der eeuwen
bedolvene volken opmerkt ?
Valt ook van de Gefchiedenis niet bijna hetzelfde to
zeggen ? Wat nu en heden gefchiedt , is dor en droop, ,
zonder prikkel van nieuwheid , grootheid of bijzonderheid . Al is bet, dat wij in onze dagen fchier geheel Europa aan de zegekar van 66n flout en ondernemend man
geboeid zagen, en alles in den ft room zijner overwinningen zagen weggefleept ; zoo is dit alles niet to vergelijken
bij de heldhaftige twisten en oorlogen van bet aloude
Troje, Athene en Rome . Want in die oude tijden waren er eerst groote helden , wijzen , vaderlandsminnaars ,
edelen en braven ; toen had men ware grootheid van geest ,
vernuft en zelfverloochening ; terwijl onze nieuwe tijden
flechts een flaauwe weerklank op deze vroegere to noemen zijn. Mag men dan de oorkonden dier oude volken
befchouwen, onderzoeken en vergelijken , en in de tijden
van bet verledene duistere, van aloude grootheid en heerlijkheid ronddwalen ; is er dan iets voor hen, die deze
wetenfchap beminnen, wat hun grooter genoegen verfchaffen, en tot grootere voldoening opvoeren kan?
En bepaalt gij u niet alleen tot de gefchiedenis van den
voortijd, of tot de duistere kronijken der in het niet
vervlogene eeuwen ; maar wilt gij de dooden zelve weder
doen verrijzen ; aan hunnen haard en hunne tafel aanzitten , hunnen w1jn drinken , of hunne kunften bewonderen ; met hen in hunne raadzalen, op hunne markten en
in hunne weelderige badhuizen ingaan ; de ifille gewelven doorzoeken , waar hunne asch en fchatten verzameld
zijn ; o ! gaat dan naar bet in bet heiligst duister verborgen Herculanum en Pompeji, en laten de flaauwe halen
cener donkere fakkel ii in deze gewijie plaatfen voorlich-
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ten ! Verzadigt u daar aan de onmetelijke fchatten , voor
uwen weetlust met zoo veel zorg weggelegd , en zegt
dan , of her good en de rijkdom dezer eeuw bij u kunnen opwegen tegen een handvol aarde , waarop v66r achttien eeuwen een fiere Romein zijne rustplaats genomen
heeft, of tegen een enkel wapentuig, dat hij gebruikt,
of een fieraad , dat hem bedekt heeft ?
Wanneer wij ons van deze wetenfchap tot die der
Regten begeven , dan blijkt her al fpoedig , dat men zich
eene, op zulk een aantal van regren, wetten en belluiten gegronde , wetenfchap niet zonder duisternis kan voorftellen of begrijpelijk maken . Hoe zoude men bier dit
groote doolhof van verordeningen, gewoonten, gebrulken, misdaden, overtredingen en ftraffen kunnen doorloopen , zonder door een' drom van onzekerheden , uitzonderingen , wijzigingen en tegenftrijdigheden to worden
omgeven , bij welke al her licht van menfchelijke wijsheid
niet vermogend is , om alles op to helderen , en in alle
gevallen toepasfelijk to maken ? --Dat daardoor deze wetenfchap niet aan belang of waarde verliest, zal naauwelijks eenige herinnering behoeven ; want bier moet de
kennis van alle menfchelijke vonden , bewegingen , drif
ten en hartstogten , van de oudfte tot op onze tijden
toe, her fpoor banen ; terwijl tevens bij de uitbreiding
van menfchelijke fpitsvindigheid de middelen ter beperking van derzelver nadeelen meer en meer moeten worden vermenigvuldigd en gewijzigd .
Ik wil nu niet beweren , dat juist deze uitgebreidheid
erg duisternis der wetenfchap daarom nuttig is , omdat zij
aan eenige beoefenaars gelegenheid aanbiedt, om van deze duisternis voordeel to trekken ; iets, dat men ten
minf}e in eene maatfchappij als de onze, alwaar op
zoo veel licht en befchaving geroemd wordt , niet zal
durven of willen vooronderfl:ellen .
Moat ik nu , mijne Toehoorders ! ten minfle aan de
Geneeskunde alle duisternis kunnen ontzeggen , en deze
wetenfchap , als in her voile licht geplaatst , aan ul . kunnen aanbevelen ! Maar ik geloof, dat ook hier alle mijne
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poglngen ijdel zouden zijn, en lk fchipbreuk zoude 11den, indien ik op de onzekere vuurbaken en dwaalliehten , die hare kunst niij aanbiedt , gerust wilde aanzeilen, en door deze verlicht mijne hoop op eene veilige
haven vestigen . Ook bier omringt ons eene beflendige
duisternis ; en bet zij wij , met den grooten Boerhaave ,
den zetel en de oarzaak aller ziekten uit de werktuigkunde verklaren ; her zij wij deze zoeken in de vaste of
in de vloeibare deelen , of dezelve door de alles beheerfchende l racht des gewelds , door bet dynamisch kunst
woord uitdrukken , of deze, met den grooten Brown ,
flechts in bet verbroken evenwigt der levenskracht erkennen ; of dat wij, met eenen Hahnemann, H .omoopatisch
met geneesmiddelen , in oceanen vochts, verdand , de ziekten beflrijden, of, met Jahn , de ziekten tot zoo vele
dierfoorren herleiden, of, eindelUk , 'et bet eerfte geneesknndige licht van Frankrijks hoofdflad, den grooten
Brousfais, alles doen bukken voor bet geweld van een
heir van bloedzuigende flakken, -- overal is itikdonkere
nacht, overal misleiding en mengeling van menfchelijke
trotschheid met menfchelijke kennis en onwetendheid . l k
hoop echter niet , mijne geachte H. H . , dat ik ul. met
deze voorflelling eenen onnoodigen angst voor deze wetenfchap zal hebben ingeboezemd , daar gijl. moet weten, dat deze duisternis , die haar bedekt , haar eigen
en oorfpronkelijk aandeel is Vandaar, dat oudtijds de
Priesters , als met bovenaardfche kracht uitgerusi, in de
geheimen dezer kunst werden ingewijd en alleen de zieken behandelden ; zoodat men veelal zelfs onftoffelijke
geneesmiddelen boven de floffelijke verkoos, waarvan wij
ook in onze tijden in de toepasfing van bet Dierlijk Magnetismus een nieuw voorbeeld gezien hebben , en ook
daardoor de tooverkracht van een zoodanig onzigtbaar
middel hebben mogen opmerken en bewonderen .
Wij kennen, wel is waar, den ftoffelijken mensth,
bet getal zijner bloedvaten , fpieren , zenuwen en ingewanden . Wij ftaan verftom -d over derzelver heerlijken
norm , aanleg , zamenhang en bedoeling . Wij kenm n de
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herfenen , en met Gall al derzelcer verfchi'llencle deelen
en werking op bet menfchelijk karakter en neiging ; -wij weten, dat dcfor dezelve ons oordeel , verftand en
wit gevormd worden ; dat zij door de zenuwen, ads zoo
vele boden , Karen wil aan de deelen des ligchaams te!
kennen geven . Wij weten, dat door uitrlendige kfeehten
en invloeden dat ligchaam en deszelfs geestkraebt in zijn
gewone werking kan gehinderd worden . Wij ketlnen alle
de verfchjnfelen , die order zoo vele vormen zich als de
boden van verfchrikking en verwoestihg voordoen . Wij
kunnen de kwetfing en beleediging van ieder deel opnoemen, hat overtollige afzonderen, bet gebrekkige weder aanvullen , bet geheele heir der koortfen met alle ha.
re afdeelingen en verbindingen opfomlnen . Niets fehijnt
voor bet oog van den Geneesheer verborgen . iiovendien
is de geheele natuur en zijn alle hare voortbrengfeis als
geneesmiddelen beproefd , en als zoo vele wapeflen dienst
baar ter beftrijding der menfchelijke kwalen gemaakt ; ja
zelfs heeft bet bijgeloof daartoe zijne vermogende offers
niet willen weigeren . Niets werd in dezen verzuimd of
verwaarloosd . Geen afftand van landen of zeeen, geene
hoogte van bergen , geene diepte der waterer. konden den
naar herftelling f~machtenden mensch affchrikken ; tie lucht
zelfs , die hij inademt , is gemeten , gewogen , heproefd,
en wordt tot zijn nut 6f in eenen krachtvollen levensftroom hervormd , 6f weldadig getemperd in een zachter
voedfel herfchapen .
Doch wat zijn nogtans de uitkomften van al deze kennis en wetenfchap ? Is men niet, bij de fnelle vordering
in bet eene gedeelte , weder met bet andere als teluggegaan ? Weten wij nog iets bepaalds van bet befiaan en
de werking onzer herfenen en zenuwen - hoe zij op
elkander en op bet ligchaam werken ? Weten wij, hoe wig
onze hand opheffen , of hoe wij onzen vinger bewegen ?
Weten wij de naaste oorzaak van de mee-ste ziekten ?
Kennen wij bet gif, dat brandend onze aderen doorwoelt? Weten wij, hoe bet eene gif door een ander gif
getemperd en ontzenuwd words ? f a , weten wij , waar-
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om de ilaapbol onze herfenen verdooft , de kinaflof onze
koorts bedwingt, en het doodelijke rattenkruid ons aanzijn verdelgt ? -- Als flaaf -der ondervinding moeten wij
ons aan haar veelal in dezen onderwerpen, en het licht
onzer geneeskundige kennis moet meestal, door haar
omfchenen , ons het regte fpoor ter bevestiging van
onze gezondheid en ter herftelling van onze ziekten aanwijzen en effen waken .
Niet dat ik then flikdonkeren nacht in deze heilige en
belangvolle kunst zoude aanprijzen, waarin men, zonder
eenige voorbereiding, zonder behoorlijke kennis van het
menfchelijk ligchaam , van derzelver deugden en gebreken, derzelver fchadelijke of voordeelige invloeden en
geneesmiddelen, zonder eenige raadpleging van verftand
of oordeel , de broze kiel des levens op goed geluk of
zoude; henen fturen , onverfchillig of men dezelve in eene
veilige haven zoude doen aanlanden , of op de zandbank
van eindeloos lijden fluren , of zelfs tegen de harde rot .
fen van onkunde en floutheid verbrijzelen, en in den afgrond des verderfs nederitorten . Dat groote licht alleen
berisp ik, waardoor de mensch vermeent, dat hij in deze
wetenfchap niet dwalen kan , door zijn gezag fpreekt , of
door het blinde aankleven van het gezag van auderen ftel»
fels op flelfels bouwt, en door het gloeijend licht van
zijne wetenfchap de lijders cijnsbaar maakt aan zijnen
hoogmoed en eigenwaan .
Doch waar zal dan nu toch eindelijk het licht zijnen
zetel hebben , en Waar is de troon , waarop hetzelve met
onbezoedelden glans gevestigd is ? - Is niet de Wiskunde die heldere ftip onzer kennis, dat zekere uittrekfel van alle onze onfeilbaarheid en fchranderheid ? Is deze niet op de hechtfce gronden gebouwd, en is zij pier
het beeld der waarheid, en de eenige weg, waardoor
men tot deze geraakt ? Zijn hare ftellingen niet onwederlegbaar en uit de overtuiging van alien voortgevloeid 7
Meet zij niet met eene gelijke zekerheid de grootheid en
de afflanden van zonne- en wereldbollen, en de fnelheid
en ruimte , die deze doorloopen, als de grootte en de

OVER DEN LOP DER DUISTERNIS .

dd1

vormen der kleine bloedkogels , die den kring onzer ade,ren doorfnellen ? Ja ! de edele Wiskunde is bet eenigfle
bolwerk, waarop menfchelijke dwaling affluit . Zonder
hare hulp zoude de twijfelende menseh in gedurige onzekerheid en in den draaikolk van verwarring en wantrouwen worden rondgevoerd , en aan de duisterfte onzekerheid ler prooije worden gegeven . Offchoon dan hare
wetten vroeger door eenen Euclides flechts in bet losfe
zand der Griekfche ftranden zijn opgefchreven, zoo hebben nogtans de flormen der eeuwen dezelve niet kunnen
doen verfluiven, maar zijn zij met vermeerderden glans
tot op ons overgegaan , en bekleeden zij thans in
de rij der wetenfchappen to regt de eerfte en belangrijk .
fle plaats .
Het is echter niet to ontkennen , dat door de grootheid en grenzenlooze uitgebreidheid dezer wetenfchap
een heilig donker over dezelve als henen zweeft ; doch
deze duisternis verhoogt weder to meer haren glans, en
is minder in haarzelve, dan wel in bet oog van derzelver beoefenaar gelegen, die veelal, to zwak voor
de bevattting van deze opeenflapeling van menfchelijke
fchranderheid en vernuft, bezwijkt, en bloohartig terugdeinst .
Natuur- en Scheikunde ! u moet ik toch ook noemen ,
als flarren van de eerfle grootte, die vooral in deze
laatfle tijden zoo veel lichts hebt verfpreid, en zoo
vele donkerheden hebt doen verdwijnen . Voor u is niets
Freer bedekt gebleven ; ja, door u is zelfs bet licht aan
bet licht gebragt. De werking der onweegbare floffen,
die als onzigtbare geesten op de weegbare werken en
deze als bezielen , is door uwe kunst geopenbaard en
duidelijk geworden . Gij laat, door een nieuw vernuft
omfchenen, bet licht uit de duistere zon op onzen
aardbol nederdalen, die zich daar in de alles koesterende
warmte oplost , die weder in electrieke vloeiftof hervQrmd wordt ; terwijl deze nu als magnetifche vloeiflof
uit de polen onzes aardbols naar de zon terugflroomt,
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om aldaar tot nieuwe lichtflof herfchapen to warden ,
en denzelfden kring weder door to loopeh . Hierdoor
worden nu niet alleen alle natuux- en fcheikundige verfchijnfelen opgelost ; maar ontdekken wij ook, dat nit
zelfs, door de iirooming van deze verinogende viaeif1:ofFen., de wenteling der aardbollen mogelijk en geniakkelijk wordt gemaakt. - Zoo komen deze wetenfhappen de Natuur to hulp ; zoo heeft deze niet iederen dag
nienwe wonderen to doen, om nieuwe flofFen to feheppefi
en daar to flellen .
Komet bet licht dezer wetenfebappen de met gewigt en
ligchamen bedeelde ilofFen beflralen , dan zijn alle de kradhten, bewegingen en uitwerkfels van deze haar bekend en
geene raadfels meer . Wilt gij een enkel voorbeeld van
haar alles overtreffend vermogen, denkt dan .aan de nieuwe
dampkraeht, die zij zich heeft cijnbaar gemaakt en aan
haren wii_ onderworpen . Ziet, hoe zij vuur en water
ten flrijde voert, en door de fchromelijkfle worfleling
van deze in dolle woede ontftokene Elementen eene kracht
ontwikkelt, die de bergen uit hunne asfen ligt, en als
ilofklompen door bet wereldruim henenflingert : Water
en vuur heeft zij tot flaven van haren alleenheerfchenden
wil gemaakt, en , met dezen gewapend , befpot zij de
winder en vloeden en alle andere krachten der aan haar
onderworpene Natuur .
Ook de Scheikunde prijkt net eenen nievwen luister
en verheerlijkUn glans . Gelijk de eerfte de krachten der
Natuur beheerscht, zoo is deze meesteres over hare floffen, menging, wording en vernietiging . Zij doet, naar
willekeur , uit bet goede bet kwade en uit bet kwade
bet goede to voorfchijn komen . Zij doet door hare kunst
bet geweld der vergiften to niet, of hervormt bet onfchuldigfle tot de, geduchtfte vijanden der, menfchelijken
levens , of felt heilzaine geneesmiddelen en nuttige flof
fen daax, die, zelfs fomtijds boven bet bereik der
Natuur, door deze niet worden gevormd of aan bet
licht gebragt . En wat zouden alle onze nuttige kunflen
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en bedrijven zijn , zrmder die wetenfchap, die door haar
alvermogen de nietige zwarte kool in den rijket3 en glued.
vollen diamant herfcheppen kan 2
Vraagt men echter deze geleerden naar hunne gedurige
ftelfelveranderingen ; waarom zij vroeger phlogiston, he
den zuuritof, en morgen weder electrieiteir als hunneii
afgod huldigen ; -- vraagt men naar de wording der
planters uit het zaad , en dat van het dier uit het ei ;
waarom het levee htlnne wetten , krachten en vermogers
befpot ; waarom zonnen en planeten en kometen in ruse..
telooze beweging, zonder vertraging, zonder verwarring, rondfIingeren, -- dan gebruiken zij woorden, die
wel het gevolg van hun vernuft, maar niet der Natuur
zelve zijn, en befchaamd moeten zij bekennen, dat hunne
kennis nog maar een flaauw beginfel is van die, welke
gevorderd words , om de Natuur en alle hare wouderen
to bevatten en volkomen to doorgronden .
Dit moot ik er echter bijvoegen, dat, hoe donker hot
er dan oak weder hier moge uitzien, deze duisternis
weder die verhevene nuttigheid ontwikkelt, dat de
beoefefaars beftendig kunnen voortgaan in vordering
en wetenichap , zonder dat een verloop van eeuwen
hen aan den eindpaal van hunne w-enfchen en begeerten
zal kunnen henen voeren, of alle raadfels oplosfen en
al het duistere aan het licht brengen .
Is er dan nu overal duisternis en dwaling , en is dan
een ftikdonkere nacht het lot van den fterveling Geenszins ; doch, even als ons eene zekere mate van
voor* en tegenfpoed, zoo is ons ook eene behoorlijke mengeling van licht en duisternis toebedeeld . Door deze mengeling en tegenftelling van goed en kwaad, licht en donker, wordt het goede en het verlichte belangrijker, en
wordt aan het tooneel dezer wereld eene beitendige
nieuwheid en aangename prikkel bijgezet . Alles zoude
immers in deze wereld fpoedig eentoonig en belangeloos
worden, indien niet het kwade het goede, de zonnefchijn
de duisternis , en de orkanen de ftilte afwisfelden . Daar
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wij dan nu weten , dat ook bet licht nit de duisternis
zijnen oorfprong ontleent , an ook dat licht door behoorlijke matiging of afwisfeling moet beperkt worden ,
zoo was mijn doel, om ul . opmerkzaam to maken , dat
eene overdrevene zucht tot zoogenaamde verlichting even
fchadelijk zijn kan, als een blind aanhangen van de duisternis .
Laten wij dan, van die gevoelens doordrongen, en
Diet to zeer verbijsterd door eigene waarde , of met onze
eigene begrippen en volmaaktheden alleen ingenomen , de
gevoelens van anderen Diet to fpoedig kleinachten en
onvoorwaardelijk 'afkeuren, maar liever met bedaardheid
en onpartijdigheid dezelve beoordeelen, of ten minfle in
geene berispelijke uiterflen vervallen . Laten wij , van
den eenen kant, met de overdrijvers der duisternis, Diet
die door hen geprezene tijden terugwenfchen , toen algemeene domheid en bijgeloof ten troon gezeten waren , en
alles aan hun onverbiddelijk geweld onderworpen was ;
toen men nog een' Galilei kerkerde, omdat hij de zon
deed flilflaan en de aarde om haar de loopbaan nemen
deed ; eon denkbeeld , welks herfenfchimmigheid'bij iederen ochtendflond werd bewezen, en bij iederen avond
gelogenihraft ! In die voor hen gelukkige tijden hadden
ons nog geene nieuwe werelddeelen met andere volken
in gevaarlijke betrekking gebragt, en werden de kunften
en wetenfchappen binnen hare juiste en enge perken gehouden , en flechts door enkelen beoefend en gehandhaafd ; terwiji ook de alles verontrustende, hoofd en
hart verbijsterende drukkunst nog hare verderfelijke kwalen op bet menschdom Diet had uitgeflort, en overal
zedeloosheid , ongeloof en oproer verfpreid ! Ja ! alstoen kwam , door Ridder- en Kruistogten, alwat edel en
dapper was , in alle zijne grootheid to voorfchijn . Ja
in den dood van iederen Sarraceen baande men zich eenen
zekeren weg tot eindeloos geluk . Alstoen maakten nog
geene verkeerde vorderingen in Genees- en Heelkunde
den mensch tot eene prooi van hare gevaarlijke kunst ,
en werden toen nog onze aderen Diet opgevuld met cene
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dierlijke fmetflof , die ons met verbastering bedreigt . Alstoen vormden geene grondwetten of verdragen lastige banden tusfchen yolk en Vorst, en verhinderden de willekeur des alleenheerfchers , die flechts alleen moest geeerbiedigd worden . Ja ! alstoen beftonden er nog geene
maatfchappijen of genootfchappen tot zoogenaamde befchaving of veredeling van het yolk, waardoor deze met
denkbeelden van gewaande regten werden vervuld en alle
maatfchappelijke orde verbroken .
Laten wij nogtans , aan den anderen kant , ook niet ,
met geene minder onbefuisde geestdrift, bet licht aanhangen , als het eenigst punt van menfchelijk geluk en
volmaking, en ook niet blindelings onze dagen roemen
als de met het meeste licht omfchenene, daar to vele
wolken en bezwaren onzen hedendaagCchen gezigteinder
nog bedekken, en op verre na niet al deszelfs duisternis
verdwenen is . Volgens deze helden des lichts , zoude
men thans geenen ftap voorwaarts kunnen doen, of de
uitvloeifelen van deszelfs weldoend vermogen zouden
zich overal voordoen . Onze huizen, tempels, paleizen,
velden , bosfchen, zeeen en rivieren verkondigen dit
luide, en bewijzen dit zonder eenige tegenfpraak . Zoo
zijn onze woningen - wel niet van die voorouderlijke vastheid ; maar aanfchouwt derzelver pracht en zwier, en
noemt alle de gemakken op , die de weelde en het vernuft van onzen tijd u daarin aanbieden . Het licht wordt
niet meet door kleine , vroeger met prachtig fchilderwerk
prijkeride glasvenfters teruggehouden , maar dringt nu
door ellenlange glasfchijven onbelemmerd daarin door ;
offchoon daardoor nieuwe middelen rwodzakelijk worden,
om deszelfs al to vermogenden invloed to matigen en tot
aloude duisternis terug to voeren . Onze openbare gebouwen en kerken hebben niet meer then ouden , wandrogtelijken Gothifchen reuzenfcijl ; maar vooral ook in
deze laatften vindt men meerderen fmaak en bevalligheid, ,
offchoon welligt met verlies van dat plegtftatige en eerbiedwekkende, hetgeen wij in foortgelijke bouwftukken
van vroegere tijden aantroffen . Onze velden zijn overal
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met nittiWe krachten en vtuclrten voorzitn , daar de
nuttige Landhuishoudkunde ons de dorfe zandheuvels
in lagchende velden en de fchraalfte helden in vruchtbare
koornakkers herfchept . Offehoon onze bosfchen zijn
verminderd, zoo verbranden wij desniettemin onzen elgenen moedelgrond, om voedfel to geven aan onze vlammende-haarden ; wat zeg 1k? aan onze koesterende ovens,
die, offchoon de lucht,befmettende, ons verkleumd ligchaam
kunflig verwarmen, en zelfs het bloed tot kookhitte
kunnen doen opftijgen . Doorwandelt verder de zeeen en
rivieren , en de logge, weifelende winQen dienen niet
meer, om ons over hare wijde plasfen heen to voeren .
Water en vuur drijven onze kielen in koelen bloede zelfs
opwaarts tegen den fellen ftroom , en doen deze met
eenen vasten gang de wijde wateren onzer oceanen doorklieven . Weldra zullen daardoor alle onze wenfchen bevredigd en alle onze verwachtingen voldaan worden ; zoodat
alleen door dit dampvermogen Alle andere krachten zullen
nutteloos worden, dit alleen onze lasten zal torfchen, onze
huizen bouwen , onze vestingen verfterken , en onze vijanden vernielen. - 13efchouwen wij verder onze overige
maatfchappelijke verrigtingen , ons &nderwijs , onze wetenfchappen en kunften ; zijn zij niet alle tot den hoogften trap van voimaaktheid geftegen ? Leert ons niet de
beroemde Jacotot , in zijne navolgers , de vruchten van
's wenfchen geest, alle talen en geleerdheid, als met eene
fnelkracht tot het verftand des eenvoudigften en onvatbaarften in weinige oogenblikken overbrengen ; zoodat
alle vroegere hulpmiddelen van woorden- , taal- en handboeken onnoodig worden, en men, zonder deze trage
omwegen , eensklaps zijn doel bereikt ?
Doch last dit een en ander vooralsnu genoeg zijn ,
en ons nu deze fchertfende voordragt met de herinnering
befluiten , dat wij ons niet to veel ]at-.n wegflepen door
al to groote verwachtingen van het licht of al to anb
ftige zorgen voor de duisternis ; -- laat ons bedenken ,
dat alles, zelfs het beste, zijne perken en grenzen heeft ;
dat ook zelfs to groote befchaving voor den mensch zoo
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wel drukkend en nadeelig zljn kin, door hem genietingen
en behoeften to leeren kennen, die hij niet bevredigen
kan, als hem onkunde en onwetendheid vernederen en voor
alle hoogere genieting onvatbaar kunnen makers ; en dat
eene wijze gematigdheid en een voorzigtig overleg ons
dat juiste ridden dOen houden, hetwelk even noodzake .
lijk is voor ons geluk , als onmisbaar voor onzen roem,
BETOOG VAN DE SCHADELIJJ(E UITWERKSELS DER
CORSETTEN .

(Gefchreven your Dames .)
111 iet zonder fchroom waagt een fchrijver het, de aandacht to vestigen op de nadeelen , welke uit het gebruik
van naauwe corfetten ontftaan ; want als men zich met
de zaken en vooral met den opfchik van het fchoone gellacht om eenige andere reden bemoeit,dan om de vrouwen loftuitingen toe to zwaaijen , ftelt men zich telkens
bloot aan ftrenge berisping en ftraf,, welke vele van haar
niet zixllen nalaten hun aan to doen , die de f}outheid
hebben , zich tegen datgene tC verklaren , wit zij tot
haar uitfluitend regtsgebied rekenen to behooren . Daar
wij echter eeniglljk lxaar welzijn beoogen , terwijl wij op de
nadeelen eerier gevaarlijke anode opmerkzaam maken, hopen wij , dat onze geeerde lezeresfen wel eenige infchikkelijkheid omtrent ons zullen hebben , en in aanmerking
nemen, dat wij haar gaarne zouden bewaren voor eene
menigte kwalen , waarvan de eigenlijke oorzaak maar
al to dikwijls miskend wordt .
De waarnemingen van een groot aantal kundige mannen hebben ten ftelligfte bewezen, dat zekere verkeerde
gewoonten, ten opzigte van kleeding en beweging,groote wanorden in het geftel en hevige fmarten veroorzaken ; maar zij hebben hunne aaridacht voornamelijk bepaald bij de werktuigen , die het ligchaam fchragen en
in beweging brengen - bij de beenderen en fpieren . Hoe
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groot nu die nadeelen ook zijn mogen , men moet ze
nogtans gering achten , als men denkt aan de verderfelijke uitwerkfels , welke dezelfde oorzaken hebben op de
meer onmiddellijke werktuigen des levens. Want, al
doet de wanorde hiervan zich niet dadelijk kennen door
in bet oog loopende wanftaltigheden, bet onvermijdelijk
gevolg toch is een gedurige that van kwijning en zwak_
heid, foms ook fchielijk verval van krachten , of een fmartelijke en vroege dood . Een gevoelig hart hebbende , en
overtuigd zijnde , zoo wel van de wezenlijke oorzaak ,
als van de uitgefhrektheid dezer kwalen, kan men de
vrouwelijke jeugd de zoetfte genoegens des levens niet
aan de dwingelandij van wanfmaak en dwaze mode zien
opofferen , zonder een diep medelijden met zoo vele flagtoffers to hebben , en innig bewogen to zijn bij de gedachte , dat ook volgende geflachten de nadeelen daarvan
nog zullen ondervinden .
Maar, wat to doen tegen bet geweld der mode, die
Reeds eene , zoo bet fchijnt, onwederflaanbare heerfchappij
voert? Heeft men niet vergeefs op rede en ondervinding
zich beroepen ? Het mogt niet baten , dat bet belagchelijke aangetoond , of de ernst der zedekunde gebruikt
werd, om bet onbetamelijke der zaak to bewijzen . Ja,
daar is bij ons geheugen een tijd geweest , waarin de
grillige mode de oude keursltven begon to verwerpen ,
en met then flljven grootmoederlijken opfchik den fpot
durfde drijven ; maar deze dagen der vrijheid gingen fchielijk voorbij . Herf}elling van oude vormen ten hove fcheen
vooral ook met vrouwelijk tooifel in bet algemeen in
verband to fl :aan . Het keursli/f werd verworpen ; doch
mode gebood bet dragen van een corfet , en zelfs de dienstmaagden betoonden gehoorzaamheid . Ook onder de mannen wordt bier en daar een dwaas gevonden, die zoo verre
zich vernedert ; maar bet belagchelijke valt ieder in bet
oog en vindt geene algemeene navolging . Mode heeft
aan de vrouwen de corfets opgedrongen ; wie zal haar
van dezen knellenden dwang bevrijden ? Daar is 6~n , tot
hiertoe nog onbeproefd, middel, dat misfchien eene heil-
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zame verandering in dezen zou kunnen bewerken . Welligt
zal het iets baten , dat men haar eenig begrip van den bouw
des menfchelijken ligchaams poogt to geven, ten cinde
haar de verfchrikkelijke gevaren to doen opmerken, waaraan zij zich blootfl:ellen , die het teedere ligchaam in een
ftijf en naauw corfet fnoeren . Het fchijnt ons bijna onmogelijk toe, dat eene vrouw van gewoon verfland eenige , al is het ook oppervlakkige , kennis van ademhaling, omloop des bloeds en voeding verkrijgt, zonder to
beven bij de gedachte , aan hoe groote gevaren zij zich
blootftellen, die, tegen de weldadige inrigting der natuur , zich geweldig inrijgen, om eene flanke geflalte to
vertoonen, ter voldoening aan de willekeurige eifchen
eener grillige mode .
Dat gedeelte des ligchaams , waarop het corjet onmiddellijk eene nadeelige werking doet , is niet alleen een der
fraaiflen wegens fchoonheid en evenredigheid van bevallige vormen, maar bevat ook, en is beftemd om to beveiligen, de werktuigen, die zoo belangrijk en zoo onmisbaar voor het beflaan zelve zijn - de longen en het
hart, welke dienen , om adem to halen, het bloed
door omloop to zuiveren, en tevens om het weder naar
de uiterfte einden van het kunftige zamenflel der bewerktuiging voort to fluwen. Van de behoorlijke werking dezer deelei hangt onze levenskracht en onze vlugheid af,
gelijk ook de frisfche kleur der wangen en het vuur der
oogen , de blijde vrolijkheid der jeugd en de kalme opgeruimdheid der rijpere jaren . Zijn de werkingen van
hart en longen belemmerd , dan volgen onmisbaar doodfche bleekheid des gelaats , fombere kwijning, overhelling
tot zwaarmoedigheid, in het oog loopende vermagering,
kortom eene meer of min gevaarlijke ziekelijkheid, die
den geest nederdrukt en het leven tot een" last maakt .
Dat gedeelte onzes ligchaams, waarvan wij fpreken,
wordt gewoonlijk de borst genoemd . Onze fchoonen fchijnen, als men naar hare handelwijze mag oordeelen, dezelve eeniglijk to befchouwen als acne ledige en buigbare
doos , welke zij naar welgevallen , fonder eenig gevaar ,
Z z
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kunnen indrukken en zamenknellen , zoo veel zij maar
willen . Tot haar ongeluk is bet echter niet alzoo . De
borst bevat edele deelen , welker vrije bewegingen even
noodzakelijk voor ademhaling en omloop des bloeds, als
deze verrigtingen bet voor de gezondheid en bet leven
zijn . Alles dus, wat den omvang der borst vermindert
of de borstholte vernaauwt, moet onmiddellijk nadeel toebrengen , daar bet de vrije inademing belemmert , en gevolgelijk den vrijen omloop des bloeds door de longen
verhindert.
Alle de deelen, die tot de borst behooren en de borstholte vullen, zijn buigzaam en beweegbaar . Uit derzelver natuur en onderlinge betrekking tot elkander blijkt
duidelijk, dat elke drukking of zamenperfing ze van de
vereischte plaats zal dringen en de zoo belangrijke bewegingen beletten. Daar nu bet gedeelte van de borst ,
waarom men bet corfet bet flerkfte toehaalt, juist datgene
is , waar de ribben bet kortfte zijn , doch daarentegen het
kraal been de meeste lengte heeft en zeer buigzaam is ,
en waar dus de bewegingen voornamelijk moeten gefchieden , zoo belet bet enge toerijgen dezelve fchier to eenemaal ; en, bet kraakbeen gedwongen zijnde zich naar binnen to buigen, nabij deszelfs vereeniging met bet borstbeen, brengt zulks allengs eene zeer verderfelijke misvorming to weeg, die eindelijk niet meer to verhelpen is . En ,
alsof de nadeelen van bet naauw toerijgen nog niet groot
genoeg waren , voegt men er een ander werktuig van
kwelling bij , - eene ftalen veerkrachtige plaat, of itijve
baleinen, die men voor in het reeds to naauwe corfet
fteekt en de gelieele lengte van bet borstbeen doet befiaan . Door dit middel tracht men to voorkomen , dat
bet ligchaam deszelfs natuurlijke neiging volge , om zich
naar voren uit to zetten en zekere ronding aan to nemen .
Daar men dit echter nict geheel kan beletten , moet volgen , dat bet ganfche gewigt van bet bovendeel des ligchaams drukt op bet benedeneinde van bet borstbeen ,
hetwelk bet meest door genoemde plaat wordt gekneld .
De plaats , waar deze fchadelijke drukking bet meest

DER C0P SETTEN .

671

werkt, is juist tegen bet kleine uiteinde der maag . Bij
de meesten, die aanhoudend een zees eng corfet dragen,
wordt aldaar dan ook cene holligheid ingedrukt, die groot
genoeg is, om een gewoon hoenderei to bevatten. Velen
hebben daarvan gedurig een pijnlijk gevoel ; bij anderen
is de aandoenlijkheid, wanneer zij die plaat of flijve baleinen niet dragen , zoo groot , dat -eene geringe drukking de hevigfte fmarten veroorzaakt .
Onder de eerfle uitwerkfelen der zamenperfing door bet
corfet en der drukking van de plaat hebben wij dus to
tellen de vermindering der bewegingen en de inwendige misvorming van de borst, benevens dikwerf terugkeerende
pijnlijkheid, benaauwdheid, en to groote aandoenlijkheid
der maag, wier ongeftoorde werking zoo noodzakelijk is
voor duurzame gezondheid . Waren echter deze kwalen
nog de eenige, die er uit voortkwamen, men zou ze
dragelijk kunnen achten ; maar , wanneer bet benedenfle
gedeelte der borst zamengeperst wordt, moet de lever
ter regter zijde naar boven wijken , en brengt aldaar bet
hare toe tot belemmering in bet ademhalen ; terwijl aan
den linker kant milt en maag, op gelijke wijze door
dezelfde oorzaak opwaarts gedrongen zijnde , hetzelfde
beletfel veroorzaken . De verrigtingen van alle deze werktuigen geraken in wanorde, naar mate de drukking fterker is, en de fijne vaten en teedere zenuwen van genoemde deelen meer verplaatst worden . Zoo zware befchadigingen moeten hoogst nadeelig zijn voor die groote verrigtingen , waarvan leven en gezondheid afhangen . Zoo
zal de drukking, welke alle deze door bet corfet teruggedrongene werktuigen op de openingen doen , waardoor
het bloed in bet hart komt en er weder uitftroomt,
den omloop in verwarring brengen . Vandaar ontflaan
onregelmatigheden in de werking van bet hart , als hartkloppingen, flaauwten, bezwijmingen, en foms ook doodelijke ongefteldheden. Het bloed , dat van bet hoofd
komt, almede in zijnen vrijen loop belemmerd zijnde,
hoopt zich daar op , en veroorzaakt hevige hoofdpijnen ,
Z z n
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eene drukkende zwaarte, zwaarmoedigheid , doodfche
bleekheid en akelige loodkleur .
Deze gevalgen, die men lint kan opmerken, zijn ech
ter flechts de aanvang der kwalen, welke uit dezelfde
oorzaak ontflaan . Wanneer de longen zich niet behoorlijk kunnen uitzetten , gelijk wij boven gezegd hebben ,
kan de lucht niet in genoegzame hoeveelheid met bet
bloed in aanraking komen, ten einde deze vloeiflof die
bewerking en zuivering to doen ondergaan , welke dezelve gefchikt moeten maken , om bet ligchaam in gezonden Nat to houden . De waterachtige deelen , de koolflof en andere onzuiverheden, welke bet bloed bevat,
wanneer dit bet geheele ligchaam heeft doorgeloopen ,
kunnen er niet van afgefcheiden worden ; en bet hart
ontvangt , om bet door bet ganfche ligchaam to verfpreiden , flechts een blaauw zwartachtig vocht , weinig beter dan bet teruggevloeide, in plaats van bet helder roode bloed , dat vereischt wordt . Indien deze dwang eenigen tijd duurt, wordt allengs de veerkracht van alle rligchaamsdeelen minder, onderfcheidene plaatfelijke ongefleldheden openbaren zich , en een ziekelijke toefland
maakt bet kwijnend leven tot een' last . Koudheid der
uiterfle deelen , bleekheid des gelaats , onrustige llaap ,
verregaande aandoenlijkheid van bet zenuwgeflel, dat door
de geringfle oorzaak in verwarring wordt gebragt , zijn
de onmiddellijke treurige gevolgen der floring vats deze
zoo belangrijke verrigtingen .
Wij zullen niets meer zeggen van de ziekten, welke
bet gebruik van naauwe corfetten veroorzaakt ; maar wij
willen nog doen opmerken, welken nadeeligen invloed
bet heeft op alle bewegingen des ligchaams . Is er wel
iets onbevalliger , dan de gang van eene vrouw , die zich
in een naauw corfet heeft zamengeperst ? Gedwongen beweegt zij zich en fchijnt naauwelijks hare voeten to durven verzetten , in plaats van to gaan met die gemakkelijkheid en met then vluggen tred , welke de aan zichzelve overgelatene, vrije natuor kenmerken . Hare fchouders zijn achterwaarts gedrukt en als in ijzeren ban den
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gekneld ; en de geheele romp is zoo ftijf, alsof dezelve
uit een blok gehouwen ware . Wanneer vrouwen , alzoo
uitgerust, ergens in een vertrek komen, na eenigen tijd
gegaan to hebben , kunnen zij in de eerfte oogenblikken
naauwelijks fpreken, terwijl de borst in eene onnatuurlijke beweging is . Heeft de plaat of hebben de baleinen
die lengte , welke bet fatfoen vordert , zoo kunnen zij
bezwaarlijk in een' armf'oel of fauteuil (zoo als de lieden naar de mode zeggen) zich nederzetten ; zij moeten
op den karat van Karen ftoel zitten of leunen, opdat bet
bovenfle gedeelte van bet lange en f'ijve corfet niet tegen
de kin ftoote . Zich buigen en bukken kunnen zij niet .
Geduldig verdragen zij deze kwelling , dezen dwang,
deze ongemakken ; en waarom ? omdat bet de mode is !
Bevalligheid, eene vrije bonding, fraaije geftalte, gemakkelijke beweging, onbelemmerde ademhaling, gezondheidkortom alles offeren zij op aan dezen Moloch van ons
gekunfteld en verkunfteld maatfchappelijk leven .
Bij perfonen van een flerk geftel heeft bet dragen van
naauwe corfets deze gevolgen , dat zij meer- of minder
hevige pijn gevoelen op bet oogenblik, wanneer zij die
uitdoen ; maar deze is niet van gelijken aard als bij z wak.
In
k e vrouwen, waarvan wij boven gefproken hebben
dat
wij
nu
bedoelen,
words
de
pijn
veroor
bet geval ,
zaakt door de terugkeering van bet bloed in die deelen ,
welke door bet corfet zamengeperst waren , zoodat de
omloop, van wege de drukking, flechts op zeer onvolkomene wijze kon gefchieden . Om die pijnlijke aandoening to verminderen, moet bet corfet trapswijze losgeregen worden . Ondertusfchen hebben wij minder medelijden met deze martelaresfen der mode ; want zij kunnen
zelfs geene fchijnbare reden van verontfchuldiging inbrengen , gelijk die vrouwen , welke zich op haar teeder geflel beroepen . De fterkeren hebben althans geen keurslijf
of corfet tot Nun noodig, maar laten zich then dwang
welgevallen , om eene dunne middel to vertoonen en to
prijken met eene fajne taille, zoo als bet kunstwoord der
mode heet .
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Men zal waarfchijnlijk op bet boven gezegde aanmerken en tegenwerpen , dat de aangeduide nadeelen flechts
bij een, in vergelijking zeer klein, getal vrouwen plaats
vinden ; terwiji de meesten corfets dragen , zonder de
vermelde ongemakken of kwalen daarvan to ondervinden .
Offchoon bet waar moge zijn , dat eenige weinige perfonen de mode in dezen kunnen volgen zonder onmiddellijk nadeel voor de gezondheid , blijft echter dat alles
gegrond , wat wij beweren . Men kan ook zeggen , dat
vele perfonen flerken drank zonder merkbaar ongemak
gebruiken ; en ondertusfchen weet men, dat de groote
meerderheid maar al to gereed is, om van gebruik tot
misbruik over to gaan ; maar dit gefchiedt langzaam en op
gene bijkans onmerkbare wijze, tot dat ongefteldheden
van ergeren aard zich openbaren . Dus ook zal bet gebruik der corfets, bij jonge perfonen vooral, allengs in
misbruik overgaande, ten laatfte die fchadelijke uitwerkfels hebben .
Na vele nafporingen is bet ons onmogelijk geweest,
den eigenlijken oorfprong van deze belagchelijke en gevaarlijke mode to ontdekken ; wij hebben echter ontwijfelbare bewijzen, dat bet keurslijf of corfet, in vorm
en maakfel meer of min gewijzigd, federt ceuwen bb de
Europeanen in gebruik is geweest . De omflandigheid,
dat die dragt zich bepaalt tot volken , wier zedelijke en
godsdienflige wetten denzelfden oorfprong hebben, geeft
ons red en, om to denken, dat bet corfet en andere dergelijke uitvindingen oorfpronkelijk hebben moeten dienen,
om , zoo veel mogelijk, de gevolgen van ligtzinnigheid
en onvoorzigtigheid to verbergen voor bet oog der menfchen . Dat men op deze wijze aan bet ligchaam bevalliger
voorkomen wilde geven , was in bet eerst flechts een voorwendfel, om de eigenlijke oorzaak to verbergen, waarom
men zoodanigen opfchik droeg .
De volgzucht , zoo algemeen order bet menfchelijk
geflacht, begunftigde de oogmerken van haar, die zichzelve verwijt to doen hadden . Zeer vele onbefprokene
en onberispelijke, maar dusgenaamde elegante vrouwen
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namen gaarne eene mode aan, welke, zoo als men haar zeide,
hare perfoonlijke bekoorlijkheden moest verhoogen , maar
inderdaad hare gezondheid verwoestte . Zoo heeft dat gebruik zich ftaande gehouden tot op onze dagen . En daar
nu onze Dames naar de mode, door een zwak geflel, de gevolgen der eigenzinnigheid van hare moeders in bet dragen
van keurslijf of corfet ondervinden , meenen zij thans met
de noodzakelijkheid van eenigen fleun zich to verontfchuldigen, om die dragt aan to houden . Het ware belangrijk , na to gaan , welken invloed deze zaak heeft gehad
op de denkwijze van vele vrouwen . Het doel, dat zij
zich voorftellen, is, dunner en fijner to fchijnen, dan zij
werkelijk zijn . Zij befchouwen dus elken uitkomenden
vorm , die zekere ronding heeft , als gemeen en onbehagelijk ; offchoon de natuur de meestmogelijke moeite deed,
om inwendig zoo wel , als uitwendig , bet hoekige en
platte to vermijden , en overal die zachte rondingen aan
to brengen , welke bet bevallige uitmaken . I-let jonge
meisje en de jonggetrouwde vrouw, die eerlang moeder
hoopt to worden , volgen beide even zeer de mode .
Maar , al ftemde nu iedereen toe , dat bet fraaijer fond ,
een naauw corfet to dragen, gehuwde vrouwen en moeders althans behoorden er in to bewilligen, om hetzelve,
ten minfe voor eenigen tijd, vaarwel to zeggen, al ware
bet eeniglijk uit medelijden met de vrucht, die zij onder
bet hart dragen , en welker gezondheid en geluk zij voor
altijd kunnen bederven , ja derzelver beflaan (welk eene
ijfelijke gedachte!) moedwillig vernietigen . Zoo wij een
gefreng onderzoek to werk flelden owtrent de kinderen , van zoogenaamde fatfoenIt ke ouders geboren ,
zouden wij bewijs genoeg voor bet boven gezegde vinden, al ontdekten wij niets ergers, dan bleeke, zwakke, ziekelijke kinderen, die kromme beenen hebben,
of aan de klieren fukkelen , of bij bet opgroeijen fcheef
worden . De ongefeldheden, bij vele vrouwen van een
teeder gefel door bet gebruik van corfets veroorzaakt,
zijn meermalen toereikende , om de hoop , die moeders
zoo gelukkig maakt , telkens , ja voor altijd to verijde-
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len, den echtelijken ftaat alzoo van deszelfs hoofddoel
en grootfte zaligheid to verfleken, en denzelven, door
herhaalde fmartelijke teleurfellingen, tot een lastig juk to
waken, of in eene vervelende eenzelvigheid to doen flijten .
Maar wij hebben genoeg over dit onderwerp gezegd ;
offchoon bet gefprokene flechts eene zeer onvolledige
opgave behelst van de nadeelen , welke de uitwerkfelg
zijn van dwaze modezucht . Velen onzer Lezeresfen,
die gewoon zijn , zich naauw in bet corfet to rijgen , en
tot nu toe die fchadelijke gevolgen daarvan niet ondervonden , zullen misfchien overhellen , om to gehboven ,
dat wij de zaak overdrijven , ten einde haar fchrik aan to
jagen . Dat zij alsdan Genees- of Heelkundigen, die onze
fleden bewonen, raadplegen ! Zoo deze niet fchromen ,
onbewimpeld voor de waarheid uit to komen, zullen zij
ten voile hevestigen, hetgene wij beweren .

I

HET DOERDRUKEEN EN DE BOEKHANDEL IN CHINA .

n de jaarboeken van China wordt ergens gezegd : n Men
had reeds lang begonnen , boeken to fchrijven , toen
K U N G D S O (CONFUCIUS) zijne uittrekfels en andere werken vervaardigde ;" en op eene andere plaats : „ Men heeft
aangevangen, boeken to fchrijven, zoodra men de fchrijfkunst had uitgevonden ." Offchoon nu deze uitdrukkingen
veel to onbepaald zijn , om er eenige meening op to gronden, en vooral de laatfle niet letterlijk waar kan zijn , zoo
mag men toch wel ilellig beweren, dat de letterkunde der
Chinezen tot zeer vroege tijden opklimt . Daar beltaan, namelijk, nog werden, die gerekend worden, 2500 of 2000
jaren v66r de geboorte van c H R I S T U S gefchreven to zijn ;
en derzelver uirerlijke gedaanre bewijst duidelijk , dat bet
geene eerfte proeven waren, daar het fchrift toen reeds den
hoogften trap van volkomenheid had bereikt, en alle veranderingen , welke in lateren tijd gemaakt werden , den vorm
der letteren eigenlijk niet betroffen . Bovendien beftaat er
bij dit yolk eene overlevering, dat er boeken geweest zijn,
die veel ouder waren (*), dan de oudften , die wij thans
(*) Men weet, dat de Chineaew, trotscb van aard zijnde,

BET BOEKORUKKEN EN DR BOEKHANDEL IN CHINA .

677

bezitten . En boeken zullen bet wel niet geweest zijn ,
waarin de eerfle proeven van fchrift genomen werden ; maar
alles does vermoeden , dat men met opfchriften op lleenen
is begonnen , gelijk onder anderen It L A P R o T H voldingend
bewezen heeft .
Van de vroegfle fchrijfwijze nu blijkt zoo veel, dat men
in de eerfle tijden zich bediende van kleine bordjes nit bamboes , die zeer dun , maar vrij hard waren , op welke men
de fchrijfteekens met een puntig ijzeren werktuig of met een
mesje infneed . Zoo fchreef men nog ten tijde van den grooten boekenbrand ; door welke fchrijfwijze bet opzoeken der
verbodene boeken wel zeer gemakkelijk, maar bet geheimhouden derzelven bijna cnmogelijk gemaakt werd . Zoodanig
waren ook de in bet huis van c o N F U C I u s later gevondene
handfehriften . Ik weet niet, of men er nog van bewaart in
de Keizerlijke verzamelingen ; bet zoude mij echter zeer verwonderen, zoo dit niet bet geval ware, daar de Chinezen
met groote zorgvuldigheid alles opzoeken en in veilige bergplaats brengen , wat flechts eenigermate fporen van oudheid
draagt . Zoo veel is zeker, dat men niet zelden koperen
platen ziet, op welke letterteekens gefneden zijn , die
verfcheidene eeuwen v66r de geboorte van CH R I S T A S gemaakt fchijnen to zijn . Overigens kan gefchiedkundig bewezen worden, dat men inzonderheid zulke platen gebruikte
voor boeken , die men voor de late nakomelingfchap bewaren
wilde . Men fchreef bovendien ook op lijnwaad, en op eene
flof van boomwol of zijde ; maar dit is nooit algemeen geweest, en bepaalde zich welligt tot enkele plegtige gelegenheden .
Eene groove verandering in de fchrijfwijze had plaats, toen
men bet papier uitvond ; want nu kon men zich niet meet
van ijzeren griffels bedienerr, maar moest eene flof uitvinden,
die gefchikt is, om er letters mede to teekenen .
Bet papier werd en wordt nog nit boomfchors gemaakc .
Men gebruikt daartoe vooral bamboes . Het is gewoonlijk
geelachtig ; men heeft echter ook zeer wit papier, dat met
bet beste en fijnfle nit Europa vergeleken mag worden . Bet
is ongemeen fijn en hijna doorzigtig , zoodat men flechcs op
de eene zijde kan fchrijven of drukken ; daarom zijn alle
zich gaarne eene hooge oudheid toeeigenen, en dat derhalve
op zoodanige overlevering Wet veel to vertrouwen is .
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bladen dubbel, en zoo zamengevoegd, dat men de onbefchrevene zijden Wet bemerkt . Het ergfte aan dit papier is,
dat bet de vochtigheid zoo ligt aantrekt, met ftof overdekc
en door de houtwormen verteerd wo :dt . Daarom moet men
de boeken dikwerf afftoffen en nitkloppen . Men maakt ook
papier uit boomwol ; en dir is fchooner a ook ligter to bewaren , dan bet nit boomfchors vervaardigde .
De Chinezen fchatten in bet algemeen alles hoog, was op
de bevordering der letterkunde betrekking heefc . Zoo noemen zij fsepao , of de vier kostbaarheden ; bet papier, her,
penfeel, dat zij , in plaats van pen, tot bet fchrijve.n
gebruiken, den inlet, en bet marmeren napje, waarin zij den
inkt bereiden .
Het papier werd in de laatfte eeuw v66r de geboorte van
C H r, I S T U S uitgevonden, en hierop volgde weldra de uitvinding der boekdrukkunst . Men drukc thans nog in China,
als ten Ode toen men de kunst bet eerst uitvond, en gelijk
de eerfte drukkers in Europa gedrukt hebben ; namelijk met
eene foort van houtfnede . De boeken worden door een bekwaam fchoonfchrijver op dun, zacht en doorfchijnend papier gefchreven, hetwelk dan door den houtfnijder op harde,
maar zoo veel mogelijk gladgemaakte bordjes gelijmd words .
Daarnn fnijdt hij bet bout tusfchen de letters weg, zoodat
deze eindelijk alleen uitkomen .
De Chinezen hebben geene drukperfen - bet fijne papier
zou er niet beftand tegen zijn ; maar een goed werkman kan
evenwel elken dag bij de tienduizend (? ?) vellen leveren ,
dewijl hij niets meer to doen beeft , dan de borden met inks
to beftrijken , bet papier daarop to leggen, en dan eene daartoe vervaardigde borftel zachtkens over her papier to laten
gaan, hetwelk den inks ligt aanneemt .
Voorts kennen de Chinezen bet drukken met beweegbare
letters ook, en de Keizerlijke nieuwspapieren in Peking, ge .
lijk mode de Staatsalmanak , worden op deze wijze gedrukt .
Zekerlijk is dit wegens de groote menigte van fchrijfteekens
moeijelijker en kostbaarder , dan de boven genoemde manier .
Wanneer iets met grooten fpoed moet gedrukt worden , beftrijkt Inen een bord met geel was, fnijdt of trekt de letters
daarin , en drukt bet dan zoo af.
Neemt men nu in nanmerking, dat de Chinefche letterkunde
eenen tijd van bijna vierduizend jaren beftaat ; dat dAdr
de boekdrukkunst v66r reeds meer dan vijfcien eeuwen
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uitgevonden is ; dat voorts alles, wat tot verfpreiding van
boeken dient, bijzonder goedkoop is, zoo zal men zich niet
verwonderen , wanneer beweerd wordt , dat in China de menigte van boeken ontelbaar is , en alle boeken van Europa
to zamen genomen verre overtreft .
Het Chinefche yolk , zegt A B E L R A M U S A T, dat federt drieduizend jaren de fchoone wetenfchappen en de gefchiedkunde
beoefent , words door een groot aantal geleerden beluurd ,
die uit fmaak of pligt fchrijvers zijn . Zelfs de geringfe amb .
tenaar moet in zijn leven verfcheidene werken fchrijven, die
voor eene ftrenge regtbank de uitgave waardig gekeurd worden . De Keizer rekent bet zich tot eere, over belangrijke
onderwerpen to fchrijven, en voorcbrengfelen zijner Akade
mien onder zijnen naam ce laten verfchijnen . Zoodanig yolk
moet wel eene uitgebreide letterkunde bezitten, en bezit die
werkelijk . Men denke aan de menigte boeken, welke federt
de uitvinding der boekdrukkunst in Europa uitgegeven zijn ;
men verbeelde zich de landen van dit werelddeel zoo fterk
bevolkt als China, en men ftelle in plaats van onze Genootfchappen, Akademien, Univerficeiten enz . die zoo even ge .
noemde handelwijze, volgens welke alle ambten, alle waar .
digheden , van den geringiten affchrijver tot den eerfteu
ftaatsdienaar, en van den onderofficier tot den opperbevelhebber, ten gevolge van openlijke mededinging toegewezen
worden , waarbij men geenszins op rijkdom of adel of lengte
van diensttijd ziet, Inaar alleen op ware verdienite . Slechts
diegene wordt tot de hooglte eerposten verheven , die de geleerd.
fle is, of zijne taal bet best verftaat, of de klasfifche boeken
bet best kent en weet to verklaren . Dit alles in aanmerking
nemende, zal men eenigermate misfchien zich kunnen verbeel_
den , welk eenen fchat van geleerdheid de Chirezen moeten
bezitten . Men zal zich dan pier verwonderen, wanneer men
leest, dat de voorganger van den thans regerenden Keizer
bevolen heeft, uittrekfels uic de beste boeken to malcen, en
die in i8o,ooo banden uic to geven .
Zoodanige uittrekfels , of bibliothekei , zijn er in menigte,
Men had er reeds federt de vroegfte tijden . Men kan ze
met onze encyklopedien vergelijken , waarvoor dezelve pier
behoeven onder to doen . Eene der beroemdfen is onder anderen de door M A D U A N L I N vervaardigde , welke geleerde onder
de dynastie der Mongolen (in de dertiende eeuw , rear onze
cijdrekening) leefde . Deze heeft den titel van wen ckian
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Lung kao , d . i . grondig onderhoud van oude gedenkffukken ,

en bevat 24 hoofdvakken in too banden . Deze vakken zijn :

Muntwezen , Bevolking, Tollen , Bevorderingen, Staatsuit .
gaven , Studien , Offers , Hofceremonieel, Muzak, Krijgswezen , Regtspleging, Letterkunde, enz . Men vindt in China

weinig boekerijen van bijzondere perfonen, welke met die
in Europa to vergelijken zijn . Dit kan geenszins van de
duurte der boeken komen ; want nergens koopc men ze voor
minderen prijs . Misfchien heeft men de reden daarin to zoeken, dat de ambtenaren, aan gedurige verwisfeling van
woonplaacs blootgefteld zijnde , bezwaarlijk vele goederen
kunnen opkoopen , die zij naderhand met verlies zouden
moeten verkoopen, of met groote kosten naar elders vervoeren . Zoo zal men ook zien, dat de voornaamfle ambtenaars zeer weinig buisraad hebben . Wil men een prachtig
ingerigt huis zien , zoo moet men tot rijke kooplieden ,
nooit tot ambtenaren gaan . Daarencegen zijn er door geheel
China zeer vele openbare boekverzamelingen verfpreid , en
men moet ook de kloosters niet vergeten , welke daar weleens rijker zijn , dan de Keizerlijke bibliotheken .
Eigenlijk zijn er geene boekhandelaren, in zoodanigen zin,
als men bier to lande dit woord gebruikt . De boeken wor
den meestal door de fchrijvers zelve op eigene .koscen uitgegeven , of de drukkers ondernemen de uitgave , na bet
handfchrift aangekocht to hebben . Dit laatfle gefchiedt echter zelden , en alleen in groote en door zucht voor de we .
tenfchappen beroemde ileden, als Peking en Nanking. In
eenige , met vreemde landen in betrekking flaande , handel_
fleden vindt men evenwel kooplieden , welke met onze boekhandelaren vergeleken kunnen worden , dewijl zij boeken
ontbieden, die in andere deelen des rijks uitgegeven zijn .
Men moec echter bij bet aankoopen zeer goed toezien ; want
er zijn misfchien geene grootere bedriegers , dan b . v, de
boekhandelaars in Canton . Zij hebben wel, gelijk andere
kooplieden aldaar, met groote letters voor hunne winkels
gefchreven : Hier wordt men niet bedrogen ; maar dic heefc
even weinig to beduiden, als to Pariis bet gewone prix
fixe, waarbij men thans nog invariable voegt . Waar zij maar
ergens bedriegen kunnen, moet men rekenen , opgeligt to
zullen worden, vooral zoo men fpraak en fchrift niec naauwkeurig 'Kent ; maar ook in dit geval moet men nog veel behoedzaamhetd gebruiken, daar zil met groote behendigheid
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flechte boeken in de plaats der bedoelden weten onder to
fchuiven, of er valfche titels voor zetten, of onvolledige
exemplaren verkoopen .
Als men deze bedriegerijen weet to ontkomen , kan men
voor weinig geld zich eene zeer fchoone verzameling aanfchatfen ; want juist de beste boeken zijn de goedkoopflen .Het ware to wenfchen, dat men in Europa meet werk maakte
van de Chinefche letrkund,voalwtgefchidus,wje
geerte en fpraakkennis aangaac.

S

WILLIAM COCKERILL EN NAPOLEON.

chetfen van mannen, die uitmunten door talenten en al_
gemeen nuttig vlijtbetoon, verdienen bijzondere vermelding,
ter aanfporing van anderen , om bun voetfpoor to drukken .
De Heer COCKER ILL levert een hoogst opmerkelijk voorbeeld van die hoedanigheden, welke den weg tot fortuin
barren .
Hij is geboortig nit Lancashire, en als geCchapen voor de
werktuigkunde . Hij vond eerst zijn beftaan in bet waken
van wevers - fchietfpoelen ; maar hij bezat talenten van verhevener natuur, en zijn vernuft flelde hem in flaat,om,met
eigene hand, modellen to vervaardigen van werktuigen van
zijne uitvinding ten dienfle der fpinnerijen . Keizerin CAT II AR I N A, van Rusland, verlangende eenige Engelfche werktuig_
kundigen tot zich to trekken , werd ook C 0 C K E R I L L haar
aanbevolen , als een man van ongemeene bekwaamheid ; en
bet Britfche Gouvernement gaf hem verlof , om naar Peters .
burg to gaan . De Keizerin moedigde hem op allerlei wijze
aan , en zijne uitvindingen, betrekkelijk bet fpinnen enz .,
werden ruim beloond ; maar haar overlijden, twee jaren daar.
na, maakte aan zijne vooruitzigten een einde . Keizer PAUL
beval hem , binnen zekeren tijd een model to vervaardigen ; bet
kon niet klaar komen , en een kerker was zijn deel ! Het gelukte hem echter to ontfnappen en nit de Rusffche heerfchap
pij to geraken, en, met flechts weinige honderd pond ft . i n
zijn' zak, begaf hij zich naar Zweden .
Zijne talenten werden, door middel van den Britfchen Gezant, aan bet Gouvernement kenbaar, en den Heere cocK E R I L L werd bet beftuur over bet graven van een kanaal
opgedragen , waartoe de Zweden niet in ftaat warren, Inge .
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nieurswerk , echter , was minder zijne zaak ; hoewel hij aan
zijne verbindtenis gefland deed , en zijne fortuin daardoor
eenigzins verbeterde . Hij had den bloeijenden ftaat der Manufacturen to Luik en herviers vernomen , zonder behulp der
machinerie ; en hij verbeeldde zich, aldaar becer to zullen
flagen . Hij vertrok naar Hamburg, en had een mondgefprek
met den Heer C R A W F O R D, den Engelfchen Gezant, lien
hij zijne ontwerpen mededeelde, ten zelfden tijde verkiarende, dat, bijaldien hij een klein jaargeld van bet Brirfche
Gouvernement konde verwerven , hij naar Engeland zoude terugkeeren, daar hij geenerlei afbreuk aan zijn vaderland wilde doers , door de machinerie in een vreemd land in to voeren . De Heer C R A W F O R D prees zulks , en leverde c o cit E R I L L's Memorie bij de Ministers in ; maar er werd op
dezelve geen acht geflagen , en hij befloot, na zes maanden
wachtens, zeif zijne fortuin to beproeven .
Hij verwierf een' pas naar dmflerdam, en won verdere
narigten in, rakende den ftaat der Manufacturen to Luik,
werwaarts hij vervolgens vertrok . Het zij genoeg to vermelden , dat, in her tijdsbeflek van zestien jaren , zijn voorfpoed
in bet vervaardigen van room- en andere werkcuigen zoo
groot was, dat hij , na zijne zoons in de zaken gevestigd to
hebben, als Millionair zich meerder rust konde bezorgen . Te
Seraing, aan de Maas, vestigde hij de grootfleljzerfmelterij
op bet Vasteland - misfchien in de wereld . De Koning der
Nederlanden is deelgenooc in deze groote nationale onderne .
wing, hebbende in dezelve eene fom geftoken van ruim een
inillioen guldens ; en men verzekert, dat pier minder dan
4000 handen in deze fabrijk werkzaam worden gehouden .
In bet jaar 18o7 beval Keizer NAP o L E o N , die gehoord
had van des Heeren C O C K E R ILL'S fmelterij to Luik, en
eene inrigting van zulk een groot algemeen belang wilde in
befcherming nemen, (beter : aan zijne bemoeizieke heerfchap_
pij onderwerpen) den Prefect van Luik aan to fchrijven, om
bet Hoofd dier inrigting op ilaanden voet naar Paris op
to zenden .
Op zekeren avond, terwijl hij zijn pijpje zat to rooken ,
verfcheen bij hem de Prefect, ontvouwde zijnen last, en
vermaande hem, gees oogenblik als 't ware ce verzuimen,
om aan des Keizers bevelen to voldoen . , Hier," fprak hij ,
„ is uw pas, benevens een brief aan een' der Ministers,
wien gij uwe komst to Parijs zult doen weten . Ik raad u ,
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nog dezen nacht to vertrekken," De boodfchapper vertrok,
en liet den Stoombeheerfcher in geene geringe gemoedsbeweging over dit onverwacht en geheimzinnig
hem in perfoon , en heb alle bijzonderheden
mond , in bet echte Lancashire -dialect .
zeide hij , ,, haalde ik mij in bet hoofd ,

berigt . Ik ken
nit zijn' eigen'

,, In bet eerst ,"
dat men mij had
aangeklaagd, en dat de Baron, dien ik bankroet had moeten
doen fpelen , daar de hand in had ; maar, dacht ik dan weder,
zoo men mijn' kop wilde hebben , kon men dien hier wel

krijgen, en behoefde mij niet eerst naar Parijs to zenden ; en
mijn zoon meende, dat er geen grond van vrees beftond
voor zulk een ongeval ; en dus fpande ik vier paarden voor
mijne kales, en in een paar uur was ik op rein met mijn'
zoon ;'

Onze reizigers , in vollen ten voortfpoedende, kwamen be .
houden in de hoofdftad . Des anderen morgens, vroegtijdig,
begaf zich de Heer C o C K E R ILL, in zijn beste pak, met
een elegant rijtuig en keurige liverei, naar de Tuilerien, verzeld van zijnen zoon, als tolk . Na bet afgeven zijner geloofsbrieven , geleidde men hem in een zijvertrek, en werd
hij door den Minister met ongemeene beleefdheid ontvangen .
„ Mijnheer c o c x E R I L L," zeide deze , „ gij zult wel zpo
goed zijn , u bereid to houden , om des Keizers bevelen to
gehoorzamen ; en ik verzoek u, to huis to blijven, tot dat
gij lets naders van mij zult vernemen ." Hij liet den Minister nu zijn adres , en nam affcheid .
Des avonds ontving hij

de officidle boodfchap , dat den volgenden morgen ten elf
ure eene koets hem zou komen afhalen , om hem naar de
Tuilerien to brengen .
Stiptelijk op den bepaalden tijd ftond eene prachtige equi .
page , met de Keizerlijke wapens voorzien , voor des Heeren
COCKER I L L's hotel , (want hij had toen een huis to Parijs)

Rue de Grenelle , Faubourg St . Germain . E-en Hofbediende opende bet portier , en riep , toen hij gezeten was
,, Naar bet Hof!" - Een' breeden trap opgeftegen zijnde,
werd onze werktuigkundige in een zijvertrek gebragt, waar
zich 's Keizers begunftigde Mammeluk beyond, die hem met
een falaam (Oosterfchen groet) vereerde.
Na verloop van flechts Lien minuten, riep de zilverklank

eener kleine fchel den Turk in een ander vertrek ; en , onmiddellijk terugkeerende, gaf deze een teeken om hem to
volgen, en -- de Heer C O C K E R I L L beyond zich in de
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Keizerlijke tegenwoordigbeid . Welk een oogenblik voor een'
man van zijne opleiding 1 Hij voelde geen' grond, en waagde
bet niet op ce zien of een woord to uiten , maar liet bet bij
eene diepe buiging berusten . „ Bvancez, Sieur!" fprak zijue
Majesteit. „ Dit ," zegt de verhaler , bet onderhoud vermeldende , „ dit gaf mij moed Ik keek op , en zag den Keizer, met den rug naar bet vuur gekeerd ftaande en de handen achterwaarts (zijne gewone bonding), en hij zeide
met een' glimlach : „ Sieur C O C K E R I L L E, dons toutes les departements du Nord v®us rites nommi, (zijn Fransch
gaat niet verder) en waar ik ook ga , boor ik van u fpre .
ken, en fk heb om u ge2orden , om u to zeggen, dat mij
uw Etablisfement en uwe pogingen , om de Manufaccuren
van bet Keizerrijk to bevorderen , welgevallig zijn ; ten bewijze waarvan ik u een blijk wil geven van mijne achting,
door u met de orde van bet Legioen van Eer to verfieren ."
Dic zeggende, greep hij eene kleine doos , nam er bet groot .
kruis met een rood lint nit, en deed her, met eigene banden , mij om den hals ." Eene zoo uitfiekende eer, op zoo
ftreelende wijze door een' N A P o L E 0 N betoond , was ge .
noeg, om bet zenuwgeftel van den ontvanger derzelve aan
to doen, en de nieuwgeflagen Ridder wist niet, wat hij
doen of zeggen zou ; maar, alreeds vermoedende, dat de
Keizer hem eene beleefdheid zoude bewijzen , had zijn zoor.,
bij voorraad, zich op eene aanfpraak voorbereid, waarvan
de oude Heer nu, op zijne wijze , bet een en anderopfneed,
zijne Majesteit bedankende voor de hem bewezene eer, en
zich verontfchuidigende over zijn gebrekkig Fransch , daarne
vens voegende : „ Votre Majeste, mon fzls bien parler Franfois ; mais moi, pas favoir !" -„ Monfieur C o C K E R I L L E ,"
hernam nu de Keizer, glimlagchende, „'t is niet noodig,
dat gij Fransch fpreekt ; maar alleen , dat gij de Franfchen
fpinnen leert . Zoo ik gelegenheid vinde , u ce eenigen tijde
weder to zien , moge uw zoon u ten folk verftrekken . Intusfchen keer gij wear huiswaarts , en vaar voort met uw
bedrijf. Ik zal u een' pas doen geven pour voyager partout. Vaarwel, Ridder C O C K E R I L L E 1 tot wederziens ."
De zilveren fchel werd wederom geroerd, de Mammeluk verfcheen , en geleidde den Groockruis naar een ander vercrek ,
waar zijn knecht op hem wachtte , die hem in zijn rijcuig
hielp, en hem voor zijne deur brags, Rue de Grenelle, Faubourg St. Germain!
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De Ridden befloot gemeenlijk zijn verhaai met to zeggen
„ Hoewel ik trotsch Was op de ontvangene eer, heb ik zulks
flechts dens laten luchten . Toen ik Parjjs binnentrok , van
Lluik komende , vroeg de poortwachter naar mijn' pas, en
gedroeg zich daarbij vrij brutaal ; zoodat ik thans befloot,
mij daarvoor op hem to wreken . Toen ik nu huiswaarts
ging , eischte hij, op denzelfden beleedigenden trant, mijn'
pas . Ik voelde in mijne zakken , en geliet mij , alsof ik
dien vergeten had . Dat helpt niet," zeide de fnaak ; „flijg
af; ik zal u aan de Policie uitleveren ;" een' Gendarme (die
daar altijd bij de hand zijn) wenkende . Eindelijk haalde ik
den pas voor den dag, dien ik op 's Keizers last had ge
kregen , in een' blikken koker vervat ; en mijn zoop zeide :
„ Dic zal u veelligt die moeite fparen , burger 1" Toen de
knaap 'bet papier ontvouwde , en de Keizerlijke wapens op
een grooczegel zag , zoo groot als een vijffrancs ftuk, * en
op den cite! des bouders blikte, trok hij zijne horens in, en,
al buigende en zich verontfchuldigende , riep bij den poort_
ontiluiter toe : „ Ouvrez les portes! Bon voyage, Monfleur
Chevalier !"
De Heer C O C K E R I L L heefc zich, finds ettelijke jaren,
aan de zaken onctrokken , en zich to Brusfel nedergezet ,
waar hij !halls zoo flit leeft, als coen hij wevers fchietfpoelen
maakte ; hij telt ongeveer vijfenzeventig jaren .
RI DDERTROUW.

Eene ware Gefchiedenis.
Under de Spaanfche Ridders, die in zulk een grooc aan .
tal bet laatfte bedrijf van bet groore treurfpel der Moorfiche
heerfchappij - de verovering van Granada -- verheerlijkten, was DOn RODRIGO PONCE DI LEON, Marquis van
Cadix, wel de merkwaardigfte .
Hij bezat alle de eigen.
fchappen , die F L O R I A N aan zijnen , als Ridder zonder
blaam fabelachtigen, G O N Z A L V O VAN C O R D O V A toe .
fchrijft : matigheid , kuischheid , wakkerheid , onkreukbare
heldenmoed , en trouw voor zijne vrienden, edelmoedigheid
omtrent zijne vijanden ; in den woord, hij was een tweede
cID, en dit is zeer veel gezegd . Daarenboven evenaardezijne
magt zijnen wil, OW F E R D I N A N D en I S A B E L L A, bij de
belegering van de laatfle bezitting der Mooren in Spanje, ten
MENGZLW . 1830. NO . 1 4A a a
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dienfle ce flaan . Zijne ruime bezittingen ftrekten zich over
bet fchoonfte en vruchtbaarfe gedeelte van Spanjes lusthof,
,Indalufie, uit . In zijne ridderzaal zat een talrijke floet van
Vafallen tusfchen de banieren en vaandels , door hem aan
de Mooren ontnomen . Ruim voorzien was zijne wapenkamer
van welgepolijste helmets en harnasfen , en lanfen en zwaarden . Maar ook deze edele Ridder was niec boven de ge .
breken van zijnen tijd verheven . Het rampzalige vuistregt
heerschte nog zoo wel in dezen uithoek van Europa, als in
Duitschlands velden en tot in her afgelegene Zweden . Erfelijke veeten, gelij k aan die , welke onze B RED E R ODE S en E GM O N D E N gedurende • anderhalve Eeuw tot onverzoenlijke vij_
anden maak :en, verdeelden ook de Spaanfche Ridders, in
weerwil der onophoudelijke waahzaamheid , welke de aan .
val!en des nimmer rustenden vijands vereischten . P O N C E
DAEON had ook eenenvijandinDon JUAN DI GUS MA N,
Hertog van Medina Sidonia, een der rijkfte Spaanfche Edelen .
De voorcreffelijke I S A B E L L A VAN I{ A S T I L I e, de groote vrouw, zoo ver boven haren Iageu, achterdochtigen, meineedigen echtgenoot , F E R D I N A N D VAN A R R A G O N, verheven, verfcheen eens, o :n regt to doen_, in de grooce zaal
van bet aloude kasteel van Sevilie. Daarheen fnelden alle de
Rijksgrooten, om haar hulde to doen . Ook ME D I N A S ID O N I A verfcheen ; maar de Marquis van Cadix was flier to
zien. Zoo veel to gemakkelijker viel bet then vijand , hem
to befchuldigen van verraderlijke gemeenfchap met Portugal,
van oowettig bezic van zekere kroongoederen, van rooverijen
ten platten lande, en van eene dreigende houding tegen bet
wectige gezag in zijne flerke fad Xeres (Cheres) . Men wachtte hem ter verantwoording ; hij verfcheen pier. De aanhangeliugen en vrienden zijns v jands bekrachtigden en verzwaarden die aantijgingen, en hij verfcheen niet. De Koningin,
hierover verontwaardigd , fond op bet pant, om hem met
geweld van wapenen to bedwingen .
P O N CE D I LEON oncvangc, door eene getrouwe hand,
hiervan berigc . Hij fnelt, met danen knecht en ongewapend,
naar Sevilie , vliegt de fad , het paleis (door eene verborgene
deur) in , en vertoont zich eensklaps voor de Koningin . ,, Hier
„ ben ilt, mijne Gebiedlier !" zegt hij , „om mij in perfoon to
„ verantwoorden ; doch niet met woorden, maar met daden .
„ Men zegt , dat ik Xeres en d1cala, ten fpijt van u, in be„ zit zou houden . We[ nu! soar die in bezic nemen ; zij
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zijn de uwe . Wilt gij mijne vaderlijke erfgoederen? Hier
uic dic vertrek zal ik last geven , u die ter hand to flellen .
Wilt gij mijnen perfoon? 1k ben in uwe magi . Wat de
overige befchuldigingen betreft, daaromtrent roep ik een
„ gefireng onderzoek in, en zoo ik fchuldig ben, is de
„ zwaarfte ftraf voor mil niet onbillijk ."
I SA B E L L A , zoo gevoelig voor zielsgrootheid, was getroffen. „ Al hield ik," fprak zij, , u voor fchuldig, zoo
• zou dit gedrag u mijne vergifenis waardig doen zijn ;' Zij
nam beide fteden werkelijk in bezit ; Inaar ook de vijand
van R O D R I G O, de Hercog van Medina Sidonia, moest
zijne posten nederleggen, en beide Opperhoofden, van elkander verwijderd, vooreersc op hunne goederen blijven .
F E R D I N A N D had befloten, bet Rijk van Granada, dat
pronkjuweel van bet fchoone 4ndalufie, de eenige plaacs in
westelij k Europa, waar nog de flandaard van MOHAMMED
die van bet kruis verdrong, to onder to brengen . Maar hij
wilde daarbij, volgens zijnen card, langzaam, voorzigtig en
met beleid ce werk gaan . ,, Ik zal de zaden van then gra,, naatappel een voor een uirpikken," zeide hij . Dic plan
echter ontfnapte zij nen vijand , den onden M U L E Y A B E N
Hoewel er op dat oogenblik een wapenftilH ASS A N, niec .
ftand met Spanje heerschte, nam dit echcer flier weg, dat
her gebruik veroorloofde, kleine, onverhoedfche overrompe .
lingen to doen, waarbij geene crompet geftoken , geene banier
ontrold werd , en die niec langer dan drie dagen duurden . Uit
de bergpasfen fchoten dan eensklaps vijauden to voorfchijn,
en overvielen de eene of andere vijandelijke fterkte . I)us
befloot ook nu de oude MULE Y, zij nen vijand voor to ko .
men, en de vesting Zahara to verrasfen . Zij iigc op de kruin
eens hoogen, fteilen bergs, met een nog hoogerkasreel , welks
cop, naar men zegt, boven de adelaarsvlugc of de wolken .
drift rijst. Straten en huizen waren uit de rots gehouwen .
Men moest, om de ftad ce bereiken, gaten in de rots bou .
wen . Zoo fterk werd deze ftad gehouden, dat eene vrouw
van geftrenge deugd eene Zaharenja genoemd werd.
Doch M U L E Y nam de gelegenheid van ecn' hevigen win .
terftorm en een' donkeren nacht waar, die de fc ildwach_
ten, overcuigd van de onmogelijkheid, om in zulk weder
dienet to doen, van hunne posten gejaagd had . De Moor
braveerde her onfluimige weder, beklom de pisats met ftorm
A a a 2
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ladders , bemagtigde haar, en dreef de overgeblevene inwuners als flagtvee met zich naar Granada .
Vreefelijk was de fchok , then dit verlies alom bij de Spaanfche Ridderfchap baarde Niemand gevoelde deze fchan4e
dieper, dan Don R O D R I G o P O N C E D I LEON . Hij befloot,
den Koning van Granada een' dergelijken flag toe to orengen . De aad 41hama lag op eene rotfige hoogte, weinige
uren van de Moorfche hoofdftad verwijderd, en werd de
fleutel van Granada genoemd . Dit was this een vast punt
in bet hart van 's vijands land , welks verlies hem doodelijk
moest grieven, doch welks verovering tegelijk ten uiterae
hagchelijk was . Maar R O D R I G O vreest niets : met alle fndalufifche Ridders -- behalve met zijnen doodvijand M ED I N A S I D o N I A - pleegt hij raad, fluipt door de bergpas .
fen , en verwint Alhama met dezelfde fnelheid en heczelfde
beleid, als de Moor Zahara gedaan had .
Niet minder, misfchien nog dieper was de fmart, die de
bezetting door den vijand van zulk een belangrijk en naburig
punt door Spanjes Ridders to Granada veroorzaakte Maar
bet denkbeeld der herwinning biedc zich dadelijk aan . Een
groot leger omfingelt de handvol yolks, die hier, in het hart
van 's vijands land, heeft post gevat . Deze wakkere ftrijders
zenden van alle kanten om fpoedige, dringende hulp naar
Sevilie , naar Cordova . De Markgravin van Cadix, R 0 D R I .
G o's echtgenoote, is vooral in den doodelijkften angst . Tot
wien zal zij zich wenden ? De vrienden van haren echtgenoot
verzellen hem reeds in zijn hagchelijk ftuk . Zij weet nog
ddnen dapperen en magtigen Ridder ; maar bet is de vijand
van hair huis . Geen nood I huwelijksliefde laat geene , ook
de onwaarfchijnlijkfte, kanten onbeproefd, waar bet zaak is,
eenen geliefden gemaal to behouden .
Het antwoord van M E D I N A S I D 0 AT I A komt . Hoe klopt
bet hart der edele vrouwe ! Maar , wat zal zij lezen ? Immers eene volftrekte , misfchien honende, weigering! Zij opent
den brief. De Hertog fchrijft, „dat hij , in gevolge bet ver .
„ zoek van eene zoo eervolle en achtingwaardige vrouwe, en
„ om een' zoo dapperen Ridder als haren echtgenoot uit ge .
„ vaar to bevrijden , wiens verlies niet alleen voor Span/e,
„ maar voor de geheele Christenheid niet to vergoeden zou
„ zijn, al bet voorledene zou vergeten en tot zijne hulp
„ fnellen ." Tevens fchreef de Hertog aan alle de bevelheb.
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bers zrjner fteden en vestingen, om zich dadelijk met alle
magi, waarover zij konden befchikken, to Seville bij hem to
voegen . Alle de Ridders van .4ndalufte fchaarden zich onder zijne banier, en hij bood zwaar handgeld aan alle vrijwilligers , die met paarden , wapenen en levensmiddelen
de onderneming wilden belpen ten uitvoer brengen . In Un
woord, de llerkfte drangredenen voor den mensch , eer, va .
derlandsliefde , Godsdienst en zucht tot gewin , vereenigden
zich bier , en M E D I N A S I D 0 N I A zag weldra vijfcigduizend voetknechten en vijfduizend ruiters om zijnen ftandaard
in flagorde ftaan .
Ondertusfchen had ook de Koning berigt ontvangen van
het gevaar zijner dappere Ridders, en haastte zich in perfoon t om hen bij to ftaan . Hij gelastte den Ilertog van Medina Sidania, op de grenzen naar hem to wachten ; maardeze
gaf ten antwoord, dat hier leven of dood op het fpel ftonden ,
en dat hij geen' tijd had y naar iemand to wachten . Obk moest
hij niet vertoefd hebben . Hij kwam juist op bet oogenblik, dat
de bezetting , door onophoudelijke fchermutfelingen en aanvallen tot den dood toe afgemat, van honger en dorst uitgeput,
en meer naar geraamten dan naar menfchen gelijkende, op het
punt was, den vijand in handen to vallen . Toen M U L E Y de
nadering van het ontzet vernam, rukte hij zich wanhopig den
baard uic ; maar tegen zulk eene menigte was hij niec be .
ftand, en trok of met kwalijk verbetene woede .
Naauwelijks was zijn leger uit het gezigt verdwenen , of
men zag van de tegenovergeftelde zljde den ftandaard van
M E D I N A S I D O N I A wapperen . Daar vielen de twee oude
erfvijanden in elkanders armen , en fmolten in tranen ; al de
oude wrok was vergeten , en van then tijd of waren zij boezemvrienden .
Waar zijt gij, fchoone Eeuwen der Ridderfchap, der trouw
aan God en aan pligt ? Wie brengt uwe gevoelens terug in
onze fchandeeuw, de eeuw van verraad, van logenachtige
vrijheid, van verzaking aller pligten, en van de zegbpraal
der monfters , die zich liberaal noemen'
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(Fragment van een Onderhoud tusfchen den Heer HERBERT en een Doopsgezind Prediker, op eene Reize
in Noord-Amerika, in bet gedeelte lands bezijden de Alleganies .)

U

we vrienden wonen waarfchijnlijk in dit gedeelte van
bet land? zeide ik ; nemende dezelfde vrijheid van vragen,
waarvan bij mij bet voorbeeld gegeven had .
Vrienden, zoo gij wilt, antwoordde hij, mag ik door heb .
ben ; maar nabeftsanden geene . Er leeft geen menfchelijk wezen in de Vereenigde Staten, offchoon mijn geboorteland,
waarmede ik vermaagfchapt ben . God heeft , door eene verfchrikkeiijke, fchoon ik gaarne geloove genadige befchikIring, alle banden ontbonden, die mij aan dit aardfche leven
hechtten . De leden van C H R I S T U S gemeente, en zij alleen,
zijn tu mijne vaders, moeders, broeders en zusters .
Gij doelt, begrijp ik, op zekere gewigtige gebeurtenis in
uw leven . Mag ik de vrijheid nemen om to vragen, welke?
Eertijds, antwoordde hij, viel bet mij fmartelijk, daarover to fpreken ; moor ik heb bet dikwijls verhaald, en bet
doet zulks niet :veer ; to minder, omdat ik overtuigd ben,
dat bet zondig zon wezen van mijn' kant, om de bedeelingen van Gods voorzienigheid omtrent mij to willen verzwijgen voor die genen, die zich geneigd betoonen om to hooren, weike dezelve waren .
Weet dan, dat mijn vader geboortig was van bet eiland
Nantucket, en de eenige zoon van een poor uirgewe .
kenen van St. Johns, aan de kust van Newfoundland. Mijne
moeder was geboortig van Wales. Zij was nog een kind,
toen boar vader zich infcheepte naardit land, met baaren twee
broeders, ouder dan zij . Het vaartuig , op 't welk zij zich be .
vonden, teed fcbipbreuk aan Kaap Cad, en alien aan boord
vergingen , behalve mijne moeder en vier van bet fcheepsvolk, die gered werden door visfchers van Ryannis . Zij
werd opgenomen door een der rijkfte huisgezinnen non de
Kaap, en door die goede menfchen opgevoed als een hunner
eigene kinderen .
Mijn vader was in vroegeren leefti d een zeevarend man
geweest, en opgeklommen tot Kapitein van een koopvaardij-
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fehip . Op den leeftijd van ;g jaren was hij in kennis geraakt met mijne moeder, die ongeveer rs jaren jonger was,
en bood haar zijne hard aan, welke zij aannam, op voor .
waarde, dat hij de zee, als zijnde bet graf van hare naastbeflaanden, zoude verlaten . Hij gaf haar de verlangde belofte ;
zij werden een paar, en begaven zich naar bet binnenland ,
alwaar mijn vader eene landhoeve kocht, en zich nederzette
als landbouwer .
Ons verblijf was gelegen op de Hooglanden , ten westen
van de Con necticut .rivier. Er fond een oud, vervallen hutje
op de hoeve, toen mijn vader zich daar nederzette ; hij
floopte heazelve , en bouwde een net, wit huis in des .
zelfs plaats ; daar werd ik geboren ; daar fleet ik mijne eerile
levensjaren, ten opzigte van aardfche genietingen en genoegens de gelukkigilen . Hec was cene bekoorlijke plek, bekoorlijk toen, maar nu niet meer, -- zij is verwoest en
verlaten, - de adem der verdelging vernielde haar, -- de
winden, Gods dienaars, vergruisden de muren, ontwortelden bet geboomte, en verfloegen de bewoners !
Ik heb wet eens gedacht, of niet de klaarheid en levendigheid, met welke dat verblijf mijner jeugd en deszelfs
dierbare bewoners zich feeds aan mijne verbeerlding vertoo .
nen, een ontwerp is van den Booze, OM mij to beproeven,
en mijne onderwerping aan de raadsbefluiten des Almagtigen
to doen wankelen . Een jeugdige boomgaard befchaduwde
bet huis aan bet noordwesten , en achter then boomgaard verhief zich een boscbrijke heuvel . Aan de zuidzijde van ons
huis was de coin, welke grensde aan een helder, murmelend
beekje . Aan den oostkant waren rijke beemden, koornvel_
den en weiden, waar ik aardbezien plukte en vogelnestjes
zocht, zich uitfrekkende tot op een' verren affand, wanneer
de gezigteinder zich verloor in de diepe bedding eener rivier,
welker zacht geruisch wij dikwijls hoorden, als wij onder
de wilde kerfenboomen voor onze dear zaten . Naar de oostzijde der rivier was eene groote uitgefrelttheid open land ,
waarop wij bet uitzigt hadden, - boerderijen , rood en wit
geverwd, met hare tuinen, akkers en bosfchen, en torens
van afgelegene kerken ; een blaauwe horizon van wouden
foot bet tooneel .
De tijd ging genoegelijk voorbij tot aan mijn tiende jaar .
Kindschheid is de eenige tijd van bet leven, in welken gelukkige jaren niet voorbijfnellen ; zij glijden zachtelijk voort,
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maar vliegen niet, en fchijnen tang, omdat ze vol genot
zijn. Ik bad eene oudere zuster, JAN s J z geheeten, welke
toen haar zeventiende jaar had bereikc, een rijzig, bloeijend
meisje, de verzorgfter van al mijue kinderlijke vermaken en
geuietingen . Zij onderrigtte mij , waar de vroegfte bloemen ,,
de zoetfte bezien ce vinden waren ; wees mij, waar de beu.
kenboom zijne meeste noten liet vallen, wanneer hij de Octobervorst gevoelde : leidde mij , longs woeste ihoamen, in
de wouden ; las ftichtelijke boeken met mij ; leerde mij op son.
dag godsdienftige liederen zingen, onder bet lommer van on .
zen ruin . - Wij badden nog twee broeders , tweelingen,
vijf jaren jonger dan ik, omtrent welke ik, op mijne beurt,
dezelfde opleccendheid had ; lieve kinderen, ja, als ik miju
geheugen mag vercrouwen, zoo fchoon als ergens kunnen
gevonden worden ; goed van inborst, vol van geestige aardigheden, en in aiczigt , manieren en geaardheid de volmaakte
afbeeldfels van elkander. En gelijk ze ddn waren in geboorce,
en inborsc, en uitwendige gedaante, zoo werden ze ook in
leven en Ilerven niec gefcheiden . 1k was deeds hun medgezel, en fom.ujds verliet ooze zuster, nu toc rijper jaren
gekomen, hare zittende bezigheden, our ons op onze wande .
lingen to verzellen .
Mijne moeder was van eene teedere gefteldheid, flit en eenig .
tins creurig van aard . De ramp, waarbij hare naastbellaan .
den bet leven verloren, had een' diepen indruk op haar
gemaakt, en flemde Karen geese heeds tot godsdienflige overdenkingen . Hare oogen vloeiden fours over van cranen, als
ze op ons zag, to midden onzer vermaken, en dikwijis tem .
perde zij zachtelijk onze luidruchtige vrolijkheid . Zij was
onze geloofsonderwijs(ler ; zij leerde ons den Bijbel lezen,
en kleine gebeden en gezangen .
Mijn vader, fchoon minder overhellende tot vrome befpiegelingen , was hecgeen de wereld noemt een man van goede
zeden, en seer geacht bij zijue naburen, Hij had eene gelijkmatige, flille geaardheid , en betoonde nooit zich bovenmatig
verblijd bij bet goede, of zcvaar cer nedrgealagen bij bet
kwade, dat hem bejegende . Ik kan mij niet herinneren, hem
immer meer opgeruimd to hebben gezien , dan als zijne kin.
deren druk aan 'c fpelen waren, wanneer hij met welgevallen
naar ons zat to kijlten, en onze moeder vercelde, hoe seer
hij ons geleek op onze jaren . Hij was wat men noemt een
tevreden mensch ; hij fprak weinig , maar, coegevend als hi)
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was, dat weinige was voor ons& eene wec . De burett behart..
delden hem met groote onderfcheiding ; zijn gevoelen werd
geraadpleegd in aile moeijelijke gevallen r bij werd tot dprps,.
fchrijver aangefeld, vervolgens afgevaardigde bij de Mge .
meeue Staten, en eindelijk Vrederegter .
Mijn vader, zoo als ik reeds gezegd heb, was aorfpronkeliJk een zeeman , en zijn beroep bad hem gemeenzaam gemaake
met wile luchtverfchijnfels . B3ij deze kennis, verkregen op
den oceaan, voegde hij nu zijne verworvene kunde op bet
land, door dagelijkfche waarneming van het uitfpanfel , tot
dat hij eindelijk zekere vermaardheid verwierf wegens zijne
bekwaamheid in we&voorfpellingen . Men zag ce dezen aan .
zien bij hem op, als eene foort van orakel, en zijn voor.
zeggingen werden zeifs meer gewaardeerd dan die van den
Almanak. Niec altijd kon men zijn gevoelen to weten
komen ; maar, eens verkregen, faalde zijne voorfpelling nine,.
mer . Zijn hooi werd nook nat, terwijl bet groen op bet
veld lag ; en ik geloof niet, dat hij ooic door eene bui
overvallen werd, in zijne werkzaamheden buitens huis . Hij
was foms uren bezig met in de lucht to zien en den gang
der wolken waar to nemen . Het weer gade to (lean, was 'smor.
gens en 's avonds zijne eer(le en laattte verrigting ; en, werd
zijne mannelijke bedaardheid van gemoed ooit verftoord , het
was dan alleen, wanneer her weer meer dan gewoon veran .
derlijk was ; wanneer bet weigerde, de gewone regels to
volgen, en faalde in bet vervullen van hetgeen bet fcbeen
to voorfpellen . Hierin had hij onge ijk, dunkc mij, als twis .
tende met Gods voorzienigheid in den gang der natuur . Maar,
wie is zonder gebreken?
Het land, waar wij woonden, was hoog en heuvelachtig . De
wateren, waarmede bet was doorfneden, vloeiden in diepe, maar
enge beddingen, onaangenaam van wege hare koude dampen en
fombere nevels, des morgens en des avonds . De hoeven en woningen bevonden zich op de breede, verhevene oppervlakte to
midden van dezelve . Aldus geheel aan de winden blootgefeld,
bliezen dezelve over her ganfche landfchap met even wei_
nig tegenflands als op de toppen der Bergen . De fneeuw
werd dikwijls in den winter tot aan de daken der huizen
opgehoopt ; en men zag tuinen, in welke ledere boom naar
bet zuidwesten helde, in die bonding, door de aanhoudende
fterke windvlagen, opgroeijende .
In bet laatfte jaar van rnijn verblljf in dat gewest hidden
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wij met den aanvang van den zomer verfcheidene weken aanhoudende hicte en droogte . God foot de fluizen des hemels,
en maakte her gewelf boven onze hoofden tot koper, en
de aarde onder onze voeten tot asch . Wolken dreven door
de vurige lucht , maar bragten geen regen ; de dampkring
was vervuld met een' droogen, dikken mist, alsof her fijne
ftof van de aarde was opgerezen en zich met denzelven bad
vermengd . Door dezen mist drong 's morgens de zon, en
verdween 's avonds we6r in denzelven , haar aanfchijn verbergende lang v66r zij den horizon bereikce . Her gras, dat Wet
meer groeide, werd fchraal en wit en droog, alvorens bet
rijp werd, en fchuifelde treurig, wanneer een windje over
bet veld blies . De vogels tjilpten faauw in de boomen .
Bet vee loelde onmagtig in de weiden, en fchoolde op de
tneest befchucte plaatfen bijeen . Gedurende then tijd woei
bet zelden , en dan nog zoo zacht , dat bet de gele blade .
ren , die anders de Septembermaand aanduiden , niet van de
kerfenboomen voor onze deur kon losmaken ; maar zij vielen
van zelve, een voor een, ronddwarrelende, eer ze den grond
bereikten . -- Nimmer had ik mijn' vader zoo treurig en
korzelig gezien als toen . Hij fond fours uren achcereen naar
den hemel to flaren, en zelfs in bet donkey tuurde hij op
dat mistige verhemelce, door hetwelk de farren dof en duister trilden . Mijne moeder riep incusfchen hare kinderen tot
zich , en leerde ons een gebed om regen .
Eindelijk kwam er een dag van zwoele filte, zoo als wij
nog niet ondervonden Madden . De bladeren der boomen waren zoo bewegingloos , alsof dezelve van metaal waren , en
den groei der fchepping befpotceden . Ik herinner mij een
onaangenaam gevoel wegens de aanhoudende diepe filte,
alleenlijk afgebroken door bet murmelen van de beek aan
her einde van onzen coin,, waar eene fmalle (rook van
heel water nog langLaam voortkroop, welks geluid mij pijnlijk
in de ooren klonk . Geene wolk, geen vlekje ; niets dan
die dikke, wicachtige mist was er zigtbaar aan de lucht .
Mijn vader was fchier den ganfchen dag buiten , met angst
bet luchtgewest aanfchouwende, terwijl ik en mijne twee
broertjes hem filletjes volgden en bijbleven . Er was iets
in zijne hooding, dat ons vrees aanjoeg ; offchoon wij
niet wisten, waarvoor . Ook mijne moeder was meer dan
gewoon treurig. Eens, toen mijn vader we6r in huis kwam,
verhaalde hij haar, dac her juist zulk we6r was, als de wa .
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terhoos voorafging, waardoor de visfchersboot, nu dertig
jaren geleden, overftelpt werd, aan de kust van Kaap Cod,
waardoor alien, die aan boord waren, verdronken .
„ Ik ben zeer bezorgd ," zeide hij , ,, dat eene of andere
ramp ons of onze buren boven het hoofd hangs ; maar ik
hoop nog, dat bet ten minfte ons huis niet zal trefenl'
Eindelijk kwam de nacht, en geen kwaad was nog over
ons of ons huis gekomen . Mijne moeder zag ons alien to
bed , liet ons onze gebeden opzeggen, en wenschte ons een'
goeden nacht, met die zachte , liefelijke item, welke ik
nimmer zal vergeten .
De zon verrees als naar gewoonte, en dezelfde kalmte en
flute bleef aanhouden . Mijne eigene vrees was met den
nacht verdwenen, fchoon ik mijn' Vader met gelijken angst
in de lucht zag flaren . Omtlreeks twaalf ure was ik in den
tuin achter ons huis , mij vermakende met de grootfte onrijpe
appelen to rapen , welke door de droogte in groore menigte
van de boomen gevallen waren, met oogmerk om die aan
mijne tweelingbroeders to brengen, om er med to fpelen .
Mijn vader had, om de groote hitte, zijne werkzaamheden
op bet veld geftaakt, en was nu in huis . Eensklaps hoorde
ik een krakend geluid in bet zuidwesten, alsof er eene he .
vige vlam vloog door brandhout, waarin eene blaasbalg fpeelt .
Naar then kant heenziende, ontwaarde ik eene kleine, don .
kere wolk . met ieder oogenblik grooter en zwarter wordende
en naderbij komende, en beneden dezelve bet woud gefchokt
door eene hevige beweging, de toppen der boomen flinge .
rende en fchuddende, de ftammen her- en derwaarts zwaaijende, nu zich laag buigende en dan zich fchielijk weder
oprigtende, als worielende met een' woedenden luchtftroom .
De vogels viogen in alle rigtingen , om bet tooneel der ver
delging,
, to ontvlugten, en her vee holde verfchrikt nit bet
bosch, alwaar bet befchutting gezocht had tegen de brandende
hitte van den dag . Nu zag ik afgerukte takken en bladeren,
vermengd met de afgevallene verdroogde, en bet flof van
de dorre aarde , to zamen als eene groote zuil in de lucht
opgenomen, en in fnelle dwarling rondgevoerd, en hoorde
bet kraken van vallende boomen, her afknappen van trillende
flammen, bet wegvoeren van bij den wortel afgefcheurde
boomen, met al derzelver takken in de lucht flingerende,
tegen elkander flaande, en her- en derwaarts geworpen, tot
op de toppen van een verder afgelegen woud ; alsof bet den
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Geest des Kwaads vergund ware geworden, zijnen envel-

moed aan her bosch to koelen, door hetzelve to verwoesten .
Her was flechts voor een oogenblik, dat ik dic apes met
verbaasdheid en fchrik aanfchouwde . Ik keerde met den
meesten fpoed huiswaarts, en vernam her geloei van den
wervelwind nevens mij, en zag eensklaps eene zwarte fchaduw den ganfchen hemel bedekken . Toen ik aan her huffs
kwam en de deur opende, zag !it mijn' vader, die juist bezig was met lezen , haastig opftaan en naar her venfter
gaan, met bet boek in zijne hand, om ce vernemen, wat er
gaande was . Dat boek was de Bijbel - en de herinnering
dezer bijzonderheid verfchaft mij eenen grond van vertroosting wegens zijnen fpocdigen en onverwachten dood ; eene
vercroosting, van welke ik om geen wereldfchat wilde verftoken zijn .
Ben enkete blik flechcs, en bet boek viel hem nit de
band, en , v66r ik den tijd had om een woord to fpreken ,
riep hij met eene luide ftem : „ Bergt, bergt u - redt u-w
leven - verlaac her huffs oogenblikkelijk - de wervelwind
is over ons!"
Terwijl hij nog fprak, vernamen wij bet geloei van den
ftorm op onze mooning, en de fparren en bindten kraakten en
fcheurden vaneen . Mijne moeder greep ons, en dreef ons
ijlings voor zich nit naar de deur ; wanneer eensklaps een
geweldige fchok boven ons hoofd de muren deed waggelen ,
de venfters verbrijzelde , en den vloer onder onze voecen als
ophief. De zoldering openbarftende , zagen wij her dak door
den wind opligten en wegvoeren . De muren en afdeelingen
van her huis flingerden been en weder als eene gordijn . Mijn vader was een man van groote ligchaamskracht, middelbaar van lengte , maar fterk gefpierd . Ik zag hem 't Iaatst,
toen hij met zijne fprfche armen den muur tegenhield , die ons
dreigde to verpletteren, en zich aan denzelven vascklemde,
om ons gelegenheid to geven van to kunnen vlugten . -Naauwelijks was ik buiten de deur, toen een geweldige
ldchtflroom mij den adem uit de longen fcheen to per .
fen , en ik van den grond werd geligt , to midden van eene
wolk van ftof, gebrokene takken, leijen en bindcen van ons
huis . Hoe hoog ik werd opgevoerl1, weet ik niet ; ik zag
alleen de verwoescing, die rondom mij heerschce ; maar onmiddellijk daarop vond ik mij zachtelijk neergeviijd tusfchett
takken en bladeren .
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Ik moet evenwel bviten kennis geraakt zij .m na •mijnen val ;
want coen ik wear bijkwam , kreeg ik langzaasn nine bezinning weder, en vond mijne klegren nat en zwaar, terwiji
de regen op mij kletterde . ik lag tusfchen de takken ett bladeren van een' mastboom, die door den wervelw :ind was
weggevoerd . Een man , wiens fcem en gebaren mij bekend
fchenen , en then 1k, weer bij mijne kennis zijnde , herken .
d e voor een onzer buren, kwam cot mij , beurde mij op, en
zette mij naast zich op den grond . Rondom mij was de .
zelve bezaaid met afgefcheurde takken van boomen, fcherven en planken , en , westwaarts near den heuvel ziende , zag
lk hekken en fchuttingen weggevaagd, en waggelende fteenen
muren ; een breed pad was door bet bosch gebaand, waarop
zich hoopen van nieuw opgeworpene aarde vertoonden,te midden van opeengefcapelde gevelde boornen . Op korten if.
ftand van mij lag een hoop fteenen en gruis , en op mijne
vraag , wat dit was , kreeg ik tot antwoord , dat bet de puinhoop van mijns vaders huis was . Toen fcond op eens voor
mijnen geest de herinnering van dat oogenblil; van verwar.
ring, fchrik en vlugt, welke pleats hadden vdbr ik bet verliet,
en in eenen angst, grenzende aan doodsangst, vloog ik naar
de plek . Ik vond de buren dear reeds bijeen, en bezig met
bet puin weg to werken , om zeker to zijn , of er ook iemand
van bet huisgezin onder bedolven lag . Bitter fchreijende,
was ik mede behulpzaam, zoo veel mijne kinderlijke krach .
ten toelieten , in weerwil van de pogingen dier goedtiartige
menfchen , om mij hiervan terug to houden . - Laat mij
vlugtig heenloopen over hetgeen volgc. Ik zeide in den aanvang, dat ik mijne gefchiedenis thans kon verhalen zonder
pijnlijke gewaarwordingen ; maar ik had mis, want nu ik
kom tot dit gedeelte van bet verhaal, grijpt bet mij in bet
hart . - Zij werden gevonden , verpletterd door bet vallen
van den fchoorfteen en de balken van bet gebouw ; mijn bra .
v e vader, mijne dierbare moeder, en de lieve tweelingen
nog in hare armen1 . . . . Maar, waar was mijne zuster?
Was zij zoo gelukkig geweest van to ontkomen 2 . . . . Oak
deze hoop werd verijdeld . Zij wend weidra gevonden, wear
de wervelwind hear gevoerd had, op den rand van de beek,
nu gezwollen door den ftortregen , bet water kabbelende te.
gen hare wangen, wit als fneeuw , met loshangende haren,
vlottende in den ftroom .
Geene woorden zijn er to vinden, oat de bitterheid van
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mijnen rouw uit to drukken . De lijken werden gebragt in
een naburig huis. Ik volgde dezelve , en bleef er den ganfchen nacht bij . Ik weigerde getroost to worden , dan met
de verbijsterde hoop , welke foms mime ziel doorkruiste , dat
de dooden in een' float van gevoelloosheid waren, waaruit

zij nog wear konden ontwaken . Ik fliep niet, ik at niet,
tot dat zij begraven waren . Ik flelde mij dolzinnig to weer, in

wilde vertwijfeling, tegen hen , die kwamen om ze to kisten .
Zij werden grafwaarts gebragt, to midden van een' grooten
toeloop van yolk uit de geheele omftreek, dat deels bet huis

vervulde, deels in plegtige flilte rondom de deur vergaderde .
Het gezang, door den predikant bij die gelegenheid opgegeyen, was een van die, welke mijne zuster mij van buiten
had doen leeren ; en toen men -bet volgende vers zong, waren aller oogen op mij , nit hoofde van mijn hartstogtelijk
fnikken, gevestigd

's Menfchen leven is als gras ,
Of de morgenbloem gelijk

Ben fcherpe wind waait over 't veld ;
Zij welken in een ure tijds .

Het werd mij niet vergund, de lijken met aarde to zien
bedekken, nit vrees dat mijne gezondheid to veel door overmatigen rouw zoude lijden ; maar toen men mij kwam zeggen, dat ze begraven waren, liet ik mij ontkleeden en to
bed brengen, van 't welk ik in verfcheidene dagen niet wedr

opftond .
De buurman, ten wiens huize de lijken gebragt waren ,
een opregt en godsdien(tig man, der Doopsgezinden gevoelens
toegedaan, ftond mij toe, onder zijn dak to verblijven, en
bejegende mij met groote minzaamheid . Hij werd tot mijn'

voogd aangefteld, en betoonde zich een getrouw rentmeester
der overblijffelen van mijns vaders bezittingen . De verfchrikkelijke ramp , welke mij bezocht had , brags eene treurigheid

voort, die als eene ondoordriagbare wolk mij Reeds omring-

de ; maar , opgroeijende, opende mijn gemoed zich voor de
vertroostirrgen van bet Evangelie . Ik zag in , dat de kastijding, hoe geftreng ook , ten goede gemeend was, en dat God,
door van mij weg to nemen alwat ik op aarde lief had, en
mij of to fcheiden van de menfchenkinderen, mij to beter in
float ltelde, om mij, in nederige navolging van den Ver-
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losfer, geheel en al toe to wijden aan bet groote werk der
verzoening mijner medezondaren zoo wel, als mijzelven,
met onzen Vader in CHRIS T U S. Ik kwam daarom in dit
gedeelte van bet Westland, waar bet veld rijp is voor den
Inaaijer , waar de oogst groot is en de arbeiders weinige , en
aanvaardde mijne nieuwe roeping, welke niet ongezegend
bleef, met een' blijmoedigen en opgewekten geest .

TOEVOEGSEL TOT HET STUKJE : EENE DOOR H . VAN ALPHEN

OPGeHAALDE PLAATS UIT EEN OUD BOEK.

I

C')

Mijnheer de Redacteurl

n eenen vriendenkring viel onlangs de aandacht op bet
ftukje, getiteld : Eene door H . VAN A L P HEN opgehaalde

plaats uit een oud boek,

voorkomende in uwe Uaderl. Let•

teroef. No . XIII, 1830, Mengelw . bl . 641 , en werd bet.

zelve wegens deszelfs opmerkelijkheid een onderwerp des ge .
fpreks . De ondoelmatigheid nogtans van deze voorfpelling,
en niet minder de eer van den, bij hen, hooggeachten wijsgeerig-Chriscelijken Schrijver, deed hen wenfchen, dat bij
de aangehaalde woorden jets anders gevoegd ware, dan ; Zao
fchreef de zalige HIERONYMUS VAN ALPHEN.
Om Diet door vooringenomenheid misleid to wordeu , werd
gemelde plaats opgeflagen ; en , ziende dat bet verband ,
waarin dezelve voorkwam, volkomen aan aller verwachting
beantwoordde, rekende men bet den verlichten Schrijver verfchuldigd to zijn, uwe lezers nit 's mans eigene woorden
to doen zien, wat en hoe weinig hij hechtte aan deze en
dergelijke voorfpellingen, waarvan hij reeds vele, als onver-

vuld, had aangehaald . Daarom wordt UEd . verzocht, ne.
vensgaande , insgeiijks letterlijk overgenomene, aanhaling, die
onmiddellijk op de bedoelde plaats volgc, in uw geacht Tijdfchrift een plaatsje toe to than :

('') Gaarne ruimen wij een plaatsje in aan dezen brief ; hoezeer wijvoorons
Diet inzien, hoe iemand nit bet floc van genoemde flukje ooit lets ten uadeele van VAN A L P H E N zou kunuen afleiden, ale meende men, of als
wilde men anderen in den waan brengen, dat de voortreffelijke man eenig
gewigt aan dergelijke voorfpellingen hechtte . Die vermelding gefchiedde immere eeniglijk, om de broo, waaruit men die voorfpelling gepuc had, op
to geven ; want wie kende bet werkje van den Graal v A N F L t s c o, of
had bet ooit-gezien? - Redact.

7qp

TOEVOEGSEL TOT ZEKLAS OPOEHAALDE PLAATS .

,, Vele andere voorfpellingen ga ik voorbij . Ik wilde alleen opmerken , hoe genegen bet tnenfrhelijk verftand zij ,
niet alleen om in de toekomst in to dringen, maar zelfs
tijd en wijze to bepal.en ; hoe dikwijis men ook door de
uitkomst was befchaamd gemaakt . In eenen gezonden tin,
kan men niet zelden, vrij zeker, deze en gene voorfpelling
doen , uit vergelijking van bet voorledene met bet toekomende ; door bet achtgeven op den weg der Voorzienigheid ;
en uit de analogie, welke in de z -edelijk -e regeringe Gods
door alle tijden plaats had ; gelijk ook door deze en gene
uitfpraken, welke ons de Regeerder der wereld bekend heefc
gemaakt , en de oude Profeten ons hebben nagelaten : doch
bet blijfc altoos veel gewaagd , tijden en wijzen to bepalen ;
en , daar de ondervinding zoo menigeen befchaamd gemaakt
beeft , past bet ons des to meer, omzigtig to zijn , wanneer
wij eenen blik in de toekom •s t willen wagen . Wij traden
zeker eene eeuw in , waarin groove gebeurtenisfen fchijnen
to zullen voorvallen ; maar zulke tijden waren er voorheen ook . Wij rukken als menfchen, voorzekerl al meer en
meer onzen eindpaal to gemoet : maar hoe ligt kan men in
deze of gene tijdsbepaling geheel den bal misflaan ; zelfs
door eene kleinigheid voorbij ce zien, of zich verkeerd voor
to ftellen . De tijdrekenkunde heeft zelfs hare grootere en
kleinere onzekerheden . Dic zelfs is, als eerie beftelling der
Voorzienigheid , opmerkelijk . Wil men ons dan vele gebeurtenisfen, welke men, in bet algemeen, fchijnt to molten verwachten , als zeer nabij op handen zijnde, doen voorkomen,
en den tijd op weinige jaren na berekenen ; laat ons die
voorfpellingen, in zoo verre zij ons tot waken en bidden,
tot ootmoedig geloof en ware Godzaligheid opwekken,
niet kleinachten ; maar in dat opzigt tot ons voordeel gebruiken, en liever zien, wat er gebeurt, dan ons bet toe.
komende, even alsof bet reeds tegenwoordig was, voorftelle . "
En nu zeggen wig" : Zoo fprak de zalige H I E R O N Y M U S
VAN A L P H E N to midden der beroeringen, welker afloop
hem onbekend was, voorgelicbt door gezond verftand, geleid door echte godsdienftigheid, beftuurd door den geest der
gematigdheid . Het ontbreke hem nooit aan vele navolgers !
Uwe beftendige Leers
P. P. R . B. A.
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I.

S . E . WIELING . ('~)

Ij aar is geen waarom , of bet heeft zijn daarom ,
zegt een oud fpreekwoord . Eigenliefde zet den mensch
gewoonlijk aan, om voor zichzelven to zorgen - om
eigen voordeel , vermaak of genoegen to zoeken ; goedwilligheid daarentegen wekt op, om ook voor anderen to
leven en derzelver welzijn to behartigen . Zoo fchijnt dus
de vraag fpoedig en met weinige woorden beantwoord
to kunnen worden : „ Menfchenliefde , door Christelijke
beginfelen gewijzigd en veredeld , moet ons aanfporen ,
om tot Nut van 't Algemeen to werken ." En heeft
de Maatfchappij , die federt vele jaren onder dezen naam
beftaat, wet een ander doel ? Gering en cenvoudig was
derzelver opkomst . De waardige Stichter had medelijden
met menigte van lieden uit geringeren ftand, wier verftandelijke en zedelijke ontwikkcling to zeer werd verwaarloosd .
Zekerlijk kon N I E U w E N H U I z E N toen
niet denken , dat zijne pogingen die . uitwerkfelen zouden
hebben , welke wij thans aanfchouwen . De verwachting
des nederigen mans werd verre overtrofFen .
De Maatfchappij had van eerften of to worftelen
met tegenkanting , offchoon Yveldenkenden uit alle Kerkgenootfchappen zich vereenigden, om algemeen nut to
bevorderen . De eerfte prijsvraag , door de Maatfchappij
nitgefchreven en het beflaan van God ten onderwerp
(°) Gedaan in het Departere :t Zaandam, den 17 van
Lentemaand t83o .
MLENGELW . 18,50 . NO . 15
B b b
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hebbende, is door een Room schkatholijk Priester en Pastoor beantwoord geworden . Daarna volgden mannen van
andere belijdenisfen , die mede door werkjes, in den
volkstoon gefchreven, bet hunne poogden toe to brengen , om kennis en veredeling , onder de geringere ftanden vooral , to doen toenemen . En wie zal bet nut
berekenen , dat alzoo met vereenigde krachten reeds bewerkt is geworden ? Velen onzer hebben zelve grootelijks verpligting aan eene Maatfchappij, welke van eerflen
of zoo heilzamen invloed had op de invoering van verbeterd fchoolonderwijs . Menig nuttig leesboek voor huisgezinnen kwam door hare bemoeijingen in bet licht, en
dikwerf deed zij de opmerkzaamheid van velen vestigen
op algemeene belangen der menschheid . Waar daden fpreken, is geen breed betoog van woorden noodig . Wie
zoude niet gaarne willen medewerken ter bereiking van
zoo heilzaam doeleinde ?
Nogtans had onze Maatfchappij , van hare oprigting of
tot nu toe, hare vijanden . Trouwens, welke goede
zaak, die gewigtige veranderingen daarftelde , werd in
den beginne niet - miskend en gelasterd en tegengewerkt
door onkunde of boosheid ? Was bet bij de invoering
des Christendoms wel anders, toen Joodfche trots en
Heidensch bijgeloof allerlei gevaar van de nieuwe leer
waanden to duchten ? Het is optnerkelijk, dat de Maatfchappij Tot Nut van 't fllgemeen ontilond in eenen tijd van
onrust, onder alle woelingen en wisfelingen , in dagen van
groote verwarring, bij elke verandering van flaatsbeftuur
bleef beflaan, en zelfs door den man des gewelds werd
ontzien , in de jaren onzer diepe vernedering . Van zoodanige inrigting moet men wel gunflige gedachten `hebben .
Vandaar ook , dat bet getal barer leden allengs tot vele
duizenden is aangegroeid . En wat zal ik van deze onze
Afdeeling zeggen ? Reeds tellen wij bier ter flede honderd vijfenzeventig leden . Vanwaar deze zoo groote bloei ?
Men is overtuigd , dat de Maatfchappij , overeenkomftig
hare fchoone zinfpreuk , werkt tot Nut van 't ,f1gemeen . Hierom zijn wij leden derzelve geworden . Wij
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gelooven , dat door vereenigde p ogingen reeds veel goeds
is bevorderd, maar dat er ook nog veel to doen over.
fchiet . Hierom blijven wij leden , en laten er van tijd
tot tijd zoo vele nieuwen zich onder ons opnemen .
Evenwel is bet er verre af, dat iedereen zoo gunflig
zoude denken over onze Maatfchappij . V66r eenige jaren
voorfpelde D A c o S T A haren nabij zijnden ondergang . Zij
immers is eerie dier Maatfchappijen, waartegen deze man
zoo zeer ijverde , en waarvan hij verzekerde , dat ze ,
door hare uitgebreidheid zelve, reeds fpoedig na hare
oprigting aan alle kanten bouwvallig worden ; terwijl
hij voorts met zoo vele woorden fchreef : ,, De tijd is
niet ver af, waarop bet blijken zal, wac bet menschdom
gewonnen heeft met al die opgeworpene verbeteraars
(die men in vroeger tijd naar een verbeter- of gekkenhuis
had verwezen) en ijveraars voor bet algemeen, vooralgemeen welzijn , voor algemeene weldadigheid, enz .
waardoor inderdaad de waarachtige liefde tot den evennaasten in zijn b!ftonder verloren wordt ." (*) Ja, hij
heeft niet gefchroomd , flellig to verklren , dat ze, onder
den naam van Algemeen Nut , alle fianden gelj~kel!~k
Trourampzalig maken en ontchristenen willen . (t)
bid
hem
en
zijnen
aanhang
is
alles
,
wat
Maatwens ,
fchappij beet, veroordeeld . Maar ook anderen , welke
bet licht vreezen , veroorloofden zich meermalen tegenfpraak , die niet altijd binnen de palen der gematigdheid
en befcheidenheid bleef . Wij beleven dagen van verwarring en flrijd der begrippen . Dat er zijn, die bij monde
of gefchrifte ten nadeele der Maatfchappij Tot Nut van
't 41gemeen zich weleens uitlaten , is derhalve geenszins to verwonderen . Met groote bevreemding echter las ik,
v66r drie jaren, in een onzer meest geachte Tijdfchriften,
eene aanmerking , welke ik daar althans niet verwacht
zoude hebben . Namelijlc , in No . II . der Vaderlandfche
Letteroefeningen, voor 1827, komen, bl . 79 Boekbefch .,
(*} Bezwaren tegen den Geest der Eeuiv, bl . 84 en 85.
( j ) Geestelijke TPapenkreet, bl . 8 .
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de volgende woorden voor : „ o Mogt toch zekere
Maatfchappij in ons Vaderland , welke zich ongetwijfeld
groote verdienften verworven heeft, maar, door overdrijving van een loffelijk beginfel , op den weg is, om
liet goede, dat zij gefiicht heeft , door bet k wade, dat
zij flichten zal , to overtreffen, de gouden fpreuk van
den Franfchen Wijsgeer T R U B L E T in al hare vergaderzalen doen ophangen : Men moet den gemeenen man niet
to veel verlichten, omdat men hem niet genoeg verlichten kan ."
Dit lezende , dacht ik terftond aan de Maatfchappij
Tot Nut van 't zilgemecn . Blijkbaar words dezelve bedoeld . Van doze Maatfchappij nu ben ik lid , en zijn
duizenden met mij leden . Is bet waar, wat cen ongenoemd boekbeoordeelaar ter aangehaalde plaatfe zoo fiellig
verzekert, wij zouden ten eerfle ons lidnlaatfchap moeten
opzeggen, dewijl wij waarlijk ]let aigemeene nut bcdoclen, en nict willen medewcrken, om kwaari to /lichten .
Befiaat er inderdaad reden , om to vreezen , dat onze
Maatfchappij door hare bemoeijingen voortaan die nadeelen --al veroorzaken , waartoe -dan larger tijd en geld en
moeite befleed, om eene inrigting to helper fchragen .
van welke men zich vterder geen heil mag beloven?
Doch reeds verliepen er drie jaren , federt in openbaren gefchrifte die taal werd gevoerd, - en bet aantal der leden van de Maatfchappij is niet verminderd .
Duizenden , welke onder dezelfde zinfpreuk zich vereenigen, leven alzoo in cie overtuiging , dat zij iets
goeds bedotlen en werkelijk icts goeds hevorderen . En
mag ik owe tairijke zamenkomst to dezer plaatfe niet
voor fprekend bewijs houden , dat gij alien bij voortduring belang felt ill de Maatfchappij Tot Nut van 't
zllgemcen , en geen kwaad vreest van hare werkzaamheden ? Ook de gedurige aanwinst van nieuwe leden ,
waardoor de Afdceling bier ter fiede in bloei toeneemt,
verfierkt mij in bet geloof, dat de openbare meening,
onder Zaandams ingezetenen aithans , nicer en meer ten
voordeele der :Maatfchappij zich verklaart . - Doch,
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waartoe dan zoo veel omhaal van woorden , om jets to
beweren en to betoogen, dat door niemand onzer in
twijtel words getrokken ? - Waartoe ?
Ik heb bier
voor mijne redenen, en hoop , dat ze gebillijkt zullen
worden door mijne goedgunilige Hoorders en Hoorderesfen . Ik mccn namelijk, dat men ongunflige aanmerkingen, hetzij ze van vijanden of van vrienden komen,
niet terftond zoo geheel in den wind moot flaan, maat
wel met oplettendheid mag wikken en wegen , ten erode
met zekerheid to weten , wat daarvan zij . Het zoude
toch kunnen gebeuren , dat er iets plaats bad, hetwelk
cenigermate berispelijk was , doch waarop wij Been acht
hadden gegeven, dewijl wij , op onze goede meening
fteunende , bet min voikocnenc, bet verkeerde , het gevaarlijke niet ligt ontdekken . Zelfs de tegenfpraak van
vijanden lean welecps nuttiger zijn, dan loffpraak van
vrienden , offchoon •d eze laatite altijd welgevalliger is
aan onze eigeniiefde . 1A./loge ook de berisping grootendeels en in bet hoofdzakelijke ongegrond zijn , daar
beftaan misfchien andere, laat her zijn kieinere, gebreken , waarop men Tangs dezen weg opmerkzaam wordt
gemaakt . Alle menfchenwerk toch blijft onvolkomen,
en dus vatbaar voor verbetering . Ik mccn voorts er
dit nog to mogen hijvoegen, dat, al bet'aat er nets,
hetgeen zoodanige aanmerking zoude kunnen regtvaarden, bet evenwel niet geheel nutteloos geacht moet
worden, de opmerkzaamheid to vestigen op doel en
ftrekking der Maatfchappij Tot VN..t va ;a 't Jllge;;aeen , dit bij herhaling en met onpartijdige waarbeidsliefde to
doen . Bevindt men telkens met genoegzame zekerheid ,
dat bet min ganilig oordeel geenen grond heeft , zoo
beaaat er to nicer reden , om in bet loffelijk pogen to
volharden en on den regten wag voort to gaan ; terwijl
de tegenfpraak ten zelfdcn tijde aangen :erkt mag worden
als Gene waarfchuwiug . om niet at to wijken to regter
of linker zijde, en behoedzaam to zijn , ten einde geene
billijke reden tot berisping to geven .
Ik vlei mij derhalve , dat mijne Hoorders en Hoorde .
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resfen nog wel een weinig met mij zullen willen nadenken over zoo belangrijke zaak ; en in dit vertrouwen ga
ik over ter nadere beantwoording van de vraag . Waarom ben ik lid der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen ?
II . Hier, dunkt mij, moeten drie dingen in aanmerking genomen worden ; namelijk, wat bet doel der
Maatfchappij is, wat zij ter bereiking van hetzelve heeft
gedaan, en wat zij nog doet.
Wat nu bet eerfte betreft , ik meen niet beter to kunnen doers, dan op de Wetten der Maatfchappij zelve to
wijzen. In bet eerfte Hoofdfluk vinden wij deze zeer
duidelijke bepaling : „ Het doeleinde der Maatfchappij
is : Godsvrucht en goede zeden , overeenkomftig met
de grondbeginfelen van de Christelijke Godsdienst, to
bevorderen ; en voorts zoodanige nuttige kundigheden
en wetenfchappen voort to planten , als voornamelijk
voor den mingeoefenden Burgerftand onontbeerlijk zijn ;
ten einde sdaardoor deszelfs veriland to befchaven, het
hart to vormen, en , zoo veel mogelijk, algemeen geluk
to verfpreiden .
„ Zorgvuldig,_ echter, zal zij acht geven, ten aanzien van bet eerfte voorwerp , dat zij zich niet menge in eenige godsdienftige of burgerlijke gefchillen ;
en ten aanzien van bet tweede , dat de wijze , waarop
zij zal werken, onderfcheiden zij van die der geleerde
Maatfchappijen, welke bepaaldelijk voor meergeoefenden
zijn ingerigt ."
Wie zoude hierin de menschlievende bedoelingen kunnen miskennen ? Men wil godsvrucht en goede zeden,
in den geest des Christendoms, aankweeken, en nuttige
kennis uitbreiden . Ter bevordering van dit goede ben
ook ik dan lid der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen.
Of leert misfchien de ondervinding van vele jaren ,
dat de middelen, ter bereiking van bet voorgeftelde doel
gekozen, niet voldoende waren ? Ik fla bet oog weder
op de Wetten, waarvan bet derde Artikel aldus luidt :
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„ Dit doel zal zij trachten to bereiken ,
„ A . In de eerfte plaats, door zich to beijveren en,
zoo veel in haar vermogen is, werkzaam to zijn omtrent
al hetgene de Opvoeding en bet Onderwijs der Jeugd , ook
na bet verlaten der fcholen , betreft ; ten einde de heilzame
bedoelingen van bet Gouvernement, in dit opzigt,te helpen bevorderen .
,, B . In de tweede plaats , door bet uitgeven van zoodanige werken voor bejaarden, als tot bet bovengemeide
einde gefchikt geoordeeld worden .
„ C . In de derde plaats , door bet, zoo veel mogelijk ,
openlijk erkennen van zulke daden van Edelmoedigheid,
Menschlievendheid en andere uititekende deugden, als
welke op de algemeene achting en dankbaarheid aanfpraak
kunnen maken ."
Ware welligt in plaats van aanfpraak maken eene
andere uitdrukking meer gepast geweest, wij zullen
echter den geest, welke in deze bepaeingen heerscht,
niet miskennen . De vraag is derhalve , of de Maatfchappij datgene heelt gedaan , wat zij zelve als doel
barer werkzaamheden zich voorftelde .
De lijst der
werkjes, door haar in bet licht gegeven, moge dit uitwijzen . Worden er misfchien onder dezelve gevonden ,
wier nuttigheid voor bet algemeen niet terftond zoo duidelijk blijkt ; men bedenke , dat er, van de opriating
of tot nu toe, reeds vele jaren verliepen , - dat tijden
en omftandigheden veranderden , - dat men telkens bij
meerderheid van flemmen zoodanige prijsftoWen uitfchreef , als gerekend werden , aan de meest dringende
behoefte to kunnen voldoen . Hoe menig goed en nuttig
boek wij reeds aan de Maatfchappij to danken hebben ,
behoef ik bier niet op to tellen ; hare voortbrengfelen
zijn bekend, - voor de fchool en voor huisgezinnen
was zij werkzaam .
Ook de wijze , waarop edelmoedige daden erkend worden , verdient immers geene berisping . Meermalen hoorde ik to dier gelegenheid eerie gepaste aanfpraak , welke
niet kon nalaten , op veler harten een' goeden indruk
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to maken . En eene Algemeene Vergadering van zoo
vele Afgevaardigden, uit verfchillende oorden en ftanden
zamengekomen en broederlijk tot d6n doel vereenigd ,
befchouwde ik Reeds als eene zeer belangrijke zaak .
Moge ook aldaar voor den ftillen waarnemer fomwijlen
wel iets menfchelijks zijn op to merken, dat men liever
niet zoude' zien plaats hebben , zoodanige zamenkomst
is toch in menigerlei opzigt nuttig ; terwijl bet goede,
door vereenigde krachten bewerkt , van nit dit middelpunt, in veelvuldige rigtingen zich verfpreidt tot op
verren afftand .
Of begint thans misfchien de Maatfchappij of to wijken van bet oorfpronkelijk doel barer inftelling ? Dit
zoude bet geval kunnen zijn . Menige goede inrigting
ontaardde allengs, en werd, wat dezelve niet moest
wezen . Daarvan zijn echter bier geese blijken . Onze
Maatfchappij werkt nog in denzelfden geest, volgens
dezelfde wetten . Godsvrucht en goede zeden , overeenkomftig de grondbeginfelen van de Christelijke Godsdienst, to bevorderen, is en bl1jft haar loffelijk doel,
ter bereiking van hetwelk zij dezelfde middelen bezigt,
als voordezen . Hoe kan de Maatfchappij Tot Nut van
't lllgemeen dan op den weg zijn, om, door overdrijving van een loffelijk beginfel, bet goede, dat zij gefticht heeft, to overtreffen door bet kwade, dat zij
itichten zal? 1k pie dit gevaar Dog nict .
Een weinig bovel de aangehaalde plaats wordt gefproken van de verkeerde rigting, welke de, op zichzelve lofvaardige, zucht tot befchaving der geringere
flanden genomen heeft, - van de waanw~jsheid en ontevredenheid, welke daarvan de natuurla ke gevolgen
zijn . Ik wil geenszins twijfelen aan de mogelijkheid,
dat bier of daar een enkel voorbeeld gevonden zou kunnen worden , waarop dat zeggen misfchien toepasfelijk
is . Doch beftaat er in bet algemeen wel reden , om to
klagen, dat de zucht tot befchaving der geringere flanden thans eene verkeerde rigting heeft genomen ? En
zoude dit, ioo bet plaats had , dan geheel of ten deele

VAN HET NUT VAN 'T ALGEMEEN ?

709

fchuld der Maatfchappij Tot Nut van 't 4lgemeen
zijn ?
Het fchijnt weleens , dat de woorden befchaving en
verlichting eene zeer onbepaalde beteekenis hebben . Bij
eene andere gelegenheid heb ik to dezer plaatfe daarover
eenige aanmerkingen voorgedragen (*) . Welligt zouden
de begrippen over de zaak zelve minder verfchillen,
zoo ieder duidelijk to kennen gaf, wat hij eigenlijk hedoelde . Wanneer verlicht men den gemeenen man to
veel, en wanneer genoeg 2 De Franschman T R UB L E T behoeft, geloof ik, niet to vreezen, dat vooreerst (t) in zijn land to veel licht onder de geringere
ilanden zal komen . Het ontbreekt daar immers niet aan,
lieden, welke de verfpreiding van kennis tegenwerken .
Zoo lang Frankrijk dan eene menigte plaatfen telt,
waar geene fcholen beflaan, of waar zeer gebrekkig
onderwijs wordt gegeven, zal er wel de onwetendheul
voortduren , welke aan fommigen zoo welbehagelijk
fchijnt to zijn . Op bet oordeel van dien Franschman
m een ik derhalve in de-en niet veel to moeten vertrouwen ; en ik zoude er mij zeker tegen verklaren , zoo
iemand mijner geachte medeleden bet voorflel mogt
doen, om in onze vergaderzaal de woorden van T P, UB L E T op to hangen :
Alen moet den gemeenen man
niet to veel verlichten , omdat men hem niet genoeg
verlichten kan . Lieper zoude ik bier in gouden letteren lezen# wat twee andere Franfchen, geleerde mannen en bevoegde beoordeelaren, in 1811 her waarts gezonden door den Keizer , om bet fchoolwezen bier
to lande to onderzoeken , in hun verfiag deswege zeiden : „ Wij < ouden moeite hebben , om to befchrijven
de uitwerking , welke de eerfle dezer fcholen in Holland, waarin wij ons begaven , bij ons verwekte : het
(*) Geplaatst in bet Mengehverk der Vaderl. Letteroef
voor 1828 . N" . III .
(t) Alen nerve in aanmerking, dat dic werd gezegd, toen
Congregatie en Misfionarisfen onder ItA R E L X nog vrij feel
iladden .
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was juist eene van die, welke de openbare weldadigheid heeft gefticht en onderhouden voor kinderen van
de behoeftigfle volksklasfe ; voor de zoodanigen, die, in
zoo vele andere landen, genoodzaakt zijn , hunne ellende langs de ftraten to flepen , om zoo lang het beroep van bedelaar to oefenen , tot dat zij genoegzame
krachten verkregen hebben , om hetzelve met dat van
flruikroover to verwisfelen ." (*) Men zal toch in
1827 wel niet behoeven to veroordeelen , wat de Heeren
N 0 e L en c u v I E R in 18 I I niet alleen goedkeurden ,
maar ook hoogelijk prezen en bewonderden ?
Die ]of ftrekte allezins tot eere van onze Maatfchappij , welke van eerflen of gunfligen invloed op het lagere
fchoolwezen had , en Heeds werkte tot befchaving der
geringere ftanden . Was men toen misfchien juist tot de
fmalle fcheidlijn genaderd, welke er tusfchen het genoeg
en to veel getrokken moet worden , en heeft men federt die lijn overfchreden ? Begint de gemeene man in
ons land werkelijk al to yerlicht to worden ? Zoo ver
mijne ondervinding reikt, heb ik : geene reden, om daarover to klagen ; maar wel, dat de onwetendheid bij
fommigen nog zoo groot is. Ik meen , dat er onder
mijne ambtgenooten in de heilige bediening zijn, welke
niet fchromen , dezelfde getuigenis of to leggen . Of
zijn w# Leeraars misfchien minbevoegde regters ? en
oordeelen zij beter, welke dagelijks die lieden uit geringeren Hand in hunne dienst hebben ? Moest men de
menfchen enkel als werktuigen gebruiken , en leerde dan
de algemeene ondervinding, dat het domfle en ruwf'e
gemeen de meest gefchikte voorwerpen oplevert, zoo
zoude er waarlijk reden zijn , om het yolk niet reel ,
of liever geheel niet , to willen verliclrten ; want het to
veel is nooit goed to keuren . Maar, wanneer wordt de
gemeene man to veel verlicht? Ik zoude meenen gdat
ieder mensch eenige kennis van God en Godsdienst ,
(') Algemeen Ver/lag der Maatfc:happy Tot Nut ran 't
Jilgemeeu , 1812, bi . 78 .
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van pligt en beftemming moet hebben ; dat verli.chting
des verftands middel tot veredeling des harten moet
zijn , en dat men wPl doet, ontwikkeling to bevorderen, waar de wijze Schepper aanleg daartoe heeft gefchonken . Kunnen wij van iemand, wien heldere begrippen van regt en onregt ontbreken, wel verwachten,
dat hij in alle omftandigheden des ]evens zich betamelijk
zal gedragen ? Een duidelijk en levendig befef van pligt
is er noodig , om Reeds naar den eisch der zedelijkheid
to handelen . Daar kan alzoo niet to veel licht over der
menfchen onderlinge betrekking tot elkander en wederkeerige verpligting verfpreid worden . Het is wel waar ,
dat het weten Diet altijd het doen ten gevolge heeft ; doch
onkunde zal de menfchen in het algemeen geenszins zedelijk beter maken . Of wordt gij, Heeren en Vrouwen !
het best gediend door de domfl e knechten en onbefchaafdre dienstmeisjes ? Sluit dan vrij uwe fcholen , E M o u s ,
B R 0 N s D IJ K, j A P I K S E! (*) Gij onderwijst enkel
kinderen uit geringere ftanden ; gij vooral bevordert ver,lichting en befchaving onder dat gedeelte des yolks,
hetwelk, wil men fommigen gelooven , niet zoo veel
yerlicht en befchaafd moet worden . Maar neen, achtingwaardige mannen ! gij weet, dat ik uwe pogingen
goedkeure en uwe aanhoudende vlijt van ganfcher har*te toejuiche .
Het licht, dat gij, onder den Goddelijken zegen , helpt verfpreiden , is niet to veel. Gij on(*) Namen der onderwijzers van drie onderfcheidene Ar .
Beide eerstgenoemden geven ,
menfcholen to Zaandam.
federt eenige jaren , op eene door het Departement, onder
gunftige tnedewerking der Regering van deze flad, o pgerig.
to fchool, onderrigt in lezen, fchrijven en rekenen aan zoo .
daiige werklieden en knapen boven de 12 jaren, die weinig of niets geleerd hadden . Wegens bet toenemend aantal
der leergierigen werd ook de laatfte den vorigen winter to
hulp geroepen ; en door een ongenoemd menfchenvriend was
.mij de aangename task opgedragen, om aan deze achting .
waardige mannen, ten blijke van goedkeuring, een boek_
gefchenk ter hand to ftellen op de Departementsvergadering .
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derwijst, die knapen en meisjes, wat zij voor hunnen
fland noodig hebben to weten, om brave en in hunnen
kring nuttig werkzame leden der burgerlijke maatfchappij
to worden . Gij werkt in den geest . der Maatfchappij
Tot Nut van 't Algemeen .
Men vreeze toch niet voor to veel licht , maar drage
flechts zorg , om niet voor licht to houden , wat geen
licht is . Aan de vruchten kept men den boom . Ware
het een natuurlijk en onvermijdelijk gevolg , dat die verlichting, die befchavin'g, welke men onder de geringere
ftanden bevordert , de menfchen waanwijs en ontevreden
maakt, gaarne zou ik mede helpen waarfchuwen en waken ; dock bet tegendeel fchijnt inij toe, waar to zijn .
Onkunde wordt ligt oorzaak van waanwijsheid en ontevredenheid. De Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen werkt dit kwaad tegen, en bevordert het in geenen deele . Haar doel is fteeds, bij jeugd en ouderdom
braafheid, vlijt, oppasfendheid, huifelijkheid en vergenoegdheid aan to kweeken . Ontkennen wil ik geenszins, dat er, met name ook bij geringere fianden, to
veel waanwijsheid , to veel ontevredenheid heerscht ;
maar de oorzaken liggen dieper . Er zijn geene blijken ,
die gerekend mogen worden to bewijzen, Oat lieden, op
welker vorming en ontwikkeling de Maatfchappij invloed
had, to then opzigte zich eenigermate ongunftig onderfcheiden . . IIet tegendeel heeft, meen ik, wel plaats .
Wie en waar Loch zijn de meeste misnoegden in ons
land ? (* ; Gij vindt die bij de ciiepiie onkunde en treurigile verlaging der menfchelijke natuur .
III . De Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen beantwoordt aan hare fchoone zinfpreuk . Ik heb dus reden,
om lid derxelve to zijn en tc bljven . Het doel is edel ;
veel goeds werd reeds bevorderd, en zal verder beMrderd worden , indien men in denzelftien geest voortwerkt . Er bef'aat geene reden , om to vreezen, dat het
(*) Wat federt a :
gezegde bevestsgen . V

Aug . 1 .1 . voorviel ,

moge lief

boven
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verfpreide licht zal verblinden, of dat die befchaving,
welke een gevolg' is der bemoeijingen van deze Maatfchappij , de lieden van geringeren fland waanw%js en
ontevreden zal maken . Daar zijn nog voorwerpen genoeg, welke in treurigen toeftand verkeeren , omdat zij
voor hunnen kring to weinig kennis en befchaafdheid
hebben . Laat dit ons opwekken, om niet to vertragen
in bet behartigen der goede zaak ; terwijl bet min gunftig
oordeel van fommigen ons tot eene waarfchuwing dient,
om bet eigenlijk do-.1 Reeds voor oogen to houden .
ledere Afdeeling behoort in den algemeenen geest der
Maatfchappij to werken . Menig Departement heeft veel
goeds bevorderd , zoo door bet helpen invoeren van verbeterd fchoolonderwijs , als door bet daarftellen van eene
boekerij, ter opwekking van den leeslust . Het is goed,
iluttig, ja noodzakelijk, dat oak lieden van geringeren
Band lezen . Maar, wat moeten zij lezen ? Wanneer
ik beftuurder van zulk eene Leesbibliotheek ware, zou
ik bij voorkeur werkjes van de Maatfchappij in handen
geven . Deze zijn inimers beflemd voor zoodanige lieden .
Vinden de lezers daar geen' fimaak in, zoo hebben zij
misfchien reeds to veel rornans in handen gehad , en is
de verbeelding ontfield geworden . Met gefchriften van
dezen aard zoude ik ten uiterfte behoedzaam en fpaarzaam zijn . Voortbrengfelen van L o o s E s en s A L zn1 A N hebben eene algemeen nuttige f1rekking ; maar ro9nans van M I C H I E L A D R I A A N en dergelijke werken
moesten in eene Departementale Leesbibliotheek niet gevonden worden . Menig mensch dwaalt gaarne in bet
land der verbeelding . Dc droom is weleens aangenamer,
dan de wezenlijkheid . I-let verdichtc verhaal wekt der!
leeslust, maar overprikkelt denzelven ook meermalen .
Het is niet noodig, dat de gemeene man vele boeken
lee8t ; bet komt voornamelijk aan op de keuze van goede
boelken . Hiervoor zorgt de Maatfchappij Tot Nut van
't 4lgenzeen, door bet jaarlijksch uitfchrijven van prijsvragen . De Leesbibliotheken zijn afzonderlijk bet werk
der Deiiartementen . Mogt het geval flu plaats hebben,
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dat hier of daar boeken aangeboden wierden, welke niet
in den geest der Maatfchappij zijn, dit zoude echter aan
niemand gegronde reden geven tot de befchuldiging, dat
za7 op den weg is, om, door overdrwing van een loffe1 k beginrel, bet goede, dat z%f geflicht heeft, to overtrefen door bet kwade , dat z~ flichten zal.
Ook vrees ik geenszins , dat de gemeene man door
veel lezen to veel verlicht zal worden . De roman ten
minfle zullen die uitwerking niet hebben . Dezelve bevatten immers to weinig voor het verfland, en werken
gewoonlijk nieer op de verbeelding . Schadelijk zou bet
verdichte verhaal da.n worden, wanneer b . v. eene buismoeder nit geringeren fland daardoor zich liet aftrekken
van bet verzorgen barer huishouding, man en kinderen
verwaarloosde, en Karen tijd met lezen doorbragt, in
plaatfe van de naald to gebruiken, of behoorlijk den pot
to koken . Maar de gevallen van dezen aard zullen wel
zeldzaam zijn . Meer gevaar is er, dat jongelingen en
jongedochters , die in geringheid levee, door bet lezen
van roman zich laten verbijsteren , en in verzoeking geraken , om , op onbetamelijke wijze , uit hunnen kring
zich to rukken . Het zweven in eene denkbeeldige wereld maakt dan bet werkelijk leven minder behagelijk .
Dit kan ligt aanleiding geven tot verwaandheid en onvergenoegdheid . Overdrevene zucht tot verheffing heeft
menigeen tot diepen val gebragt . Maar de Maatfchappij
Tot Nut van 't AHgemeen werkt dit kwaad tegen , en
elke barer Afdeelingen, die aan de fchoone zinfpreuk getrouw blijft, doet hetzelfde . Men poogt kennis, godsvrucht, deugd, werkzaamheid, vergenoegdheid, huifelijk en maatfchappelijk geluk to bevorderen .
Wat al goeds door vereenigde krachten van weldenkenden bewerkt is geworden, behoef ik bier niet op to tellen . Ware bet noodig, ik zoude van Herhalingsfcholen
en Spaarbanken kunnen fpreken, welker nuttigheid geen
verflandige zal ontkennen ; maar liever werp ik nog eenen
blik op de'Departementsvergaderingen , in welke ik groot
belang meen to moeten flellen , wanneer ze overeenkomflig het algemeene doel der Maatfchappij ingerigt zijn .
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'Onze fchoone zinfpreuk luidt : Tot Nut van 't Algeneen . De werkzaamheden ftrekken dan voornamelijk, om
de noodige verlichting, befchaving en zedelijkheid onder
verwaarloosde natuurgenooten in geringere ftanden to bevorderen, maar bepalen zich niet eeniglijk en bij uitfluiting tot dit gedeelte der bevolking. De Departementsvergaderingen kunnen uitgebreider nut ftichten , moeten
Heeds bet a'lge&eene nut ten doel hebben . Terwijl wij
zamenkomen, om bet welzijn van velen onzer medemenfchen to bedenken en to behartigen , vinden wij tevens
goede gelegenheid , om , op aangename wijze , tot onderling nut en genoegen ons bezig to houden . Hiertoe immers dienen zoo vele redevoeringen , voorlezingen en bijdragen , die over eenig meer- of minder belangrijk onderwerp loopen, maar altijd zaken behelzen, waaruit men
jets goeds kan leeren .
Befchouwt men de Departementsvergadering enkel als
uitfpanning , ook dan nag is er veel ten voordeele derzelve to zeggen. Flier toch hebben vele menfchen , die
anders weinig of niet met elkander in aanraking zouden
komen , een punt van vereeniging, en werken gemeenfchappelijk, in den geest des Christendoms, ter bereiking
van een algemeen nuttig doel . In de Wetten der Maatfchappij is wijfelijk bepaald , dat bier geene godsdienflige
of flaatkundige gefchillen behandeld mogen worden . Men
loopt dus minder gevaar van nutteloos twisten . Over en
weder eerbiedigt men elkanders overtuiging. , en houdt
zich bezig met algemeen erkende waarheid , met algemeen nuttige zaken . Zoo vinden wij uitfpanning en
werkzaamheid tevens . Altijd is er gelegenheid, om iets
goeds to hooren ; nooit behoeft men to vreezen, ongefchikt gezelfchap to zullen aantreffen . Voor de aankomende jongelingfchap uit den middelbaren en uit aanzienlijker fland kan bet bijwonen der Departementsvergaderingen inzonderheid nuttig zijn . Alles toc$ , wat zij
hier hooren, heeft verfandelijke ontwikkeling en zedelijke veredeling ten doel . BelangJlelling in het Nut van
't 4lgemeen is reeds een edele trek in bet jeugdige ka-
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rakter ; maar , deze deelneming, deze medewerking ten
beste van anderen fl:rekt tevens , om eigen nut to bevorderen. Een avond, in goed gezelfchap doorgebragt,
heeft voor elken mensch , maar inzonderheid voor den
jeugdigen mensch, groote waarde . Hot bijwonen van
vergaderingen , waarin behoorlijke orde heerscht, geeft
aanleiding, otn iets nuttigs to leeren, en aan geregelde
behandeling van zaken to gewennen . En wat bier van
bet fpreekgefloelte wordt voorgedragen , dat heeft altijd
bet algemeene nut van ons alien ten doel . Ieder, die
optreedt als fpreker , poogt , naar de mate zijner gaven ,
bet zijne daaraan toe to brengen .
Wanneer dan de Departementen alzoo in den geest der
Maatfchappij zelve werken, Tot Nut van 't lllgemeen,
is er geene reden , cm gevaar to vreezen , of to klagen ,
alsof men thans, door overdrijving, meer kwaad dan
goed zoude doer . Ik verheug mij , tot eene Afdeeling
to behooren, welke van het oorfpronkelijk doel niet afwijkt . Ik hoop , dat onze vergaderingen bij voortduring
in denzelfden geest gehouden zul .en worden . Nog zijn
onze zaulenkomfl:en, wat dezelve zijn moeten . Elders
worden voorbeelden gegeven , welke ik hier niet gaarne
nagevolgd zoude zien . Enkele Departementen befl:aan er,
alwaar men , om meer leden to winnen , grooteren luister
aan do zaak heeft willen bijzctten . Dien ten gevolge
werden dingen ingevoerd , welke geene betrekking op de
Maatfchappij Tot Nut van 't fllgemecn hadden, en misfchien wel aanleiding gaven tot de klagte , dat men thans
op den weg is , om hot vrocger bcwerktc goed to overtreffen door bet kwaad, dat vender geflicht zal worden .
Reeds zijn er plaatfen, waar men fpreekt van een Nut
en van een Na-Nut . Dat Na-Nut nu, of dat bijwerk,
hetwelk op de eigenlijke Departementsvergadering volgt,
kennen wij gelukkig hier nog niet ; en ik hoop , dat wij
bet niet bij eigene ondervinding zullen leeren kennen .
Hot is mijne innige overtuiging, dat wij trachten moeten,
hot eenvoudige in onze zamenkonnfen, to bewaren, ten
einde zoo veel to beter uit al onze tnagt de hoofdzaak
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to behartigen . Hebben fommigen fmaak in concert, bat
of tooneelvertooning, ik veroordeel dit geenszins ; maar
daartoe is andere gelegenheid ; pier behoort het niet . Op
de Departementsvergadering houde men zich enkel in
den geest der Maatfchappij bezig, al ware het alleen om
des vooroordeels wille, en om aan kwaadfprekendheid
geene ftof to geven . Alzoo zuilen wij in waarheid bij
voortduring werken Tot Nut van 't 4Ilgemeen .
BESCHRIJVING EN PROEVE EENER VERKLARING
VAN HET NOORDERLICHT .
NiRNBERGEI .

Door Dr.

-- Wer kann fe iefen ,
Diefe Flammenfchrift des Uneo fchafrte4l
Juf der Stirn der Nacht 8

A

HERDER .

lwie ooit gelegenheid heeft gehad, zelf het noorderlicht to befchouwen , gelijk dit mij in het laatst van den
herfst van 1804 heeft mogen gebeuren , zal mij toeftemmen, dat men geen prachtiger luchtverfchijnfel zien kan .
Dit inderdaad tooverachtig, gemeenlfjk tot de poollanden bepaalde, foms echter ook op mindere breedten zigtbaar verfchijnfel begint meermalen met eene ftreek van
helder en bewegelijk licht , welker uiteinden op den
horizon fteunen, terwijl eene verlichte ftreep tot meerdere of mindere hoogte aan den hemel voortfchiet , en
in deze gedaante met een' niet gekleurden , flechts met
witten glans blinkenden regenboog vergeleken kan worden . Maar plotfeling verkrijgt dit licht, hetwelk zich
van eerflen of in eene fteeds onrustige, trillende beweging beyond, een toenemend leven en een' onbefchrijfelijken gloed van kleuren ; het vereenigt zich tot zuilen
en ftralenbundels , die naar het toppunt zamenloopen , en
den hemel als in een groot gewelf van zuilen, zamengefteld
uit licht van zeer verfchillende kleuren , verkeeren , alsof
er een vonkelende koepel van robijnen en faffieren over
I1ENGELW . 1830 . NO . 15 .
C C C

718

BESCHRIJVING EN VERKLARING

de hoofden der aanfchouwers hing . Dikwerf wordt dit
gekleurd lichtgewelf ook enkel uit grootere en kleinere
bogen om con zelfde middelpunt gevormd, waarvan hot
hoogfte gedeelte in den meridiaan is, echter fomwijlen
met eenige, nu eens grootere, dan geringere afwijking ;
cone omflandigheid , waarop wij nader zullen terugkomen .
Soms beginnen de bogen , wier uiteinden eerst naar den
horizon toe het verst van elkander ftonden , allengs
elkander to naderen , en vormen dan ellipfen , waarvan de
grootfte helft boven den gezigteinder fhaat . Daarbij duren do flingeringen van dit flikkerlicht Reeds voort, en
men zoude geen einde vinden, wanneer men alle gedaanten en bewegingen , die gedurig veranderen, befchrijven
wilde. M A U P E R T U I S, die Lich , gelijk bekend is ,
in 1736 en '737, om metingen ter bepaling van den
vorm des aardbols to doen , in het noordelijkfte gedeelte
van Zweden beyond, en daar omtrent het noorderlicht
vele waarnemingen deed , vergelijkt dit zweven des lichts
bij het zwaaijen van groote vanen in de lucht , die men
wegens de kleurfchakeringen voor onmetelijk groote ftrepen gevlamd taf zou kunnen houden . „ Ik zag," zegt hij
onder anderen in de befchrijving van zijn verblijf in de
nabijheid der noordpool, ,, bij Tornea een noorderlicht,
.hetwelk mij , alhoewel ik dit heerlijke fchouwfpel reeds
zoo dikwijls genoten had, evenwel op nieuw met de
diepfte bewondering vervulde . Eerst ontwaarde men in
het zuiden (*) eene groote ftreek des hemels geheel als
met hoog purperrood geverwd, zoodat hot ganfche flerrenbeeld van den Orion in doze purperwolk fcheen to drijven . Plotfeling kwam er beweging , en het verfchijnfel
flaw velerlei fchakering van kleuren aan , als blaauw ,
violet enz . , en vormde een gewelf, waarvan het toppunt
boven onze hoofden was . Het fterkfte licht der to gelijk
fchijnende maan benam aan dit fchouwfpel niets van zijne
onbefchrijfelijke pracht ."
(*) In bet zuiden kon M A U P E R T U I S cen noor•der•licht
zien, dewijl hij zelf destijds nader bij de noordpool was,
dan het lnchtverfchijnfel zelf .
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Gewoonlijk neemt dit bewonderenswaardig verfchijnfel
kort na het ondergaan der zon eenen aanvang ; gelijk dit
ook bij het boven vermelde , door mijzelven waargenomene, noorderlicht het geval was ; maar, volgens de
nieuwfle waarnemingen van R I C H A R D S O N en anderen,
in het noordelijkfte gedeelte van llmerika gedaan , begint het fomwijlen reeds bij helder daglicht, en duurt
weleens tot laat op den volgenden dag . Wanneer de boven genoemde vertooningen, met velerlei afwisfeling, de
eene fchooner dan de andere, hebben plaats gegrepen,
wordt het geheel allengs zwakker en rustiger, offfhoon
zekere omftandigheden , als de vereeniging der lichtzuilen tot vlammende kroonen , de afwisfeling der kleuren
enz . , nog telkens , maar Reeds flaauwer , wederkeeren ;
en eindelijk blijft er nog een fchemerglans aan den horizon over, die ten laatfte ook verdwijnt . Digenlijk behoort dit verfchijnfel tot de poolitreken, zoo wel zuidelijke als noordelijke . Men geeft er gewoonlijk den naam
van noorderlicht aan , omdat de zuidpool niet zoo veel
door Europeanen bezocht geworden is, alhoewel men
ook dikwerf zuiderlichten waargenomen heeft . Doch de
noorderlichten, gelijk boven is gczegd, zijn fours ook op
mindere breedten zigtbaar ; men heeft ze in Frankr~rk
en Italie waargenomen , en het flerke noorderlicht van
i9 October 1726 is ook in Portugal gezien geworden . Aan eenig jaargetijde is dit verfchijnfel niet bijzonder eigen ; men bemerkt het zoo wel in den winter als in den zomer ; nogtans ich ;jnt het meest omftreeks de nachtevening in de lente en in den herfst plaats
to hebben .
De opmerkzaamheid der natuuronderzoekers moest wel
vroeg zich bepalen op dit zoo ongemeen en prachtig
luchtverfchijnfel, waarmede in ichoonheid geen ander to
vergelijken is . Wij willen de oude onderiellingen, ter
verklaring van hetzelve , daarlaten , en alleen de uitkomften der nieuwere onderzoekingen omtrent dit onderwerp mededeelen .
Onder die genen , welke in den laatflen tijd zich door
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waarr1emingen omtrent het noorderlicht verdienflelijk gemaakt hebben, ftaat de loffelijk bekende Franfchg natuurkundige n I O T bovenaan . In den jare 1817 was deze
geleerde, op last van de Akademie der Wetenfchappen to
Par%/s, ter bepaling van de lengte . des fekonden-(lingers ,
naar de Schettand/ehe eilanden gegaan , en vond daar
gelegenheid, op het eiland Unst een noorderlicht in zijne
ganfche verbazende fchoonheid to aanfchouwen . „ Aanvankelijk," vermeldt hij in het journal des Savans,
(Julij 182o) „vertoonden zich in het noordoosten eenige
fmalle lichtftr-epen, die evenwel niet hoog boven den
gezigteinder kwamen en fpoedig weder verdwenen . Omtrent anderhalf uur later verfchenen deze in dezelfde
hemelftreek veel fterker, fchitterender en uitgebreider, en
begonnen weldra een' regelmatigen boog, den regenboog
gelijk , to vormen , wiens bovenfte gedeelte bijna het
zenith bereikte . Na eenige voorafgaande flingeringen
bleef deze boog ]anger , dan een uur, in zijne ganfche
regelmatigheid ftaan , en had flechts eene geringe beweging naar het zuidoosten , alsof de in deze rigting zacht
waaijende wind denzelven met zich voerde . Het middelpunt van den prachtig gekleurden boog kwam met den
magnetifchen meridiaan overeen (*) .
Deze omftandigheid fchijnt veel opheldering aangaande
de natuur van het noorderlicbt to geven , en moet met
andere daarbij plaats hebbende magnetifche verfchijnfelen in
verband gebragt worden . Volgens naauwkeurige waarnemingen van vroegere en latere natuurkundigen , geraken vrijhangende magneetnaalden bij het fchijnen des noorderlichts in onregelmatige flingeringen, terwijl niet-magnetifche naalden , b . v . koperen , daarbij geheel in rust
blijven . Bij vergelijking van zoodanige waarnemingen,
die men , volgens affpraak , gelijktijdig op zeer verwijderde plaatfen deed, zoo als to Upfal en to Londen ,
beyond men , dat dezelfde bewegingen der magneetnaalden
(*) De rigting der magneetnaald , gelijk bekend is , wijst
niet overal juist de noordpool aan , maar beeft meerdere of
mindere afwijking ten ooscen of westen .
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aan beide oorden , en wel des to fterker , naar mate bet
noorderlicht fterker en meer uitgebreid zich vertoond had ,
opgemerkt waren . Ben Deensch geleerde , C H R I S T 0 FF E L H A N S T E E N, die een werk over bet magnetismus
der aarde heeft gefchreven, verzekert, aangaande dit
hoogst merkwaardig verhand tusfchen bet noorderlicht en
bet magnetismus der aarde , dat bij bet opkomen van een
flerk noorderlicht de magneetnaald dikwijls in weinige
minuten drie, vier, ja vijf graden van hare vorige rigting afwijkt en in eene zeer onrustige beweging is , ten
bewijze , dat de magnetifche krachten der aarde alsdan in
eenen ftaat van onrust zijn . B 10 T leidt hieruit bet beiluit af, dat bet noorderlicht uit wolken befaat, welke
gewoonlijk uit bet noorden komen, onder zekere om,
flandigheden fchitterend en gekleurd worden , en vooral
betrekking hebben tot bet magnetismus der aarde , waardoor de boven vermelde bewegingen der magneetnaald
ontftaan .
Na E 10 T heeft zich een Engelschman, F A R Q U H A Rs 0 N genoemd , met uitvoeriger nafporingen omtrent bet
noorderlicht bezig gehouden , welke in bet Edinburgfche Philof. Journal (1823) en vervolgens nog breeder
in de Philof. Transactions (I8a9) medegedeeld zijn,
waarvan wij bier eene korte opgave laten volgen . Volgens naauwkeurige onderzoekingen en waarnemingen ,
heeft bet noorderlicht onder alle omftandigheden eene bepaalde rigting en gedaante , en behoudt in bet geheele
beloop der verfchijnfelen zekere regelmatigheid, welke
ook met de boven gegevene befchrijvingen overeenkomt,
en , gelijk wij verder zien zullen, eene werking aanduidt,
die allengs in flerkte toeneemt en eveneens langzamerhand weder vermindert . De lichtil ralen , die van bet
noorderlicht uitfchieten , verfchijnen dus eerst in bet
noorden, en vormen eenen van bet oosten naar bet westen gefpannen boog, waarvan bet bovenf'e gedeelte zich
in den magnetifchen meridiaan bevindt ; eene omftandigheid, die telkens plaats heeft, en gevolgelijk als een
vaste grondilag bij de verklaring van bet luchtverfchiinfel
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aangemerkt moet worden . Deze boog heeft, zoo lang
zijne hoogte hoven den gezigteinder nog onbeduidendis,
in de rigting van het noorden naar het zuiden des to
meer breedte ; de uitfchietende ftralen fnijden denzelven,
en loopen naar cen ten zuiden van het zenith liggend
punt zamen, waardoor vervolgens die vorming van eene
kroon fchijnt veroorzaakt to worden , welke het heerlijkfte gedeelte van dit verheven fchouwfpel uitmaakt . De
boog zelf beweegt zich naar het zuiden, (hetgene echter, volgens boven aangehaalde aanmerking van B I o T ,
niet altijd het geval is) en words dan , naar mate der
nadering tot het zenith, fmaller, doch neemt toe in fterkte van licht . De lichtbundels in de nabijheid van den
magnetifchen meridiaan worden nu korter , en de uitfchietende flralen loopen allengs in den boog to zamen ,
welke zich voorts als eon op den magnetifchen meridiaan
loodregt ftaande gordel vertoont ; wanneer de boven vermelde verfchijnfelen weder op gelijke wijze afnemen, tot
dat eindelijk alles verdwijnt .
FA R Q U H A It S 0 N befchrijft drie ongemeene, door
hemzelven waargenomene, noorderlichten .
Het eerfle, dat hij als bijzonder merkwaardig opgeeft,
had den 22 November i8 z .5 piaats . Toen hij het gewaar
werd, hadden reeds twee zeer duidelijke , van elkander
gefcheidene bogen in bet noorden en noordoosten zich
gevormd ; de eene werd echter afgebroken door enkele
tusfchenkomende wolken, die met een' digten nevel .uit
bet noorden zich verhieven en door de maan helder verlicht werden De van het bovenfte des boogs uitfchietende ftralen waren kort, digt en weder evenw1jdig met
den magnetifchen meridiaan ; voor het overige liepen ze,
gelijk boven gezegd is , naar zeker punt zamen . Aanvankelijk bedroeg de breedte van dezen lichtboog ongeveer
tien graden ; maar bij de langzame beweging naar het
zuiden nam dezelve tot op :veer dan de heeft af, waarbij
de boog zich loodregt op den magnetifchen meridiaan
plaatfte, en uit bet bovenfte gedeelte nog flechts eon
nevelachtig licht uitfchoot . De twecde boog leverde ten
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naastenbij dezelfde verfchijnfelen op . Eene lichte plek
fcheen bet ontflaan. van een' derden boog aan to duiden, en
begon ook reeds lichtbundels uit to fchieten ; nogtans
kwam de derde boog niet tot Hand, alsof bet aan floffe
tot deszelfs volkomene vorilting had ontbrolken .
Een tweede noorderlicht werd den 9 September 1827 tegen
middernacht waargenomen . Hetzelve verfchafte bet prachtig gezigt van eenen aan do kanten getakten lichtboog ,
waarvan bet oostelijk uiteinde in een' roodachtigen glans
tot aan den horizon reikte, terwijl bet westelijk einde op
eene dikke wolk fleunde . Maar de fchoonheid van dit
fchouwfpel werd weldra nog verhoogd door de verfchijning van een' tweeden, omftreeks vijfentwintig graden
breeden, boog van looter fchitterende flralen , welke zich
weder naar een ten zuiden van bet zenith liggend punt
rigtten . De ganfche gezigteinder in den omtrek van den
magnetifchen meridiaan vertoonde zich daarbij flerk verlicht . Voor bet overige kwam bet beloop der verfchijnfelen ook met de bepalingen overeen , die F A R Q u u A Its o N tot grondflag 7,ijuer verklaring legt , gelijk boven
is medegedeeld .
Een derde noorderlicht eindelijk, dat den 29 September
1823 fcheen, onderfcheidde zich geenszins door eenige
bijzondere merkwaardigheid van de vorigen ; doch bet
werd aan verfcheidene oorden gelijktijdig waargenomen,
waaruit men tot deszelfs hoogte kan beflaiten, welke
F A R Q U 11 A R S 0 N met de gewone hoogtc van bet wolkengewest gelijk flelt . Hiervan wijken wel de opgaven
van den Engelfchen natuuronderzocker D A L T ON, (in
bet Bulletin des Sciences , Aug. 1829) af, alzoo deze
geleerde de hoogte van het noorderlicht boven de aarde
op honderden van mijien begroot ; doch , daar de waarnemingen van de zeereizigers P A R R v en R o s s op dit
punt met de metingen van F A R Q v =j ~*, r, s o N overcenflemnmen , fchijnt men aan zijne onderfleiling de voorkeur
to moeten geven .
Dewijl dan, ook volgpns deze opmerking, bet verband tusfchen bet noorderiicht en bet magnetismus der
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aarde als eene blijkbare daadzaak aangenomen moet warden, ontftaat nu verder de vraag : w at is dan eigenlgk
het noorderlicht ? Wij antwoorden daarop, dat wij bet
noorderlicht en bet zuiderlicht voor de uit de magnetifche aardpolen op zekere tijden uitftroomende electriciteit
der aarde houden ; eene gedachte , welke een antler Duitsch
natuurkundige , i a s T N E R, ook reeds v66r ons gehad heeft, doch die wij thans uitvoeriger willen ontwikkelen .
Vele verfchijnfelen, namelijk , duiden aan , dat de aardbol in eene gedurige electriek magnetifche levens- en ontwikkelingswerkzaamheid is . Men weet, dat enkel de
innige aanraking van ongelijkfoortige ligchamen toereikend
is, om die electrieke verfchijnfelen daar to ftellen, aan
welke men den naam van Galvanismus , of electriciteit
door aanraking, gegeven heeft ; en bet is alzoo ontwijfelbaar zeker, dat de zamenhooping der menigte zoo
verfchillende ftoffen, die onzen aardbol en bijzonder deszelfs binnenfle deelen uitmaken , eene zoodanige voortdurende galvanifche werking veroorzaken moet . Wij kunnen voorts dagelijks andere , duidelijker in bet oog vallende, blijken van eene inwendige levenswerkzaamheid
des aardbols opmerken : eene menigte volkanen openen
zich , en fpuwen den overvloed van vuur en hitte uit ,
welke zich in deszelfs verborgene diepten gevormd hebben ; heete bronnen vloeijen op vele plaatfen zonder ophouden, en ontlasten de ingewanden der aarde op eene
andere wijze van bet overtollige dezer voortbrengende
kracht, die nog zoo veel geheimzinnigs heeft . Maar
reeds lang heeft bet onderzoek der latere natuurkundigen
geleerd , dat warmte en licht , magnetifche en electrieke
ftof enkel als wijzigingen van dezelfde hoofdftof , als
werkingen van dezelfde grondkracht aangemerkt moeten
warden . Electriciteit en magnetismus verfchijnen flechts
als verwonderiijk fijne uitvloeifels uit dezelfde bron ,
welke aan licht en warmte den oorfprong geeft .
Gelijk zich dus bet binnenfte der aarde , bij de uitbarftingen der vuurfpuwende bergen , op zekere tijden van
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den voortgebragten overvloed van vuur ontlast, welke over .
vloed bij meerdere toeneming nadeelig zou worden , even
zoo moet er een uitweg ter afvoering des overvloeds van
electrieke flof zijn, welker onttlaan, op genoemde wijze,
een gevolg is van de onafgebrokene galvanifche werking,
waarin de op elkander werkende hoofdftoffen van bet inwendige des aardbols Reeds zicb bevinden . Een oogenfchijnlijk
bewijs van deze op zekere tijden wederkeerende uitilorting
van eenen overvloed van electrieke , in bet binnenfle der
aarde voortgebragte, floffen hebben wij in bet noorderlicht
en zniderlicht , daar de boven vermelde uitwerkfelen op de
magneetnaald geenen twijfel aangaande derzelver natuur meer
overlaten .
Door de ontdekking van den Deenfchen natuurkundige o E ItS T E D is een hoogst merkwaardig verband tusfchen de elec .
triciteit en bet magnetismus aangewezen geworden, zoodat
er flechts bet vloeijen van eenen door galvanifche werking
veroorzaakten flroom van electrieke flof over eene magneetnaald noodig is, om deze in zoodanige trillende bewegingen
to brengen , als die zijn , in welke men dezelve bij het noorderlichc ziet geraken . Neemt men nu aan , dat in de uiterfte
poolflreken de galvanisch electrieke flof nit de aarde ilroomt,
zoo zal dezelve die fchitterende, nit bet noorden komende,
wolken vormen, waarvan B 10 T fpreekt, met wiens befchouwing van bet noorderlicht wij ons in zoo verre kunnen ver .
eenigen . Terwijl nu eene groote hoeveelbeid van deze nitvloeijende electrieke flof even als een galvanifche flroom op
de magneetnaald werkt, moeten noodwendig flingeringen der
magneetnaald volgen, geliik aan die, welke men bij galvanifche proeven aan dezelve waarneemt . Tevens wardt nu de
prachtige gedaance van bet noorderlicht begrijpelijk, hetwelk
in alie zijne verfchijnfelen, in zijne lichtbundels, kroonen
enz., fleeds meer of min ons de verfchijnfelen van bet electrieke licht herinnert, zoo als de werking der electrifeermachine die voortbrengt .
De overeenkomst tusfchen gewone electriciteit en bet noorderlicht, als een electriek verfchijnfel in bet groot, blijkt
nog meer, als men in aanmerking neemt, dat bet knappen,
hetwelk men bij bet uitfchieten van eene electrieke vonk
verneemt, ook bij bet noorderlicht plaats heeft, en wel in
gelijke verhouding, raar mate de eene werking fterker is dan
de andere . G ai a L i N, die in Siberia dikwerf her noorder-
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licht waarnam, en x U B E verhalen, dat hetzelve meermalen
met een zoo heftig fisfen, knappen en klecteren vergezeld
gaat , dat men het geluid van een groot vuurwerk zou meenen to hooren . Om dat verfchrikkelijk geraas aan to duiden ,
bedienen de bewoners dier oorden zich van eene uitdrukking,
welke zoo veel beteekent als . De razende Geest gaat voor .
b j. De jagers , die witte en blaauwe vosfen aan de firanden
van de IJszee vervolgen , vernemen dikwijls noorderlicht,
waarbij dit geluid wordc gehoord ; en hunne honden ver_
fchrikken dan zoo zeer, dat zij zich plat op den grond nederleggen en zich niet van de plaats durven bewegen . Niet altijd
vergezelt dit geraas het noorderlicht, gelijk er ook omftan .
digheden zijn, waarbij het wegvloeijen der electrieke ftof
zonder geluid gefchiedt ; en wij vinden in deze fchijnbare on .
regelmatigheid een bewijs to meer , dat de verfchijnfelen van
electriciteic en noorderlicht dezelfde zijn .
Merkwaardig is verder ook nog, dat het noorderlicht op
zekere tijden veel menigvuldiger, en daarna weder zeldza .
mer voorkomt, even als er jaren zijn, waarin men vele, en
ook jaren, waarin men weinige onweders heefc . De Franfche natuurkundige , M A I R A N , van wien wij een werk over
het Noorderlicht (*) heb'ben, geeft zulke langere en kortere
tijdperken op , gedurende welke men , althans op onze breedte, weinig of geen noorderlicht gezien heeft . Van 1716 tot
omftreeks het begin c'ezer eeuw was het noorderlicht menigvuldig ; daarertegen is he ., in de laatfte jaren alhier zelden
waargenomen . Doch in de rabijheid der polen fchijnt Reeds
noorderlicht en zuiderlicht to zijn , offchoon ook niet altijd
in gelijke hoeveelheid en grootte . A R A G O heeft met veel
waarfchijnlijkheid heweerd, dat men nit de beweging der
magneetnaald tot bet gelijktijdi_g beftaan van noorderlicht in
verwijderde oorden kon befluiten . De Hoogleeraar K u P 1+ E R ,
to Kafait, heefc dikwerf het noorderlicht waargenomen ; en
het kwam telkens overeen met de magnetifche waarnemingen
van A R A G o to Parijs . Welligt zonde men , en hierop maak
ik eindelijk nog opmerkzaam , cant wederkeerige betrekking
tusfchen de poollichten , de uitba~ftingen der vuurfpnwende
bergen en de onweders, als uitwerkfelen van ver ;vante oor .
zaken , kunnen aanwijzen ; en den ware dit bijzonder gefchikt, om de bier voorgedrage-ne verklaring van cen zoo on(*) Traits historique et phyfigue de t'flurore boriale, Paris 1733 .
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gemeen en onbefchrijfelijk prachtig natuurverfchijnfel boven
alien twijfel to verheffen .
LICHTGEVENDE INSEItTEN IN ZUID-AMERII{A .

O

nderfcheidene kleine diertjes geven bij nacht een zoo
fchitterend licht van zich , dat men , een derzelven op bet
blad van een boek plaatfende , bijna de kleinfle letters kan lezen . Ook in Zuid-Arnerika wordt zoodanige nachtlichter (noctllicus) gevonden , die aldaar cocujas beet en er zeer gewoon
is . Hij heeft omtrent een en een' halven duim lengte , eene
donkere kleur, en aan elite zijde eene kleine, gele, doorfchijnende vlek ; deze vlekken , even als die aan bet onderfie
gedeelte van den glimworm , zijn lichtgevend en verfpreiden
een' zeer helderen glans in de duisternis . Wanneer men acht
of Lien van deze infekten in een fleschje doer, geven ze
zoo veel licht als eene gewone kaars . Men verhaalt , dat
de bewoners van Hispaniola (St . Domingo) , vtsbr de aankomst der Spanjaarden, geen ander licht gebruikten . Toen
Sir THOMAS CAVENDISH en Sir ROBERT DUDLEY,
zoon van den Graaf V A N L E I C E S T E R , de cerfie maal op
de Antilles landden , zagen zij eene groote menigte lichten in
de bosfchen zich bewegen , en meenden , dat de Caraiben
zich in grooten getale vereenigd hadden , om hen terug to
drijven ; weshalve zij fpoed maakten , om hunne fchepen
weder to bereiken .
In dit gedeelte der Nieuwe Wereld vindt men verfcheidene
andere foorten van lichtgevende infekten ; maar de fchoontle
van alien zijn de lantaarndrager (fulgora lanternaria) en
de kaarsdrager (fulgora candelaria) . Beide deze diertjes verfpreiden een zoo helder licht, dat men . bij nacht reizende ,
er den weg genoeg mede verlichten kan, als men drie of
vier op een' flok irecht, waarvan men zich dan, als van
eene toorts, bedient . Zij ziju zeer gewoon op Suriname .
Zeker reiz?ger geeft her volgend berigt van de verbazing,
welke hem dat licht veroorzaak .e, teen hij het de eerfle
maal zag : „ De Irdianen bragten rnij vcrfcheidene lantaarn
dragers, zonder mij jets van derzelver bijzondere eigenfchap
to zeggen . Ik Hoot deze diertjes in eene groote houcen
doos . In her midden van den nac'iit maakten zij zoo veel
leven , dat ik er van wakker werd , en niet wist, wat de
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oorzaak van dit geluid was . Zoodra ik bemerkte , dat bet
nit de doos kwam , haastce ik mij , om dezelve to openen ;
maar ik verfchrikte , toen ik eene lichtftreep daaruit zag
voortkomen . De infekten fchitterden met helderen en telkens
fchooneren glans, terwijl zij al verder en verder kropen .
Het licht van ddn dezer infekten is voldoende, om een
nieuwspapier to lezen."
Dr . DARWIN onderftelc, dat de lichtgevende eigenfchap
dezer diertjes moot dienen , om hun in de duisternis hun voedfel
to doen vinden . Maar deze Geleerde fchijnt niet opgemerkt
to hebben, dat, onder de menigvuldige bij nachc werkzame
infekten, er zeer weinigen zijn, die dit vermogen hebben,
en dat evenwel alle derzelver verrigtingen in de beste orde
blijven . Aannemelijker zal misfchien de gisfing zijn, dat dit
licht hun tot een middel ftrekt, om wederkeerig de verfchillende geflachten to onderfcheiden, even als de grootere dierfoorten elkander aan de item onderkennen . Maar hoe dit
zijn moge, als men bet niet gezien heeft, kan men zich
geen denkbeeld maken van de tooverachtige uitwerking ,
welke deze diertjes voortbrengen, wanneer zij in de dikke
duisternis , to midden van een groenend woud der Nieuwe
Wereld, zoo glansrijk fchitteren, „ Toen ik ze zag," zegt
de reeds aangehaalde reiziger , „ geraakte ik in verzoeking ,
om to gelooven , dat bet tooverlichten waren, die moesten
dienen, om de nachtelijke verlustigingen van OBERON, Van
T I T A N I A en van alle deze beminnelijke wezens der nieuwere fabelleer to verlichten ."
LOTGEVALLEN DER SCHOONE JUANA VAN KASTILIU .

e vereeniging van Spanjes Koningrijken in dene Monarchij
D
is misfchien bet gevolg van bedrog . Hot land was toen in

twee groove Rijken , llrragon en Kastilie, en een veel klei
ner, Navarre, verdeeld . H EN D R Ix, Koning van Kastilie,
bad vijf jaren lang in eenen onvruchtbaren eeht geleefa
met eene Prinfes van Portugal, toen zij van eene Prinfes,
genaamd J U A N A , beviel . De geboorte van dit kind word ,
uit hoofde van verfcheidene omftandigheden , voor onechc gehouden . Weldra fluisterde men elkander in, dat bet kind de
dochter van zekeren Graaf D E L E D E S IM A was , then n E ND R I It nogtaus tot gedurig hoogere eerambten en eindelijk
tot Hertog van Albuquerque verhief. Er ontftonden zware
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onlusten . I S A 8 E L L A, de zuster des Konings , werd cot erfopvolgiler benoemd, en huwde eerlang met F E R D I N A N D,
Koning van Arragon, den verachtelijkfien en bedriegelijkften
man van zijnen tijd . H E'N D R I K werd afgezet, fcheidde zich
van zijne vrouw, ontkende de echtheid van zijn kind, en
beloofde beiden naar Portugal to zenden . Op zijn doodbed
echter verklaarde hij J U A N A voor zijn echt en wettig kind ;
maar F E R D I N A N D droeg wel zorg, dat deze erkentenis
geene gevolgen had .
Hoezeer de Spaanfche Schrijvers algemeen aan de onechte
geboorte van J U A N A gelooven , verwerpen de Portugefche
die echter als boosaardigen laster, en zelfs de grootfte Spaanfche Gefchiedfchrijver twijfelt . Hoe het zij, de verworpene
Prinfes was zeer fchoon, en fpoedig trok zij de blikken van
Karen oom A L F o N S U s tot zich, wegens zijne overwinnin .
gen op de Mooren in Afrika el Lidiador,, of de Str!Vder,
genoemd . (Dergelijke huwelijken zijn in Portugal, althans
in de hoogere kringen , niets zeldzaams . Onlangs immers was
er nog een echt van dezen card tusfchen M I G U E L err zijns
broeders dochter op het punt van gefloten to worden, en
deszelfs grootmoeder-was ook met haren oom gehuwd .) AL.
F o N S u s verwierf hare hand ; maar men moest , wegens den
graad der bloedverwantfchap , nog dispenfatle uit Rome erlangen . Tot zoo lang werd de voltrekking van het huwelijk
uitgefteld, en ondertusfchen zocht de bruidegom van JUANA
Kastilie voor haar to verwerven . In den beginne voegden
zich ooh verfcheidene fteden bij hem ; maar, in een' beflisfenden
flag tusfchen Zamora en Toro geflagen, moest hij naar Por .
tugal wijken . Hier verklaarde hij J U A N A tot Koningin. Paus
S I XTU S V zond nu ook de dispenfatie, maar in omzigtige
en eenigzins onbepaalde bewoordingen, zonder den naam der
bruid nit to drukken . Nogtans zou men daarmede hebben
kunnen volflaan ; maar ongelukkig was A L F O N S U S juist op
dat oogenblik naar Frankrijk vertrokken , om bij L o D E W v K
XI (?) hulp to verzoeken .
Middelerwijl hadden de befpieders van F E R D I N AND kennis aan het fink uit Rome gekregen, en haasten zich, hunnen Heer hiervan to verwittigen . De Katholijke Kerning bekiaagde zich daarover hoogelijk bij den Heiligen Trader, en
deze wilde zich zijnen geliefden zoon, wiens hoofd reeds
zwanger ging van de lleilige Inquifitie, niet ten vijand maken . Het onfeilbare Kerkhoofd erkende in eene tweede
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Bulle, dat hij zich to veel overhaast had, en herriep de
eerfte bepaling, als de oorzaak van oorlog en bloedjiorting.
Her minnende paar (want ook J U A N A beminde haren heid .
haftigen befchermer) werd dus onbarmhartig gefcheiden . Na
lange onderhandelingen , werd de vrede op then voet gefloten ,
dat J U A N A to kiezen had tusfchen bet nemen van den
tluijer, of - van Don J U A N , den zoon en erfgenaam van
F E R D I N AND en I S A 8 E L L A . Deze voorwaarde fchijnt duidelijk haar regt to bewijzen ; want zouden de magtige gebieders van Spanje voor hunnen zoon een onecht-kind verkiezen 2
A L F o N s U s was woedend ; maar J U A N A verkoos bet
kloosrer, in weerwil van zijn fmeekend aanzoek, om zich
boven deze kuiperijen to verbeffen . Zij wilde niet meer, dat
er bloed voor haar geftort zou worden , zoo als de Paus
fchijnheilig van zichzelven beweerde . Met haar negentiende
jaar ging zij , na vier jaren ondertrouwd to zijn geweest, in
bet klooster van St . Clara. Haar bruidegom kon dit verlies
niet verzetten. Hij plaatfle zijn' zoon op den troon , nam in
een' brief een hartbrekend affcbeid van zijne geliefde, en
begaf zich ter bedevaart naar Jeruzalem. Doch zijne hovelingen haalden hem , reeds op weg, in , en bewogen hem door
hunne fmeekingen , om mede terug to keeren . Doch zijn
gemoed had eene geheel droefgeestige pi ooi aangenomen . Van
dit tijdftip of poogde hij zich fteeds van cen bemind voorwerp, welks bezit hem cntzegd was, to verwijderen . Hij
ondernam zelfs eenen kruistogc ter bevrijding van her Heilige
Graf ; maar de Pans raadde hem die orderneming af, hetzij
door woorden of daden . Audermaal teraggekeerd, floeg hij
aan 't kwijnen, en befloor, op bet voorbeeld zijner geliefde,
het geestelijke Weed aan ce nemen . Doch, eer hij dic voor.
nemen kon ten uitvoer brengen , overleed hij to Ciutra, in
1481, in dezelfde kamer, waar h ;j geboren was .
3 UA N A, een voorbeeld van zedigheid , beminnelijkheid
en alle deugden, zoodat zij zelfs den naam van la Excellen.
to bekwam, werd nog door verfcheidene Vorften ten huwe .
lijk gevraagd, die zich flerk maakten, bij den Paus hare geloften to doen ontbinden , onder anderen F R A N 9 o .I s P 11 EBUS, Koning van Navarre, bijgenaamd de Schoone, en zelfs
haar oude vervolger F E R D I N A N D van 4rragon, na den
dood van I S A B E L L A , en toen llii, nit doodelijken haat tegen zijnen fchoonzoon, den Nederlander F 1 L I P s den Schoo .
net , hare oude eifchen weder fcheen to willen doen gelden ,
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en dus then fchoonzoon van den Kastiliaanfchen troou to ver-

wijderen . Doch J U A N A was to ver van ijdelheid , of zucht
naar de fchitterende ellende des croons, vooral aan de zijde
van een' F E R D I N A N D, verwijderd . Zij bleef in hare ftille
kloostercrl , en overleed in den reuk der heiligheid , als ongerepte Koningin .

D

ALLES IS GEEN RIJKDOM IN FRANKRIJKS HOOFDSTAD.

e hospitalen van Parijs kosten 's jaars I I millioen franken . De bureaux van liefdadigheid deelen jaarlijks 1,500,000
fr. aan de huizen nit , verdeeld onder 65,ooo behoeftigen ,
die 31,800 huisgezinnen uitmaken . Van de 890,000 bewoners
der hoofdftad leven er nagenoeg i20,oco van aalmoezen,
en kosten jaarlijks 13,000,000 fr., zonder hierbij to rekenen
2oo,ooo fr ., welke, volgens de liefdadige befchikkingen van
den Heer D E M O N T YON , aan herftelde zieken worden uit_
gereikt, die, bij bet verlaten der gasthuizen, zonder werk
en zonder hulpmiddelen zijn .
Nagenoeg een vierde der dooden wordt, uit hoofde van
behoeftigheid, kosteloos begraven (6,o88 Op 25,000) ; onder
in drie jaren , gefchieden er drie . of
1,300 zelfmoorden,
vierhonderd uit gebrek . Neen , zekerlijk , alles is geen rijkdom
in die groote hoofdftad van FankrifI , even min als alles geluk
is voor hare bewoners 1 In bet geheel is er, jaarlijks dooreen gerekend,
I Op 150, die in een gasthnis (terft ;
ii, die een' gewelddadigen dood (terft ;
I op
r op 30, die geen ander verblijf dan eerie gevangenis heeft ;
I op 3o, die van aalmoezen leeft ; en
I op 18o, die gek wordt .
Onder dit groot aantal krankzinnigen is er flecbts een negende , hetwelk door zedelijke oorzaken van zijn verftand
beroofd is ; de krankzinnigheid der overigen ontftaat nit
ligchamelijke oorzaken . Wanneer dit elders mede bet geval is,
bewijst deze uitkomst dat de mensch meet kracht van ziel
heeft ontvangen , om bet ongeluk to dragen , dan hij zelf
fchijnt to vermoeden .
Het kost eindelijk in Par9js veel meet, om zich gezond
en wet in bet leven to houden , dan om er in to komen. In
de R_Bcherches ftatistiques over Parjs en bet Departement van
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de Seine, uitgegeven op last van den Graaf D E C fi A 0 R o L,
Prefect van dat Departement, fchat men door elkander de
kosten van eene bevalling op 2o fous, en II franken voor
geneeskundige pulp . Wil men een zeer eenvoudig vermaak ,
een onfchuldig genoegen fmaken, begeert men b . v . een
dagblad to lezen of nu en dan een fnuifje to nemen, men
moet dadelijk 3 en 6 franken per jaar daarvoor betalen . Her
is nog erger , zoo men er op gefteid is , om fteeds fchoon
linnen to hebben en eene lamp op zijne tafel ; daar komt men
met niet minder dan met 36 en Ig franken af. Her is niets,
bijkans niets, om geboren to worden ; met 2o fuivers flechts
is men er af ; maar bet is fchrikkelijk kostbaar, om to leven!
IET LEVEN EN DE LOTGEVALLEN VAN FEN' JDWEELZOEKER .

lk was omtrent veartien jaren oud , toen mijn vader mij medenam naar de groove jaarmarkt van Krakau , werwaarts hij
reisde , om gereedfchap to koopen voor zijn bedrijf, hetwelk
dat van diamantflijper was, en door hem ce Michlinitz uitgeoefend werd . De grootte der ftad , de pracht der gebouwen, her
gewoel van menfchen op de ftracen, de nieuwheid en fraaiheid der koopwaren -- alles verbaasde en bekoorde mij .
Als wij wandelden Tangs de eene zijde van een vierkant
plein, zoekende naar den winkel eens koopmans, van wien
mijn vader eenige tteenen wilde koopen , zagen wij eene menigte menfchen verzameld voor eene deur , op een' kleinen
affland van ons . Toen wij naderbij kwamen, bleek, dat bet
de winkel van den koopman was, welken mijn vader zocht .
Her gedrang was zoo groot, dat wij flechts tot op twintig
fchreden de deur konden naderen . Als nu mijn vader moeite
deed, om er door to geraken, ten einde zijne zaken to verrigten, zeide zekere knaap nit den hoop : Zacht watl Meent
g#, dat nienland, be halve gy, den opaal-fteen behoeft to
zien? - „War opaal is her, die zoo groote nieuwsgierigheid
verwekt Y" vroeg mijn vader eenen man, die nevens hem
flond . bsebt gy , fprak deza , niet ge,ioord van den wonderfchoonen opaal, welken S C u M I D T , de juweelzoeker , heeft
gevonden in de bergen , en die zoo even hier gebragt is veer
den Koning, ter waarde van 100,ooo guldens ? Mijn vader
verlangde nu even zeer, als elk ander mensch, den opaal to
zien, Toen bet ons eindelijk gelukc was, tot aan den win-
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kel door to dringen, geleidde de koopman mijnen vader en
mij in eene achterkamer, den opaal me, zich nemende, opdat de zaak, waarom wij kwamen, aldaar meer op ons gemak door ons afgedaan mogt worden . Aan de volksmenigte,
die bet huis als beftormde, gaf hij intusfchen to verflaan,
dat de opaal dien dag niet meer to zien was .
Mijn vader en de koopman begonnen terflond hunne zaken
to verrigten, bet bezigtigen van den opaal uitflellende, tot
dat de koo15 gefloten zou zijn . ft hield at dien tijd den kostbaren ileen in mijne hand, befchouwde en bewonderde denzelven , en dacht gedurig aan de ongemeene waarde . tit
kende geen prijs van juweelen, en, offchoon mijn vader een
diamantflijper was, kon ik naauwelijks den eenen (teen van den
anderen onderfcheiden ; want mijne moeder had befloten, dat
ik fluderen zoude . Ik was zeer vroeg ter fchole gezonden,
en dus meer bedreven in mijne boeken , dan wel kenner van
edeigefteenten . Ik wist nu echter, dat de (teen , welken ik
in mijne hand hield , aan den Koning verkocht was geworden voor f ioo,ooo ; en daar edn gulden in mijn oog al vrij
wat waarde had, moest eene fom van fioo,ooo mijne verbeelding fchier to boven gaan . - Toen mijn vader en de
koopman hunne zaken eindelijk afgedaan hadden, hielden
zij met den opaal zich bezig, en fpraken in de ilerkfte bewoordingen over deszelfs ongemeene fraaiheid en waarde, en
over het wonderbare geluk van den vinder. Dat alles maaltte
op mij den diepften indruk . Toen wij van het huis des koop •
mans over _ het plein gingen , hield ik bij mijnen vader aan ,
dat hij mij de vertooningen van een' Armenifchen goochelaar,
die daar was , zou laten zien ; maar hij weigerde het mij ,
zeggende, dat bet een' halven gulden zou kosten . Een halve gulden , dacht 1k ; maar On halve gulden - en deze juweelzoeker
r heeft een edelgefleente, dat f ioo,ooo waard is,
gevonden ! Den ganfchen weg van Krakau tot Michlinitz
hield ik mij met deze gedachte bezig , en wendde gedurig
mijn hoofd, om naar de bergen to kijken , alsof ik mogt verwachten, dat ik de kleuren van den opaal daar ergens op
eene door de zon befchenen rots- zoude zien fchitteren .
Weinige dagen na onze terugkomst to huis werd mijn vader ziek . Niettegenftaande zijn goed geflel , de zorgen mijner moeder en de hulpmiddelen van den geneesheer, verergerde zijne kwaal, en hij ftierf op den negenden dag, latende
zijn huisgezin in . geenen zeer gunftigen toefland . Ik , als
D d d
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eenige zoon , moest nu vcor de huifelijke belangeat zergen
en in de wereld zien voort to komen . Aan Iludergn was niet
meer to denken . Ik moest nu een handwerk leeren . Daar
mijn hoofd nog vol was van den opaal, wenschte ik bij eenen
juwelier geplaatst to worden . Mijne moeder gaf have toeftemming, en ik ging gevoigelijk op eene werkplaats, alwaar
ik dagelijks mij in bet zien van vele edelgefteenten kon verlustigen , en Heeds den opaal en. d e f ioo,aoo in niij-ne gedachten Meld . Ik verlangde , mijn work to leeren ; en toch
deed' ik er niec veel aan . Den verwarde droom van kioninklijken rijkdom , en eene menigte half ontworpene plannen,
om then to verkrijgen, zweefden mij gedurig voor den
geest . Het glasraam van mijne werkplaats had een ruins
uitzigt over bet landfchap, aan welks gezigteinder de keten van bet Karpathifche gebergte zich vertoonde . In
plaacs van fteenen to flijpen en mijn handwerk to leeren,
ftondik om bet half uitr aan bet venfter to kijken, en d-zeht
aan S C Ii M I D T en diens opaal, en aan de f Ioo ;ooo ; en ads ilt
clan weder ging zitcen , zeide ik fours tot mijzelven , maar
overluid : Ik ale eene reden , waarom ik niet zoo wel, als
S C H M I D T, een' opaal zou vinden.
Ik deelde echcer deze mime gedachten niet mede aan mijne
moeder . Ik vertelde haar weleens, dat ik den een' of andederen tijd mijne familie zou voorthelpen ; maar daft meende
zij telkens , dat ik een bekwaam juwelier lioopte re worden ,
en alzoo door vlijt tot een onafhankelijk beflaan to gera .
ken . - Dus verliepen er omtrent drie jaren :- toen verzochc
ik van mijnen meescer veriof, our eenen oom tit bezoeken ,
die to Dunavitz woonde en een veefokker was . Ik verlangde wel niet zoo zeer , dozen oom to zien, als wel mijne
reis derwaarts tot middel to doen flrekken, our mijn geluk
to beproeven. To diien einde voorzag ik nrij heimelijk van
eenen ha .mer, beitel, en wat lk verder noodig meende cc
hebben . Mijn oom ontving mij met veel hartelij,kheid, zoo
ook mijne moei , alsmede mime nichten . Toen ik hun ver .
telde , dat ik drie jaren in de leer was geweest bij een' juwelier, dat ik reeds vrij wat kennis van fieenen had verk ;e .
gen, en dat mijn meester mij voor eenige dagen had iuicgezonden, om mijne kunde op de bergen zelve in praktijk to
brengen (over welke leugen ik mij nog fchaam), werd ik
rijkelijk verzorgd van alles ; men vulde een' zak met eetwaren , en gaf mij tondel , een met, om takes voor het vuur
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to fhljden , en verCcheidene andere gerijfefi}khedeti . Aldus
uitgerttst, flingerde ik , onder de guile I<reilwenfchen mijner
bloedverwancen, en hethaalde vermaning, om bintlen vidr
dagen terug to keefOil, niijaen zak over de fchouders, en
begaf mij op weg, om mijne !oopbaan, afs juwcelzoeker,
to beginner .
Niemands verwachcfrrg kon sneer opgewonden zijn, dart de
mr,'ne was, toen ik opwaarts begon to gaan fangs de rijzende
vlakte, die naar den Voet der Bergen leidt . Ik had een gevoel, alsof alle de rijkdommen, die daarin verborgen isgen,
eenmaal mijn eigendom zouden worden . Dit was de berg .
top , weaken ik zoo dikwerf uit min venfter gezien had --,sit was dezelfde bergketen , alwaar S C H M I D T den opaal
had gevonden ; en wie moist, of niet, daar hij een juweel'
van f Ioo,ooo had gevonden, in de Bergen nog Were juweefen to vinden waren , die eene ticnmaal grootere waarde hadden ! - Onder deze behagelijke droomerijen voortgaande,
kwam ik eindelijk aan den ingang van een eng dal, dat mij
eoefcheen, de ingang naar de verblijven van P L U T L' S (den
God des rijkdoms in de fabelleer) to zijn . Ik teeg ten eerfte aan bet werk , en deed de vallei weergalmen van de flagen, terwijl ik met mijn' hamer op de rotfen klopte . Ik
hield met zoeken •a an , zonder lets to vinden , dat in bet mrnfte
naar een edelgeleente geleek . Eindelijk moest ik enkel van
vermoeidheid ophouden . Dit was zeer ontmoedigend ; doch
ik troostte mijzelven met de gedachte , dat ik nog niet diep
genoeg in bet gebergte gedrongen was . Aan de helling eons
bergs to flapen, vond ik niet zoo aangenaam ; als in mijnen
leerwinkel ; maar ik wist, dat ik dit zoo voor lief moest nemen , en 1k vleide mij , dat mijne moeiteu den volgenden dag
beter beloond zouden warden .
Ik ontwaakte ten minle twee uren v66r bet aanbreken
van den dag, en verlangde naar bet morgenlicht met een ongeduld, alsof er nfets meer noodig ware, om mij bet pad naar
onmetelijke rijkdommen to doen vinden . Lang v6'6r dat de
hoogfte bergtoppen door de zonneftraien befchenen werden,
trok 1k over rrotfen en fnelitroor"ende beken , en fpoedde mij
naar een afgefcheiden gedeelte op grooteren affland, geenszins afgefchrikt zijnde door den vruchteloozen arbeid van den
vorigen dag , mace incegendeel vol hoop , dat ik , zoo al niet
een' opaal, gelijlt aan then van S c n M I D T , ten minfte wet
iets zon vinden , dat nan mijn voorgevoel van goed geluk
D d d 2
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mogt beantwoorden . Dezen dag nu vulde ik mijnen zak wet niet met opalen , maar dan toch met fleenen en ertfen ,
die, zoo ik mij vleide 5 mijne moeite genoeg zouden beloonen . S C h M I D T , dacht ik , zal dezen opaal ook wel niet
de eerffe maal gevonden hebben, toen hij op de Bergen
kwam ; ik moet wat geduld hebben . Den volgenden morgen
begon ik op mijne fchreden terug to keeren ; onder bet gaan
raapte ik nu en dan nog lets op, en zoo kwam ik des
avonds op den derden , in plaats van op den vierden dag ,
weder aan her huis van mijnen oom . Onder vele gelukwenfchingen flekie ik mijnen rijkdom ten coon . Dit , zeide ik,
is granaat , dat is lazuurlleen , dit is gortderts ; maar ik heb
nog gees' opaal gevonden . „ Dat is wet ," fprak mijn oom ; „ en
hoe veel is dit alles nu waard ?" - Zeker Wet winder dan
tweehonder•dvijftig gulden, antwoordde ik . Mijn oom zag mij
zoo war ongeloovig aan ; mime moei zeide lets van de geringe voordeelen der veefokkerij , wanneer her geld zoo maar
door kinderen opgeraapt kon worden ; en mijne nichten , die
eenige jaren jonger dan ik waren , flaarden op mij , als den,
meest bewonderenswaardigen jongeling in Gallicie.
Den volgenden dag nam ik affcheid, en ging op wdg met
mijne fchatten . Ik wist wet , dat de helft van mijne verza .
meling geene waarde had, en dat bet geheel to hoog door mij
was opgegeven bij mijnen oom . Ik hield flit nan den kant
van eene kleine rivier, onderzocht naauwkeurig, war er in
mijn' zak was, en wierp meer dan de helft in bet water,
mijzelven diets tnakende, dat hetgene ik overgehouden had
ten minfle wet f 150 waard zoude zijn . Zoo kwam ik aan
bet huis van mijnen meester, alvorens naar de woning van
mijne moeder to gaan , en vond hem aan bet werk. Ik heb
lets medegebragt, zeide ik, den zak op den grond ledigende,
en een gedeelte op de tafel leggende , aan welke hij werkte .
Hij nam her eene na bet andere op , zonder lets to zeggen ;
want hij was een man van weinig woorden . Hij bekeek
(lechts mijne kostbaarheden , en wierp ze in eenen hoek de vergaderplaats van gruis en vuiligheid
Ik legde nieuwe
flukken op tafel , en ook deze gingen denzelfden weg . Her
laatfle handvol werd voor den dag gehaald, en hieronder
was een fleen , waarop ik voornamelijk mijne hoop gebouwd , en eenige merkteekenen gezet had , bij de tentoonflelling ten huize van mijnen oom . De meester befchouwde
dic voorwerp ook naauwkeuriger dan de arderen , maar ein-
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digde met hetzelve op den hoop in den hoek to werpen,
zeggende toen : Alles van nut en geener waarde, min jongen! Ga nu weder aan uw werk . Zoo was dan mijne hoop
verdwenen, en de drie uren, w elke . er nog v66r den tijd
van flap en moesten verloopen , waren de ongelukkigften van
geheel mijn leven .
Toen ik flapeloos to bed lag, en peinsde over bet verijdelen van mijne fchitterende verwachtingen , viel mij eensklaps
in, dat mijn meester zich vergist kon hebben, en dat mis .
fchien een ander juwelier anders zou oordeelen over den
door mij gemerkten freen . Ik frond op, en (loop zachtkens
naar de werkplaats van mijnen meester . Ik flak een lampje
aan bij de asch van bet vuur, dat hij tot zijnen arbeid had
gebruikt . Ik begon dus onder bet gruis to zoeken naar den ge .
merkcen freen , doch kon dien niet vinden . Ik hield de heengeworpen fteenen een voor een bij de lamp, en herhaalde
bet moeijelijk onderzoek, tot dat ik ten laatfte, mijn vruchte7oos werk moede , ging zitten op den ftoel voor de tafhi
van mijnen meester, waarop nog bet gereedfchap lag, dat
hij gebruikt had, om een' fraaijen hiacint to flijpen, die
met de gepolijste zijde naar mij toe lag . Ik nam dit edelgefteente op - bet was dezelfde (teen, welken ik zocht! Mijn
befluit was fpoedig genomen . Ik greep den freen op, , (loop
terug naar mijne kamer, en kleedde mij haastig . Offchoon
bet pas middernacht was , floeg ik den weg naar Krakau in ,
latende eenige letteren fchrifts achter, om mijnen meester
to berigten, dat ik hem op dieverij had betrapt , en daarom
zijne dienst verliet, en mijn' eigen' freen medenam ; terwijl
ik met getuigenis van mijnen oom kon bewijzen , dat de.
zelve de mijne was, alzoo ik er zeker merk op gezet had .
Ik vond geene moeite , om mijnen freen aan den man to
helpen ; dezeifde koopman , dien ik met mijnen vader bezocht had, gaf er mij f 10o voor, en wenschte mij geluk,
dat ik op zoodanige wijze mijne loopbaan had begonnen .
Den volgenden dig keerde ik terug met een gefchenk voor
ieder lid van ons huisgezin , en met meer dan f 8o in
mijn' zak .
Nu was er geene vraag meer, war ik vervolgens zou aanvangen . Mijne eerfte poging had een gevolg gehad, dat
eenen ieder - alleen mijzelven nier - verbaasde ; en al had
ik nog geen' opaal gevonden , ik meende evenwel geene reden to hebben, om ontevreden to zijn, ja ik befchouwde
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bet verkrijgen van rijl :dom als bet gemakkelijkfte ding ter
wereld . Het geld, dat mijn hiacint mij opgebragt had, diende, om mij uit to rusten voor eene tweede onderneming . Ik
;lies veertig gulden to huis , en vertrok naar Ifostalesko, op
mijn' negentienden verjaardag, onder de zegenbeden van
mijne moeder en heilwenfchen van mijne drie zusters, aan
welke ik een goed aardeel beloofde, zoodra ik een' opaal
gevo»den zoude hebben, die flechts f uo,ooo waard was .
Alle drie befchouwden in verbeelding reeds hare aandeelen
als werkelijk beftaande ; en, toen ik uit Michlinitz ftapte,
vergat ik niet, mijne oogeu to flaau op de velden aan beide
,zijden, ten einde naar eene plaats nit to zien, waar ik eenmaal een fraai huis zou kunnen bouwen van de opbrengst
mijner werkzaamheden .
Den eerften dag, toen ik aanving en eenen berg beklom ,
boalde lk twee mannen van gevorderde jaren in, wier have ,
looze Weeding en morfig gelaat de uiterfte armoede en ellende aairduidden . Ik ving een gefprek met hen aan ., en vernam ,
dat zij goudzpekers waren . tJaarom, zeide 1k, zoekt gif niet
Never edelgefleenteeF Heimelijk nogtans verheugde ik mij,
geene mededingers in mijn vak to hebben . Zij glimlachten
,en zagen mij zwijgend aan ; ik, daarentegen, gevoelde medelijdgn met de zelfmisleiding, waarin deze arme lieden of bun
level) verkeerd hadden, in plaats van een kasteel to bouwen
etr Ioedige paarden to koopen, gelijk S C H M I D T gedaan had,
(Het vervolg en /lot hierna .)
VLUGTIGE ZEERIANSBLHt OP IIET VADERLAND.

Under de voorwerpen, die mij uit mijne vroegfte jeugd
nog immer met zekere helderheid voor den geest ftaan , is bet
uithangbord van de herberg van ons dorp . Op hetzelve
was, namelijk, een zeilend fchip afgebeeld, waaronder ftond
's Lands u-elvaren , de naam der herberg . Niet alleen toch
doet ors naam en beeld terftond aan de voorname bron van
beftaan en grootheid dezes lands denken, als zijnde uit de taal
zelve kennelijk ; maar tevens herinneren wij ons bet lot van
dat land, 't welk niet to vergeefs als op de wateren vlot, en,
klein van oinvang, fchoon groot van bedrijf, to midden van
vijandige hoofdftoff~n, door allerlei wind en gevaar van

VLUGTIGE ZEEMANSBLIB OP HET VADEALAND .

73 9

zeldzame lotwisfeling geflingerd words . Hoe hoog rees die
Hood, nu in oorlog met Spanje, dan met Frankrijk, dan
weder met Engeland , dan eindelijk met twee deter magtige
rijken tevens en nog een aantal van minder belangl Hoe
deerlijk geteisterd kwam bet arme hulkje menigmaal uit then
ftorm terug, en bereikte ter naauwernood de veilige haven ;
Maar, hoe zeer ftond de wereld ook niet verbaasd, dat bet
zich gered had-! En fchoon wij niet ontkennen willen, dat
Hij , die zoo wel de harten der Koningen neigt, werwaarts Hij
wit , als Hij de winden en de zeeen gebiedt, ja de kracht
van alle kracht is, dikwijls zigtbaar medewerkte ; welke
vermogens van hart en geest, van ziel en ligehaam zag men
niet inzonderheid bij de natie zelve ontwikkelen, wanneer
onze Nasfaus eensflags bet roer van flaat aangrepen , onze
Trompen en De Ruiters wonderen deden, en de kiel, tusfchen branding en klippen door, veilig landde niet alleen ,
maar ook de nude welvaart fpoedig terugkeerde, ja dikwijls
nog hooger klom ! Jammer flechts , dat er zoo dikwijls on •
eenigheid onder de manfchap heerschte , door jaloerschheid
misfehien van den een' en overmoed van den ander', door
mistrouwen en allerlei dwaasheid, welke inzonderheid de
voorfpoed dikwijis zoo ruimfchoots voortbrengt . Want deze oneenigheid bragt bet vaartuig menigmaal in gevaar, en
deed bet eindelijk metderdaad in handen van den vijand vallen ; aan welke bet zich ecbter, bij eene gunitige gelegen_
h.eid (geiijk men weet) , nogmaals ontrukte, en zich op
nieuw , met de fchoonfle vooruitzigten, op de vrije zee
vertoonde. Het is waar, de getiien waren verloopen en de
baken verzet ; bet was bet oude doen niet meer ; de wateren wemelden van allerlei vreemde zeeiul , en John Bull met
zijn' driedekker zat ons overal voor den boeg . Maar, kruimeltjes is ook brood , zel Janmaat , en verklaarde , onder een'
hartigen vaderlandfchen vloek, dat wij bet evenwel , met
Gods zegen , wel klaren zouden . Doch , kort daarna geraakten wij in een' wQuderlijken toeftand ; wij kregen een
nieuw, veel grooter fchip . met eene menigte vreemde manfchap ; maar bet fchip was een flechte zeiler, en de kerels
wisten zoo veel van de zee , als de koksmaat van noorderbreedte . In bet kort, ik behoef bet niemand to zeggen ;
zij mestten zich vet , vulden bet vaartuig met hunne eigene goederen , floegen braaf vlaggen en wimpels , maar weinig zeilen aan , en fchimpten en raasden bovendien op ons
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en op den Kapitein , ja werden eindelijk geheel oproerig en
poogden bet fchip of to loopen . Ziedaar den allermisfelijkften
toefland, waarin wij bij mogelijkheid konden geraken. Het
best zeker is, dac wij onzen ouden bodem weer zoeken to
bemagtigen ; die is nog voorhanden, ongefchonden bewaard ,
en de Kapitein heeft reeds verklaard, dat hij gezind is, bet
er mede to doen . Maar de kanaljes , die beginnen in to
zien, dat zij bet zonder ons niet klaren kunnen, die reeds
deerlijk met elkander overhoop liggen, en, buiten eenige
verdienfte zijnde, fpoedig den fcheepsvoorraad verteerd zullen hebben, bedreigen thans ook onzen eigen ouden bodem,
en zouden eigenlijk liefst willen, dac wij voor hen voeren,
wij bet werk deden en zij de voordeelen genoten . Wie daar
nu zin aan heeft, die wachte de uitkomst maar gerust af ;
maar wie bet niet wil, die ftelle zich to weer, en jage bet
gefpuis in zijnen fchuilhoek terug .
Ik zie daar, dat ik mij door de vergelijking al to ver heb
laten voeren . Zij begint deerlijk mank to gaan . Ons land,
hoe zeer dan ook in bet water en onder het water, tegen
bet water en met bet water voortworftelende , is toch een
land en geen fchip. En Holland en bet Koningrijk der Nederlanden zijn elk geen afzonderlijk geheel ; maar bet laatfte
is, of was aithans, een fluk van bet eerfte . Maar, hoe dit
zijn moge , ik blijf, als een echt zeerob , gaarne bij de
fcheepstaal ; en zie ik niet geheel mis , dan is de ankergrond voor ons nog ver to zoeken , en menige klip dreigc
ons van nabij en van verre . Zoo wij niet met kracht tegen den flroom opwerken , zoo niet alle man handen aan
bet werk that , zoo wij onszelven aan den maalflroom niet
weten to ontfcheuren en daarvoor alles over hebben, dan
zicten wij, zoo al bet vaartuig niet to berften Hoot, aithans
fpoedig op bet drooge . Het is trouwens zulk een wonder .
lijk water, dat wij bevaren, en de Iucht Nat zoo boos,
dat ik fchrik voor bet malie figuur, dat ik welligt maken
zal, wanneer dit gefchrijf na verloop van drie, vier weken
eens mogt gelezen worden . Wat wind er nit Frankrijk of
uic Engeland , uit Duitschland of uic Rusland waaijen zal ,
en of dit een vastftaande ftokcr zal zijn, dan of bet zuid en
west en noord en oost, to gelijk blazende, een' verwoestenden orkaan zullen voortbrengen, wie kan dat bepalen? Maar
zoo raar loopt bet zeker niet, of bet is zaak , op onze ei
gene fpullen to pasfen . Als men ons niec redden kan, of
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men moet ons op bet fleeptouw nemen , dan is er niet alleen vrij wat gevaar, dat men ons zal laten drijven , maar,
brengt men ons ook aan wal , zoo worden wij Loch ligt ont_
takeld, en wij zijn goed genoeg tot herflel van eens anders
averij . Neen , mannen , dat niet ! Handen nit de mouw .
Elk op zijn' post . God helpt, die zichzelven helpen ; ten
minfle bet eerst en bet meest . Niet gevraagd, wie zal bet
doen ? Niet gewacht, of een ander het ook doet. Niet
gekibbeld over voorheen en hierna . Hoc age, zet mijn oude
praeceptor, en dan pakte hij mij bij mijn' krullebol, om
mij met mijn' neus in bet boek to duwen . Daardoor heb
ik deze woorden al mijn leven onthouden ; en fchoon ik ze
ook eigenlijk niet verfla , zoo begrijp ik ze volkomen . Ware
ik Kapitein , ik zou , dunkt mij , niet wachten , of luije Piet
en blo3 Jan ook eene handfpaak of een ding zouden believen
op to nemen . Hoc age, zou ik zeggen, en plakken ze vooraan op den boeg, dat hun bet water tegen de kaken fpatte .
Enfin, de brave man heeft graag met willig yolk to doen,
en daar voert men ook bet meest mede nit . Maar , als ik
daar evenwel nog zoo'n partij leegloopers zie rondllenteren en
in de lucht kijken, zonder een bloukje to lappen, ze4 mijn
grootje, dan word ik vuur in mijn lilf, en 1k denk : Ke .
rels , als wij nu evenwel vergaan , of wij worden op de
hebt gij bet dan gewonBarbarijfche kust geworpen
nen? Of denkt gij misfchien, dat gij bet ontzwemmen of
ontloopen zult?
o Mogten wij , den gevaarlijken draai'kolk ontzeild , nog
eens wederom onbelemmerd varen en handelen ! Ja , dan
vonden wij van achteren ligt floffe om to danken voor dezen
form . Dan was hij bet welligt , die ons ter goeder uur aan
eene gewenschte kust deed landen . Maar , dat komt van
2elve niet . Dan moeten wij ons als mannen gedragen en
ons regt van fpreken verwerven . Niemand heeft tot hiertoe
eenige aanffraak op onzen bodem . Hij is de onze, en , hoe
ook met fchuld bezwaard , nog zeer wel in flaat , in zijne
behoeften to voorzien . Op dan , makkers ! op , voor vrouw
en kind, voor huis en baard, voor naam en eer, voor leven en beflaan , voor vrijheid en vaderland , voor Godsdienst en verlichting, voor alwat den mensch heilig en
dierbaar is! Die niet werkt, zal niet eten ; die niet tlrijdt,
niet overwinnen . Op , voor 's Lands welvaren ! voor onze
eerfle en onze laatile gedachte! voor bet land, waarop Europa met verbaasdheid heeft geflaard ; waarop wij van kind
of geleerd hebben, als bet eenige land van ware vrijheid en
regt geluk , to flaren I - Oranje boven !
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DE BELGEN VAN
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EN
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( zie zijne Lherke, 2r .
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DE BELGEN VAN 1790 EN 1
830-

Band, 1815, S. 513 .) aan J . F . L A H A R P E leest men berigten
van de Heeren FORSTER en A . VON HUMBOLDT, die
toen (1790) eene reis door Belgie deden . Er wordr van de
Belgen gezegd : Ces Mes/leurs (F o R S T E It en H U M B OLD T)
viennent de parcourir les Pays-has ; . . . , ils vrous raconteront ,cosh •
ment ids ont entendu crier a toute force dans les rues et darts
des maifons de Bruxelles, de Gand et dflnvers . „ Non,
„ nous ne voulons pas etre libres ; c'est notre ancienno Conflitution que noun voulons !" .
Thans kan men alleen zich redden, wanneer men door eene
wacht Worth aangeroepen , met to zeggen : Five de LI.
berdait !
GENE SPOEDIG VERVULDE VOORZEGGING VAN DEN HOOG .
LEERAAR RRUG .

(Encykiop. phllofoph. Lexikon, 1829 . Sup!. S . 1a-.)

J Il

inisteriomanie, (van ministeriurn, dienst, hooge ftaatsdienst, en lzasaa, woede, zucht) een woord van nieuweren oorfprong, een bastaardwoord (vox hybrida) ; bet beteekent
eene oude zedelijke ziekte , de zucht , of woede , om eene
Ministersplaats magtig to worden . Zie Minister, Manle, Monomanie. De Ministeriornanie is flechts eene wijziging der
Monomanie, maar gevaarlijker dan alle andere Monomanien .
Uit haar komt voort de tnenigvuldige verandering van Ministers, hetwelk wanorde in bet beftuur brengt, en door bet
penfioneren der Ministers den Stant op kosten jaagt en dik .
wijls de voorbode van omwentelingen is, zoo als dit onder
L O D E W IJ It XVI bet geval is geweest . In Frankrijk, van,
waar dit woord afkomftig is, fchijnt doze ziekte to huts to
behooren . Sedert 194 (bet jaar der zoogenoemde flerflelling) tot 1828 hebben 62 (tweeenzestig) veranderingen van
Ministeridle Portefeuilles plaats gehad . Terwiji ik dit fchrijf
(Augustus 1829) wordr or weder fterk van eeu ander Ministerie gefproken . Denkelijk zal er op bet regenwoordig Ministare des concesfions een ultraroyalistisch Ministcre deplorable
volgen, hetwelk bezwaarlijk een jaar lard zal houden . (*)
AANTEEKENINGEN UIT DE PAPIEREN VAN WIJLEN DR . SLOP .

(UIC bet Engelsch.)

,E er.

Een woord van zonderlinge beteekenis en voor veelvuldig gebruik vatbaar geworden . Een aardig gebruik maakt
men thans van hetzelve in brieven . Begin eenen brief met :
Ik heb de eer, en gij kun •t hem, aan wien gij fchrijft, bet
(*) IHet is gebleken, dat in julij :83o de voorzegging van
Prof. RRUG reeds vervuld was .
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ergfte zeggen ; gij zoudt zelfs de ees+ kunnev he5,ben hem
een' fchurk to noemen . Kunt gij de eer hebben nit iemands
naam to fchrijven, of op last, dan hebt gij de err onverantwoordelijk , om bet eigen boos hart lucttt to geven ;
grofheden kunnen ongeftraft gezegd worden ; weir kan buiten verancwoording met den bal kaatfen, en hem nog bo_
vendien met doornen voorzien .
Verraad. Verraden . Over bet algemeen words bet eerfte
gehaat ; niet zelden, echter, ftelt men prijs op den laatften .
Inzonderheid doen dit zwakke menfchen , welke geene veerkracht bezitten ; zij willen bet goede, maar k edienen zich
van een flecht middel , om tot bet doel to gerakeit. . Zwakheid en verraad geven dikwijls aanleiding tot zonderlinge
verbroederingen en zelfverloocheningen .
Kabinet. Beceekent altijd iets geheimzinnigs . Eege vrouw
zal fomwijlen eerder toegang tot haar hart dan cot haar kabinet verleenen . (*) Brieven nit votftelijke kabinetten zijn
veelal als fcralen nit de wolk der getuigenis ; zij wonders
of verflaan , zonder dat men ziet , van waar de fchok uitgaat .
Opregtheid. Bij vele mennen is zij een dekkjeed voor onbefchofcheid . Bij de meeste vrouwen is zij eene deugd ,
wier beftaan men nit wellevendheid niet wil ontkennen . Bij
enkele vrouwen, waar zij wordt gevonden, heeft zij veel
van eene fraaije Cchilderij , welke , na lang bekeken to zijn ,
nog altijd hier of daar eene kleine foot laac ontdekken . Zia
ook Openhartigheid.
Gymnastifche Oefeningen . Waren bij de Grieken en Romeinen een m iddel . o m de ffhoonheid van bet ligchaam to
ontwikkelen en to bevorderen . Bij ons, voor zoo verre zij
niet overdreven worden , kunnen zij een middel worden ,
om door ligchamelijke oefening aan den eenen pant to verhelpen, was er aan den anderen door eene geleerde opvoeding bedorven words .
Opvoeding . Gelukt doorgaans beter empirisch dan dogma_
tlsch ; dat is ce zeggen , de uitkomften zijn gelukkiger ,
wanneer bet gezond verftand de natuurlijke leiding volgt ,
dan wanneer men naar ftelfels- en boeken trachc werkzaam
to zijn .
(*) Heeft zij dan minder magi over haar hart, dan over
haar kabinet? - Vert .
'FE WAPENI
„ Wel hem, die met een vrij ghemoet niet fparen
„
't edel bided, voor 't vadderlandsch welvaren.
,, Wel hem die onverfdecht neemt in de handt
• Hot fnijaent f vaert, tot fcherm van 't vaderlant l
• Die niet en lijd, dat werden fnodt vertreden
„ Poorvaders wetten, goes, en vrije zeden ;
„ 1daer in 'p hevaer van duyfent laghen boos,
• Hanthaelt let recht ran 't vaderlandt altoo ."
(G. VAN HOGHENDORP .

lvil

1617,)
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'r8 WAPEN

to wapen! roept uw Vorst, Bataven!
Op onwedrttaanbren coon ;
Te wapen ! is de kreet der braven,
Gefchaard om Willem's croon
Welaan dan , voor oud Hollands grond ,
Te wapen , Nederland !
Op Nasrau's ftem bet f'aal genomen,
Om de oude vaan gefchaard ;
Wij voelen 't zelfde bloed nog ftroomen,
Dat Reeds ons erf bewaart :
Welaan dan, voor oud Hollands grond,
Te wapen, Nederland!
Te wapen I roept uw Vorst , Bataven !
En de Almagt fterkt onz' arm ;
En bij voorouderlijke graven
Wordt ons bet bloed zoo warm
Welaan dan, voor oud Hollands g-rond,
Te wapen, Nederland !
Snelt aan, fnelt aan dan, dappre fcharen!
Op , krijgers ! vol van moed ;
Snelt aan! gij moet uw' grond bewaren ;
Stuit bier den fchrikbren vloed
Snelt aan dan, voor oud l-lollands grond :
Te wapen , Nederland
Uw Koning roept : bet fhal gegrepen ;
Het oog op God gerigt ;
Geen Hollandsch hart, door angst benepen,
Dat voor bet oproer zwicht :
Uw Koning roep : : voor Hollands grond
Te wapen, Nederland
Te wapen dan, getrouwe krijgers!
De aloude kleur ten top ;
De Naneef des vereerden Zwijgers
Roept u ten ftrijde op ;
Die roepftem klinkc op Hollands grond
Te wapen, Nederland !
Ve .uedig dan uw' grond, Bataven!
Met nooit bezweken moed ;
Te wapen ! zij de kreet der braven ;
Hij klinkt langs veld en vloed ;
Te wapen, voor oud Hollands grond!
Te wapen, Nederland !
F . W. C.
October, 1830 .
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OVER GEVOELIGuIEID VAN HART .

(Voorlezing van

R . DE V R I E S ,

Tot Nut van 't 111gemeen,

Monnikendam .)

in de Maatfchappij
Departement

Y eeltijds fpreekt men over gevoeligheid van hart,
zonder dat men de ware beteekenis daarvan verflaat .
Men noemt dikwijls iemand gevoelig, wien deze loffpraak niet toekomt , van wien men liever bet woord
aandoenlijk moest bezigen . Gevocligheid en aandoenlijkheld zijn- geen woorden van dezelfde beteekenis . Aandoenlijk is iemand, wiens gemoed door bet zien of
hooren v.:n dingen, omfl :andigheden, gebeurtenisfeil terIiond flerk aangedaan , in beweging gebragt en overmeestgrd wordt ; wiens gemoed in eene gedurige flingering van aandoeningen kan worden gehouden, zoodat
men hem even gemakkelijk als fpoedig tot uitgelatene
vrolijkheid en tot fchreijen, tot eene liefde, die zich
aan ons overgeeft, die ons als 't ware aanbidt, en tot
cenen afkeer, die ons wel zoude willen vertrappen met een woord, tot twee uiterfl:en brengen lean . De
gewaarwordingen van zulk een mensch hangen of van
de eerfte, oppervlakkige voorf}elling eener zaak, zonder dat de wezenlijke gefteldheid dier zaak in aanmerking komt . Zal zijne aandacht, zijne belang{l :elling,
zijne deelneming worden opgewekt, dan moot dit gefchieden door hem to wijzen op bet buitengewone, op
bet treffcnde ; zijne vrolijkheid moet door luidruchtige
vermaken, zijn medelijden door verteederende klaagtoonen, door een', vloed van tranen worden gaande gemaakt . - De aandoenlijkheid is dus die edele gefteldheid van hart nog niet, over welke wij voornemens zijn
thans to fpreken : bet is datgene, wat den naam draagt
E e e
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van gevoeligheid, op weiks hooge waarde wij onze aandacht willen vestigen . Gevoelig noemen wij iemand,
die zich door de indrukken , welke hij van de uiterlijke
dingen ontvangt , op eene bedaarde en flandvastige wijze befturen laat ; die alleen door bet innerlijk en wezenlijk fchoone en goede verrukt words , en over bet onwelvoegelijke en verkeerde fmart gevoelt en blijft gevoelen, in welke perfonen en zaken hij bet ook aantreffe. Hij wordt vooral door flille, onopgemerkte deugd,
die hij bij zijne medemenfchen ontmoet, getroffen en
tot warme liefde geftemd . Hij neemt deel in iedere uitdrukking van droefheid en fmart ; maar vooral wordt
zijn hart bewogen , wanneer hij in ftilte klagten hoort
uiten, zuchten hoort lozen , tranen ziet vloeijen , die
voor de wereld worden verborgen gehouden . Zijne gewaarwordingen zijn zacht , gepaard met verftand , en
duurzaam . - Gevoeligheid is dus in haren aard en uitwerkfelen verheven boven aandoenlijkheid .
Gevoeligheid van hart doet ons menigmaal de oogen
verheffen , en de heerlijlrheid , die daar aan den hemel
zoo iuisterrijk fchittert , bewonderen . Op andere tijden
doet zij ons de fchoonheden van hetgeen ons hier op
aarde omringt met warmte en blijdfchap gadeflaan en
befeffen ; de grootheid van den Schepper en Vader der
Natuur niet alleen in bet verbazende, maar ook in hetgeen doorgaans naauwelijks wordt opgemerkt , met diepen eerbied erkennen ; niet alleen wanneer de blikfem
fchittert en de donder door de hemelen colt, of wanneer
eene aardbeving den grond fchokt , of wanneer een
ftormwind verwoesting dreigt, maar ook bij den fiillen, bedaarden hand in de natuur ; niet alleen in de
wenteling der hemelbollen , maar ook in ieder infekt,
dat Tangs den grond kruipt, in elk fchepfel, dat zich
beweegt, in iedere plant, die groeit . Gevoeligheid van
hart doet den mensch onder zijne medemenfchen met hartelijke deelneming verkeeren ; iedere goede daad, door
hen verrigt, met vreugde zien ; iedere ondeugd met
wezenlijke fmart vernemen ; doet hem weenen met de
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weenenden, en zich verblijden met de blijmoedigen . Ik
bedoel hier niet flechts medelijdende woorden , niet
flechts hoorbare zuchten . Wij willen immers niet alles
voor ware gevoeligheid houden , wat zich onder then naam
tracht aan to prijzen . Met cen weinig ondervinding en
oplettendheid kunnen wij het fchijnbare van het ware
wel onderfcheiden . Wanneer iemand u wil diets maken,
dat hij vol is van gevoel omtrent u, en, zoo dat ge .
voel dan ongelukkig in zijn hoofd in plaats van in zijn
hart zit, zult gij eene zekere gedwongenheid in zone
woorden en houding kunnen opmerken . Hij zal een'
vloed van woorden gebruiken, om u van de waarheid
zijner verzekeringen to overtuigen ; vooral wanneer gij
door uwe ftilzwijgendheid fchijn geeft , dat gij die verzekeringen niet vertrouwt : in dit geval zal hij zich van
zekere gebaren en eene ligchaamshouding bedienen, die
bij den opmerkzamen man nog meer bijdragen, om die
verzekeringen to wantrouwen . Velen fpelen deze rol
uit eigenbelang ; maar velen doen zulks , omdat zlj bij
doze en gene fmartelijke omflandigheden willen ontveinzen, dat hun hart van dat fmartelijke weinig gevoelt .
Maar, wie vordert van hen cen altoos aan de omflandigheden geevenredigd gevoel ? Ik geloof niet , M . H. ,
dat, hoe zeer het der menfchelijke natur,, eigen is,
gevoelig van hart to zijn , medelijden to hebben met on=
gelukkigen , ontroering to gevoelen op het gezigt van
fmartlijdenden, tranen to florten, wanneer men anderen
ziet weenen, en hier juist de menschheid zich in Karen
hoogen luister vertoont, men ten alien tijde even gevoelig bij hetzelfde fmartelijke ongeval zijn kan , en met
een ieder in zijn fmartelijk gevoel kan deelen . Mij
dunkt , bet kan niet anders , of iemand, die zich voordoet, als willende alles met anderen medegevoelen, moet
menigmaal tegen zijn hart fpreken , en eene rol fpelen,
die men wel ten tooneele zoude kunnen voeren . -- De
waarlijk gevoelige man fpreekt kort, natuurlijk en hartelijk , en laat het , wanneer het in zijn vermogen is ,
E e e 2
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niet flechts bij gewaarwordingen blijven, maar tracht
overeenkomftig dat gevoel to handelen . Het ware gevoel des harten dringt tot daden . Medelijdende woorden , diepe zuchten , weemoedige klagten , warme tranen geven wel balfem aan bet hart van onzen vriend ter
verzachting, maar niet ter genezing van zijne wond .
Ware gevoeligheid is met hulpvaardigheid vereenigd .
Ware gevoeligheid ontziet geene moeijelijkheden ; zij
felt zich in de bres , waar de nood dit vordert . Van
hoeveel belang is dan zulk een edel , werkzaam gevoel !
Hoe gelukkig de maatfchappij , in welke ieder lid zich
door zijn hart gedrongen gevoelt, om zijnen liefdepligt to
betrachten I In die maatfchappij behoeft geen ellendige ,
geen verlatene in zijn ongeluk to wanhopen . Her liefderijk gevoel helpt daar , zoo veel bet kan ; niet alleen
nit pligtbefef, maar ook omdat bet fmartelijk valt, zijnen medebroeder of zuster in ellende to zien . De gevoelige man legt dus gaarne zijn hart door daden aan
den dag ; en hij verrigt zeer vele weldaden , die voor bet
oog der wereld verborgen blijven , en van welke hij in
ftilte bij bet herdenken een zoet geniet , zoo zalig , dat
bet bij hem tegen goud niet kan opwegen ; een zoet,
waarvan de ongevoelige mensch geen denkbeeld heeft .
Ook de befchouwing van de dingen der natuur vervult den gevoeligen man met gewaarwordingen , voor
welke geen woorden zijn om uit to drukken . Wanneer
hij des avonds den hemel, bezaaid met flonkerende fieraden , aanfchouwt, of bijzonder de fl;ille majesteit der
glansrijke maan gadeflaat , of na de duisternis van den
nacht de zon in hare heerlijkheid boven de kimmen verrijzen ziet, of, nadat zij het halfrond heeft befchenen,
haar in bet westen luisterrijk ziet nederzinken ; wanneer
hij na den norfchen winter de lente in hare fchoonheid
ziet wederkeeren , om aan bet fchijnbaar gellorvene
warmte en leven terug to geven , of in den zomer na
eene langdurige droogte bet finachtend aardrijk door den
regen ziet drenken en verkwikken , of in den herfst de
velden en boomen met vruchten beladen , of in den
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winter zich in bet genot van voedfelp, kleeding en woning gelukkig ziet : o wat gevoelt dan een mensch ,
wiens ziel voor nadenken , wiens hart voor gevoelen
vatbaar is , eene zaligheid in zijn binnenfle !
Zekerlijk ontvangt een gevoelig hart menigmaal won .
den, van welke een ongevoelige bevrijd blijft ; wonden ,
die bet hart dikwijls doen bloeden . Maar deze fmarten
worden dan ook weder verzacht door andere gewaarwordingen, die met dezelve gepaard gaan . Ja, er is
iets in dat zelfde fmartelijke, dat ons zoo aangenaam ,
dat ons zoo dierbaar is , dat wij niet zouden willen verruilen voor de ongevoelige eigenliefde . Er is met de
tranen , die ons door dit fmartelijke worden uit de oogen
geperst, iets gemengd , dat uit een hooger gevoel voortvloeit . Zelfs hoe fmartelijker de gewaarwordingen zijn ,
die ons gevoelig hart ons doet ondervinden , hoe aangenamer, hoe zaliger, aan den anderen kant, dat hooger
gevoel ons wordt . En in bet gewone , doorgaande leven, in den kring van huisgenooten en vrienden, o
wat doet de gevoeligheid van hart ons daar niet al genoegens ondervinden , die bij den ongevoeligen onbekend
zijn ! De genoegens van den gevoeligen mensch zijn
van eenen geheel anderen aard, dan die van den hardvochtigen . Het hart van den eerflen is zachter , zijne
gewaarwordingen meer verfijnd, zijne denkwijze verhevener ; en zoo zijn ook zijne genoegens van eene edeler
foort , dan die van den laatflen . Ongelukkig dan de
mensch, die door gevoelloosheid en wreedheid zich van
zijne medemenfchen vervreemdt ! Ongelukkig, die zijn
geluk in de opvolging van baatzuchtige neigingen zoskt ,
daar hij de zuivere , edele bron van geluk voorbijziet,
uit welke hij waar geluk zoude kunnen fcheppen!
Maar, M . H. , gelijk al bet goede (bet heilige niet
uitgezonderd) fomwijlen verkeerdelijk begrepen , toegepast en misbruikt wordt tot fchadelijke einden, zoo is
bet ook met dat eerwaardige, hetwelk thans bet voorwerp is van onze hulde . Er beflaat , namelijk , onder
e..e menfchen eene zekere dweeperij ; of wilt gij dezelve
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liever eene ziekte noemen 7 want zij is van de ware
gevoeligheid onderfcheiden , gelijk een ziek mensch van
een' gezonde . Deze dweeperij, deze ziekte ftaat bekend bij den naam van fentimenteel. Het woord zelve
drukt cene voortreffelijke hoedanigheid nit, en juist hetgeen wij roemen . Maar ongelukkig is het aan dit woord
to beurt gevallen, om voor eene onedele zaak to worden gebezigd . Ja, M. H ., ik moet, hoe ongaarne
ook, uwe aandacht bij deze dweeperij een oogenblik
bepalen , opdat niemand dezelve toch verwarre met die
verhevene eigenfchap , welke wij gevoeligheid van hart
noemen , en men zich to beter voor de eerfte wachten ,
en de laatfle in zijn binnenffe aankweeken kan .
Wat vertaat men door fentimenteel ? Eene vraag,
moeijelijk om met weinige woorden voldoende to beantwoorden . Wij zullen derhalve elkander den fentimentelen mensch uit eenige eigenfchappen leeren kennen . Sentimenteel hebben wij genoemd dweeperij, ook eene ziekte,
(het woord krankzinnigheid zullen wij achterwege laten,
hoewel ik niet geloof, dat iemand onzer zich door deze
uitdrukking zoude beleedigd vinden .) „ lie arme ziel
• van eenen fentimentele," deze befchrijving heb ik
ens waarergens gelezen , ,, is geduriglijk in beweging .
• Nu eens wordt zij gefpannen, gelijk een Taken in de
• ramen ; dan draait zij zich heen en wear, gelijk een
„ weerhaan op een' toren . Nu eens wordt zij van fmarten doorfloken, gelijk een fpeldenkusfen ; dan weder
• fmelt zij als boter in waryAe zemelen . Zelfs piept zij
„ nu en dan, als een kriekje achter een' bakkersoven ."
Kwam deze zielsgefleldheid voort nit medelijden met
de lijdende menschheid ; had zij ten oogmerke, ongelukkigen to helpen, bedrukten to troosten , neerflagtigen op to beuren , vervolgden to redden , zieken en flervenden lafenis toe to brengen , en in 't algemeen geluk
en vreugde to bewerken ; zoo zouden wij van haar misfchien zeggen kunnen, dat bet doel de middelen heiligt .
Maar, welke zijn de voorwerpen, die den fentimentele zoo
zeer aandoen , wegvoeren en buiten zichzelven brengen ?
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Ellendige kleinigheden, nietigheden houden zljne ziel bezig .
Hij zal, bij voorbeeld, koud en onverfchillig zijn onder
bet lezen of hooren , dat eene clad door vuur of water
of aardbeving verwoest geworden is ; maar hij zal zuchten, klagen, fchreijen onder eene vertelling van een'
doorilokenen vlinder, of van een' bij toeval vertredenen
worm , of van eene in bet kaarslicht gevlogene mug . Hij
heeft weinig gevoel voor bet prachtige fchouwtooneel der
natuur, maar fchept vermaak in murmelende beekjes, in eenzame velden en dreven . Hij heeft geene begeerte om de zon
met pracht uit de kimmen to zien verrijzen, maar wordt
bij bet flaauwe fchijnfel der maan geheel verteederd . Het
krasfen van een' nachtuil is hem aangenamer dan bet
gezang van den leeuwrik . Hij zit gaarne bij eene grafplaats,
met treurwilgen beplant , en door bet bleeke maanlicht befchenen ; niet om bier wezenlijk nuttige gedachten to verzamelen, maar alleen om bet weemoedig zoet
van eene treurige mijmering to genieten . Breng hem in
cen' bloemtuin , en geef hem de keuze uit hetgeen daar
bet oog verrukt, zoo zult g1j hem niet de heerlijke roos,
of de fchoone lelie , of den geurigen angelier , maar een
maagdeliefje, of een kruidje roer-mij-niet, en vooral een
vergeet-mij-nietje zien plukken . En in 't algemeen words
hij door bet kleine aangedaan , terwijl hij bij bet groote
onbewogen blijft . De waarlijk gevoelige man ziet wel
bet geringe niet over 't hoofd ; hij is gansch niet ongevoelig omtrent redelooze fchepfelen ; hij ziet niet met
onverfchilligheid eene bloem , in welke des Scheppers almagt en wijsheid ten toon ilaat : maar hij veronachtzaamt
daardoor niet bet grootere, bet meer verhevene, bet be
langrijke voor geest en hart . Hij is , naarmate de voorwerpen zijner befpiegeling in waarde kiimmen, ook naar
die mate gevoelig voor bet fchoone en heilrijke . Hij
draagt wel degelijk een medelijdend hart in zijn binnenfte ,
en zoekt bet aangename, bet zalige to genieten , dat uit
deze bron voortvloeit : maar hij fchreit n;et over wormen
en muggen ; hij ziet liever om naar menfchen, die in
armoede, in kommer, in veriegenheid , in nood zijn ,
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en die op zijne reergevoeligheid, en vooral op zijne welmeenende hulp en bijliand aanfpraak mogen maken . Van
helper wect do fentimcntele mensch Diet ; deze kan alleen
zuchten , klagen , fchreijen, wegfinelten . Wat wonder, dat
hij door zijne ovcrdrevene teederheid zichzeiven naar ziel
en ligchaam verzwakt ! Komt hij in nooLl , hij is diep
veriegen ; bevindt hij zich in gevaar, hij ftaat als radeloos ; hangt hem een onwe6r boven bet hoofd, hij gevoelt zich al verpletterd ; moet hij ftaan als een man ,
dan kruipt hij als een worm ; moot hij zich dapperlijk
verdedigen, dan gevoelt hij zich reeds als een weerlooze
overtvonnen . En allergskens verzwakken de krachten
zijns ligchaams , en de gezondheid,, wordt door bijkomende t@evallen ondermijnd . Hij wordt onbekwaam,
om de pligten to vervullen, die in bet huifelijke en
niaatfchappelijke leven op hem rusten . Hij wordt alzoo
ongelukk g voor zichzeiven en zijne medemenfchen .
De fchuld van zulk eene verkeerde gevoeligheid en
derzelver heillooze gevolgen is grootendeels toe to fchrijven aan bet lezen van vele romans , zamengeflanst met
hot fchadelijke doel , om die fentimentele gedachten en
aandoeningen op to wekken en to verfterkcn . In zulke
romantifche boeken worden de dingen der wereld in een
geheel ander licht voorgedragen, dan de retie ons leert
en de ondervinding bewijst. Door zulk eene voorftelling
mislcid, verbeelden wij ons, in eene gehcei andere werei, order gehecl andere menfchen to levcn, dan wij
werkelijk doer . Wij befchouwen de menfchen als voikomener wezens . Wij verwachten hoedanigheden en gedragingen van hen, die eerder bij engelen, dan bij menfchen worden gevonden . En zoo worden wij in onze
gedachten en verwachtingen bedrogen . Lecren wij naderhand de wereld kennen, dan ondervinden wij zees
onaangename teleurftellingen ; en de gevolgen zijn neertlagtigheid , verdrietelijkheid , eigenzinnigheid , ten laste van
onszelven en van de niaatfchappij . terwijl de voorftelling
in de roma nwereld van duivelen in menfchenvormen even
verkcerde indrukken op bet jeugdig gemoed achterlaat .
Lull. cene gevocligheid is dan de ware gevoeligheid
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iiiet, op welke wij zoo veel prijs ftellen . Zij worde
door ons , als zeer vervalscht, gelaakt en afgewezen ;
terwijl bet echte gevoel des harten ons hoogst dierbaar
zij en blijve .
Maar met al bet misverfand, dat men ten aanzien van
dit l:ostbaar kleinood heeft aan den dag gelegd, met alle
de verkeerde toepasfingen, die men hiervan heeft gemaakt, willen wij nog niets toegeven aan de voorftanders van bet oude en lledendaagfche Stoicisme. Mijne
toehoorders weten , dat weleer in Griekenland en to
Rome mannen leefden, bekend bij den naam van Stoicijnen, die van gevoelen waren, „ dat bet een wijs man
niet betaamt, gehoor to geven aan de indrukken, die de ziel
ontvangt van de dingen der wereld ; dat hij zich boven de
aandoeningen des harten moet verhevfen ; dat gevoeligheid
en daaruit voortfpruitend medelijden zwakheden zijn , die de
mensch tegengaan , in plaats van voeden moet ." En
deze (telling hooren wij door fommige zoogenaamde wijsgeeren van onzen tijd nog verdedigen .
Herinneren wij ons hetgeen wij ftraks elkander ter befpiegeling voorftelden ; denken wij aan de groote en edele
daden , met de verhevene genoegens , aan dezelve verbonden, die uit de ware gevoeligheid des harten, als
eene reine en duurzame bron van vreugde, voortvloeijen,
zoo zullen wij ons niet laten verblinden door filozoffche redeneringen, die voedfel geven aan onzen hoogmoed, die ons ongevoelig waken voor de zuivere genoegens van menfchenliefde en teederhartigheid . Laten die
wijsgeeren bij aandoenlijke tooneelen de natuurlijke gevoeligheid des harten , die hun l arakter in een aangepaam
en heerlijk licht zoude plaatfen, onderdrukken of ontveinzen ; laten zij zich als onverfchilligen voordoen ;
laten zij met onze tetrgevoeligheid fchijnbaar den fpot
drijven : hun voorkomen , hunne woorden , hunne daden bevallen ons niet, maken ons eerder afkeerig . Menfchenliefde en hulpvaardigheid zijn hoedanigheden der
menfchelijke ziel , bronnen van waar geluk, to verheven,
dan dat zij voor ons hart niet allerdierbaarst zouden ziju
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en blijven . Hardvochtigheid moge fterkte van geest genoemd worden ; gevoeligheid daarentegen eene zwakheid
deze zij en blijve ons dan eene zwakheid , die tot de
edelfte pligten van menfchenliefde dringt ; eene zwakheid,
in welke de fchoonheid onzer menfchelijke natuur , en
hare gelijkvormigheid met den Vader der liefde gelegen is .
Wij willen dus evenmin Stoicijnfche wijsgeeren, als
fentimentele papieren mannetjes zijn . Beide zijn uiterften. Onze rede en ons hart doen ons befeffen de
waarde van die gevoeligheid, , die in bet midden tusfchen
deze uiterften ligt , en heden en altoos onze hulde ontvange. 0, wij zien zoo gaarne zelfs in bet kind, dat
bet door woorden en daden zijne teergevoeligheid aan
den dag legt ; dat bet deel neemt in bet ongeluk van anderen ; dat bet armoede zoekt to fpijzen, fmarten to
verzachten, droefheid op to beuren ; dat bet zelfs omtrent de dieren gevoelig is , dezelve met zekere zorg be .
handelt , en van alle mishandeling een' afkeer be .
toont ! En die zelfde gevoeligheid zien wij zoo gaarne
bet kind behouden , tot dat bet een jongeling , tot dat
bet een man geworden, en in onderfcheidene betrekkingen van bet maatfchappelijke leven gekoiilen is . Zulk
een man is aangenaam bij alle flanden en klasfen van
menfchen , bij rijk en arm , bij oud en jong , bet zij in
voorfpoed of tegenfpoed, in gezondheid of ziekte, in
vreugde of fmart . O , bet bevalt ons onder bet lezen
der menfchelijke karakters zoo bijzonder, bet wordt ons
van binnen zoo aangenaam , wanneer wij menfchen befchouwen , die een waar gevoelig hart in hun binnenfle
omdragen, die voor hunne medemenfchen leven, en alzoo der menschheid tot een fieraad verftrekken ! 't Is ons
dan ook zoo zalig in bet hart, de tedrgevoeligheid op to
merken van Hem y wiens naam door ons met diepen eerbied genoemd wordt . Stond ik thans op den leerftoel
des Christendoms, ik zou u zijn te6rgevoelig hart fchetfen . Ik zou u doen zien , hoe hartelijk zijne deelneming
was in de droefheid van bet godvruchtig zusterenpaar
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over den dood van haren geliefden broeder ; zoo hartelijk, dat Hij tranen f'ortte . Ik zou u doen zien, hoe
zijn hart bloedde over den toefland van zijn yolk ; hoe
Hij weende over bet lot van Jeruzalem , toen Hij die
hoofdftad naderde, offchoon Hij wist, dat men aldaar
naar zijn leven ftond . Ziet, dit is ware gevoeligheid ;
eene gevoeligheid, die zich door de edelfte, verhevenfte
daden kenbaar maakt , gelijk dan ook Jezus voor bet
heil van zijn yolk bet leven heeft opgeofferd . Zulk eene
gevoeligheid op to wekken en to onderhouden , beoogt
en bevordert bet Christendom door leer en voorbeelden,
beoogen en bevorderen die maatfchappelijke inrigtingen ,
welke bet Christendom ten grondflag hebben ; vooral
die maatfchappij niet to vergeten , welke den naam en de
daad voert van to werken Tot Nut van 't 4lgemeen .
Deze maatfchappij wil dus geen fentimentele, ook Been
Stoicijnfche gevoelens aankweeken, maar beide tegengaan .
Zij wil ons gevoelig maken voor wezenlijke fmart en
wezenlijke vreugde . Zij wil, dat wij door onze gevoeligheid van hart worden aangefpoord tot edele, loffelijke
daden . Maken wij ons dan hare bedoelingen ten nutte ;
volgen wij bare raadgevingen en aanfporingen , zoo zullen wij vele reine genoegens genieten, en onze medemenfchen doen deelen in dat geluk ; zoo zal bet maatfchappelijke leven datgene voor ons zijn , wat bet kan
en behoort to wezen ; eene bron van vreugde, van zalig
heden , die zich als een milde ftroom in alle rigtingen
uitftorten over ons geheele leven, over alle onze betrekkingen, omftandigheden, verrigtingen ; met 6~n woord,
die ons een' hemel op aarde doen genieten, en ons opyoeren tot hooger volmaaktheid .
VOORSLAG TER VOORKOMING VAN DE WATERVREES,
DOOR BET OPEREREN VAN DE NAASTE ZENUW
AAN BET GEBETEN DEEL .

G eene voldoende phyfiologifcbe reden -is mij tot dus-
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verre geworden, waarom de opflorping van bet gif der
razernij zoo veel ti.jds zou noodig hebben tot deszelfs
voortgang . Alle andere dierlijke vergiften werken zeer
fchielijk . Inderdaad , dit kan worden verklaard noch
door de opflorping der water-, noch door die der bloedvaten - bet laatfte gefchiedt meestal oogenblikkelijk,
bet eerfle vereischt geen' langen tijd . Ik vermeen daarom , dat bier eene andere opflorping befl:a, namelijk door
middel der zenuwen , en dat zulks bijzonder langzaam
toegaat . Niet moeijelijk zou bet zijn, bewijzen bij to
brengen tot fleun dezer onderfielling, naardien b . v . arbeiders in loodwit , door ziekten van erkenden zenuwachtigen aard aangetast, dezelve niet bekomen , dan na .
zeer geruimen tijd in bun der gezondheid zoo nadeelig
heroep to zijn werkzaam geweest . Mij is in mijne praktijk een voorbeeld van watervrees voorgekomen, waarin
zich bij den lijder geene verfchijnfels derzelve vertoonden,
dan na verloop van negen maanden na den beet door
cen dol dier. In dit geval bleek, dat die beet had plaats gegrepen onmiddellijk op de zenuw, de faphena genoemd . Ik
houd bet daarvoor, dat bet goed gevolg der branding of uitfnijding , na den beet van verdachte beesten , ai'hangt van
de vernieling der naaste zenuw, en zou mitsdien voortlellen , in alle gevallen , die zenuw door to fnijden , of
ook een deel derzelve weg to nemen boven de gebetene
plaats, ten einde de gemeenfchap met derzelver oorfprong
to onderfcheppen . Nog meer, ik zou, uitgaande van
mime onderielling, dat de opflorping der zenuwen bijzonder traag is, en als 't ware duim voor duim voortiluipt , aanraden , de wegneming der zenuw zelfs weken na
den beet to bewerk(lelligen, en wel des to nader bij Karen oorfprong, naar mate van bet langer tijdsverloop na
denzelven .
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BRIEF, RAKENDE TWEE ZEER ONLANGS UITGEKOMENF
LEEKREDENEN .

Mijnheer!

K

Aan den Redacteur der Vaderlandfche
Letteroefeningen .

ort geleden ontving ik ter lezing : d/aderlandsliefde
in zorgvolle t!Yden naar Jezus voorbeeld, in Gene
Lecrrede over Luk . XIX : 41 , ¢2a gefchetst , uitgefprokei , den 5 Sept . 18 3o, door G. M E IJ E R, Predikarc to
1/isvliet , uitgegeven to Groningen , bij j . 0 0 M K E N S .
Den Heer M E IJ E R noch perfoonlijk, noch uit zijt:e
Schriften kennende, (dit gefchrijf mag ook wel het cerfle
faal zijn , dat door zijn Eerw . ter markt wordt gebragt) deed mij echter bet op den titel vernielde onderwerp dezer gelegenheidsrede dezelve niet zonder belangftelling inzien . Offchoon nu de wijze van behandeling
mij nkt zecr wilde bevallen, ]as ik ze echter door ; to
oplettender, omdat mij bier en daar de itijI zeer ver9chillende voorkwam, en ik mij nu en dan op eenen bekenden weg meende to vinden ; jets , hetwelk mij aan de
oorf'pronkelijkheid dier leerrede al ras meer en nicer begon to doen twijfelen ; en dat deze twijfeling niet zoo
gehcel ongegrond was , hiervan werd ik maar al to zeer
overtuigd, toen ik een aanmerkelijk gedeelte derzelve
woordelijk ]as in de vertaalde werken van H . C . B E RE N, Gedenkwaardigheden uit bet Leven van Jezus,
en J . H . F . C R A M E R, over de navolging van Jezus
Christus . Ik ontdekte zulks met verontwaardiging, en
dacht : zoo jets kan , mcg en moet niet verholen blijven . Ik zoude echter , uit hoofde van bet beginfel , 't
welk den Heer M E IJ E R , volgens zijn fchrijven , tot
de uitgave genoopt heeft, in de tegenwoordige tijdsomftandigheden daarvan gezwegen hebben , ware bet niet ,
oat zijn Eerw . andermaal eerie dergelijke leerrede in bet
licht gegeven had over Matt . XXfII : 37 , uitgefproken
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den 5 dezer , waarvan de titel is ; Jezus voorbeeld in
rampvolle gebeurtenisfen ter navolging voorgefleld.
Daar ik nu bemerkte, dat deze leerrede op eene gelijke
wijze bijeengezocht en zamengefteld was, en de Heer
m E rd E it , blijkens het voorberigt, (waarin dezelve als
een eerfle vervolg van de voorgaande words opgegeven)
van voornemen fchijnt to zijn, met het uitgeven van
zulke predikatien voort to gaan, zoo dacht ik niet ]anger to moeten verzwijgen, wat mij onder de oogen gekomen is . De volgende haat van vergelijking dan moge
zulks aantoonen
Gedenkwaardigheden
nit het Lsven van Jezus, II.

B E R G E N,

l7aderlandsliefde in
zorgvolle ofden.

M E IJ E R ,

Hl . 273, 274. Nog nooit --- BI . 9 . Nog nooit - gefchied
gedaan had .
was .
- 278, 279 . Al bet --- wil . -- Al bet - wilde beletde beletten.
ten .
over de navolging
van Jezus Christus.

C R A M E R,

B1. 133-•1 36. Nimmerheeftvijandig behandelden .
-- 136. Ja hij -- de fchapen .
- 137. Niet elk - vaderland gehoorzaamde .
- 138, 139 . Heeft God
bekroonen .
_- 370, 371 . Wat moet onderdaan .

B1, t t - 14. Nimmer heeft -vijandig behandelden .
- 15 . Ja hij - de fchapen .
- 20. Niet elk •--vaderland
gehoorzaamde.
- 21 . Heeft God -- bekroone .
- 19 . Wat moet - onder.
daan .

Gedenkwaardigheden M E IJ E R , Jezus voorbeeld in
uit het Leven van Jezus, II. rampvolle gebeurtenisfen, enz .

B E R G E N,

Bl . 283, 284. O wie --- handelingen door .
- 332, 333 . Het is - voorbeeld navolgde .
-- 333 . Jezus vond -- to
ontdekken .
-- 30,5 , 346. Nooit dacht profeten doodt .
346. Met meer T--- onbewogen.

BI . 15. 0 wie - handelingen door.
- 8 , 9. Het is --- voorbeeld
navolgde.
- 11 . Hij vond -- ce ont.
dekken .
- 1z . Nooit dachc --- profeten doodt .
- 13, 14. Met nog meer --onbewogen .
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Jezus voorbeeld in
I rampvollegebeurtenisfen , enz.

C R A M E R, over de navolging M E Ij E R,

van Jews

Christus .

,~Bl . 9-1I, Offchoon -- Je .
zus niet.
-- 274, 275 . Zijnvoorbeeld- - 22, 23 . Hetvoorbeeld verkrijgen .
verkrijgen.
BI . 270-272 . Offchoon

Jezus nfet .

Dezen that an vergelijking onderzoekende, zal men
ontwaren , aan welk cenen fchandelijken diefftal zich de
Heer m E IJ E R heeft fchuldig gemaakt ; en ik houde mij
verzekerd, dat, indien iemand zich verledigen wilde,
om bet overige dezer beide leerredenen to ontleden ,
(waarvan mij , buiten hetgeen ik heb aangeftipt , veel
zeer bekend is voorgekomen) de proeve van navolging
dan weldra volmaakt zoude zijn . Mij ontbreekt daartoe
de lust . - Intusfchen verzoek ik UE ., aan deze regelen zoo fpoedig mogelijk eene plaats in de Vaderlandfche Letteroefeningen to willen verleenen . Daardoor zal
UE . verpligten ,
Mijnheer !
UE . dienstw. Dienaar.
0
P. D
(*)
den 2o Oct. 1830.
U D . M.
(*) De voile naamteekening des inzenders bij de Redactie bekend zijnde,
heeft zij, ook zonder eigene vergelijking, geese bedenking gevonden in do
opname van dit fcbrijven . Wie niet fchroomt, bij herhaling, zich aan den
arbeid van auderen due to vergrijpea, en nog daardnboven de driestheid zoo
verre drijft, van dusdanige opf}ellen ale eigen werk het licbt to does aien ,
moet zich de openbaarmaking van zulk eene handelwijze getroosten .

HET LEVEN EN DE LOTGEVALLEN VAN EEN' JUWEELZOEKER .

G

(Vervolg en ,/lot van bl. 738 .)

'edurende een jaar bragt ik een korter of langer gedeelte
van elken dag op bet gebergte door. Soms werd mijn arbeid
beloond ; doch meermalen vond ik niets', dat eenige fluivers
waard was . Evenwel verminderde al then tijd mijne hoop niet ,
en werd ik geenszins verdrietig over vruchtelooze pogingen .
Elken morgen fprong ik moedig van mime flaapplaats op,
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en lken achtverlangdeiknardenmorgen,owmljnzoen
ken naar kostbare fteenen to kunnen voortzetten . De eene
dag verliep na den anderen, en ilt vorderde pier : telkens,
als de zon op nieuw rees, werd mijne verwachting verle_
vendigd ; en , deed de eene flag van den hamer geen' opaal
uit de rots ten voorfchijn komen , ik dachr , dat hec met
den volgenden kon gebeuren .
Eindelijk , omftreeks een jaar nadat ik ons huis verlaten
had, viel er op zekeren dag een fteen in mijne handen , die
al de kenmerken van een' wezenlijken opaal fcheen to hebben . Ik haastte mij , om den eenen kant to polijsten , en de
onderfcheidene kleuren van den opaal fchitterden voor mfjn
verrnkt oog . Nu dan , zeide ik bij mijzelven , de dag der
vergeldirrg is gekomen! De fceen, then ik gevouden had,
was weinig kleiner dan die, welken ik in mijne hand had
gehad achcer in den winkel van den koopman to Krakau,
waarvan ik mij bet gezigt thans nog zoo duidelijk h erinner.
d e ; en ik mogt fcellig vertrouwen, dat de mijne ten minfte
wel f 50,000 waard moest zijn .
Toen 1k mijne fchreden huiswaarcs rigtte, hield ik mij op
de aangenaamfte wijze bezig met plannen to maken - met
de rijkdommen to befteden en ce verdeelen, welke ik reeds
meende to bezitten . Met her einde van den derden dag be .
zeikce ik den drempel van onze woning, en werd verwelkomd met die hartelijke begroecingen , welke een zoon, na
lange afwezigheid, mag verwachcen van eene liefderijke
moeder. Mijne houding verried weldra de grootce en bet
belang van mijn geheim . De opaal werd nit zijne bergplaats
gehaald, en aan de verbaasde oogen van al de huisgenooten
ten Loon gefteld . Men ftond opgetogen van verwondering .
Ik befloot, niet lang to dralen met mijne verwachting to
vercvezenlijken . De volgende week zou de groote jaarmarkt
to Krakau gehouden worden. Daarheen wilde ik mij begeven .
Het was fpoedig bepaald, wat ik met de f 50,000 doen zoude .
Ik had er een gedeelte van beloofd aan mijne zusters ; die
zouden elk tweeduizend hebben , waardoor zij de rijkfce
meisjes in iJ/lichlinitz moescen worden . Ik wilde vierduizend
aan mijne moeder geven ; en voor de overfchietende f 40,000,
zeide ik , zal ik aan mine Heine nicht R o N Z A to Dunavitz
wel eene goede vrouw kunnen krngen, en dan wil ik ergens
in een fchoon oord eene Barony koopen .
TTadac alle deze befchikkingen voorloopig gemaakc waren ,
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ging 1k, des morgens vroeg op den dag van de groote jaarmarkt, naar de flad , met mijnen opaal in eene lederen
beurs, welke ik met eene koperen keten aan mijnen hals
had gehangen.
Ik kwam op weg eene menigte menfchen
voorbij, gezeten zijnde op een goed paard, dat ik gekocht

had voor zekere fom, dien mij van mijnen hiacint nog
overfchoot : We onder hen alien, dacht ik bij mijzelven ,
brengt, als ik , eenen opaal , ter waarde van f 5o,ooo, naar
de marks ?
V66r den middag kwam ik in de hoofdflad aan . Ik be_
zorgde mijn paard in eene flailing aan de buitenzijde, en

wandelde toen naar bet groote plein , langs dezelfde ftraten, die ik v66r vijf jaren met mijnen vader gegaan was .
Wat al veranderingen hadden er federt plaats gehad! en hoe .
danig waren de gevolgen van de indrukken , die toen op

taijne ziel gemaakt werdenl
Gelukkige omJlandigheid, die
mijnen vader naar Krakan voerde, dachc 1k ; ware h# viet
derwaarts gegaan, *ik zou den fehoonen opaal niet gezien hebben, ik zou ook geen juweelzoeker zip'n geworden, en g :volge .
I#k ware ik nooit, gel~k thans, naar de markt gereisd met
eenen Jleen van f 50,000 waarde.
1k had geene reden , om de eerlijkheid van den koopman
in twijfel to trekken, met wien ik vroeger handel gedaan
had ; maar, alvorens mijnen vond to gelde to maken, wensch-

te ik eenigzins met denzelven ce pralen , en to doen blijken ,
dat ik in het . bezit van zoo grooten fchat was ; korcom, ik
begeerde, dat van mijnen opaal even zeer gefproken zou
worden, als van dien, welken S C H M I D T aan den Koning
verkocht had . Ik fcapte dus over bet plein been en weder
met groote fchreden, en zocht gelegenheid, om mijn groot
geluk bekend to maken , en om to doen fpreken van de zeld-

zaamheid en waarde mijner bezicting .
Ik keek rond, nu eens ter regter ,

dan weder ter linker
zijde . Mijn oog viel op de ongemeene kostbaarheid en keurige verfcheidenheid van koopwaren, die ik, onder een ge-

fpannen kleed voor de zon beveiligd, uitgeftald zag op
eenige tafels, waarachter een Oostersch handelaar zat to
rooken . De rijkfce fcoffen, als goudlaken, zijde en tisfu nit
Perzie ; fpecerijen en reukwerk uit ladle en .4rabie ; fabels
van Damascus, ingelegd met goud en ivoor en bezec met
edelgefteenten ; de zeldzaamfte gommen nit Afrika en Guyana;;
tempels en pagoden, fraai uit ivoor gefneden, en bet fchoonMENGELW. 1`830 . NO. 16.
F f f
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fte hout ; voortreffelijke ftalen van mozafk, of ingelegd werk ;
kostelijke camein ; kortom, bet uitmuntendfte, van allerlei
ftof en bewerking, dat men zich verbeelden kan, verhoogde
den rijkdom van den bazaar des Oosterfchen koopmans .
Doch, hoe rijk en kostbaar alle deze dingen zijn mogten,
eene andere tafel had voorwerpen , waarbij ze als in het
niet verzonken ; dezelve lag, namelijk , bedekt met alle foor .
ten van edelgefteenten, geplaatst op rijen, in cirkels en piramiden - diamanten, fmaragden, robijnen, faifieren, topazen van allerlei grootte en van de fijnfte kleuren, fehitterende in den zonnefchijn en bet oog bijkans verblindende .
Maar onder alle deze fteenen zag ik geenen opaal. Friend!
zeide ik tot den koopman, gj zit bier, als koning van de
markt : op uwe tafels zijn al de r /kdommen van het Oosten
verzameld --- ieder land heeft zone fchatting voor a nedergelegd ; en evenwel fch~nt er nog iets to ontbreken . - „ Wat,"
fprak hij, zonder zijne pijp nit den mond to nemen, ,, wat
zoude er dan , naar uwe gedachten , nog bij behooren i"' .Ik zie , hernam ik , deze fehoone piramide , zamengejleld ait
kostbare Jleenen, twee rijen topazen , twee van rob#nen, twee
van faleren, twee van fmaragden en eene van diarnant, benevens deze fijne parel, die alles overtreft ; maar •in plaats
van de parel zou ik eenen opaal willen leggen . - ,, Ik konde
die verandering fchielijk maken," zeide de koopman , zijne
pijp uit den mond nemende ; „dock , naar mijn begrip, doet de
parel de piramide beter uitkomen . Geloof mij , jong mensch !
dear is geen edelgefteente, dat ooit uit de ingewanden der
aarde kwam , hetwelk ik niet in mijn bezit heb . En ik wil
wedden om de waarde van deze piramide, dat ik van elke
foort een' beteren (teen Iran toonen , dan eenig ander koop,
-man thans in Krakau , ja dan iemand in geheel Polen, zelfs
ook dan iemand in gansch Europa." Dit laatfte er bijvoegende, wierp hij een' zegepralenden bilk op zijne kostbaarbeden, en nam de pijp weder in den mond . Ik dacht bij
mijzelven : H# beefs geen' opaal - hij is to trotsch op zijne
ftbatten , om het vermoeden to kunnen dulden , dat h er geen'
heeft, bijaldien hij werkel~k cen' bezat . Daarom meent hij
met pogchen mij to verblufen . Ik lief er dns ter(tond op
volgen : Ik heb gcenszins de waarde van de piramide, om er
tegen to liellen ; maar ik wil wedden ow de waarde van eenen
/teen , then ik u zal toonen , dat gij geen' dergelijken kunt
lateen zien, - „ Bepaal de waarde ," fprak de koopman ,
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zonder zich to bedenkeo, en met dezelfde koelbloedigheld ;
; kies de waarde nit onder deze
„ ik bond u bij uw woord
juweelen ; leg die afzonderIijJt , en plaats er dan uwen
ileen neveus : die van beiden bet wint, zal de beide flukken hebben .
Gij zelf zult beflisfen, of ik van elke foort
een' beteren , dan den uwen, kan toonen ." Dit, dacht 1k,

was uitermate fchoon , en ligt to wagen ; want bet i}ond
dus in mijne magt, iets van tweemaal zoo groote waarde
tegenover mijnen fleen to leggen . Evenwel maakte ik geen

gebruik van doze voordeelige aanbieding, maar koos een'
diamanc, die, naar mijne fchatting, omilreeks f 5o,ooo
waard moest zijn, en legde dien ter zijde . - War was nu
een groot aancal menfchen rondom de kraam verzameld, eerss

aangelokt door de fraaije koopwaren, en thans cot belang .
flelling opgewekt door bet gefprek, dat zij gehoord hadden .
Allen wachtten met ongeduld naar den uitflag van eene zoo
aanmerkelijke weddenfchap .
Ik had dus juist verkregen -,
wat ik veriangde - eene gelegenbeid , om mijnen (chat to
vertoonen , en mijne ijdeiheid daarmede to ireelen , dat ook
anderen mijnen ileen zagen ; ow nu niet to fpreken van den

diamant, die op de tafel fchiccerde, en door mij reeds als de
mijne werd befchouwd . Haastig deed ik de keten over mijn
hoofd, opende de lederen beurs, nam mijnen opaal er uit,
en legde dien op de tafel , tegenover den diamamtt . Inder.
daad, een fchoone opaal, (fprak de koopman, zijne pijp

nederleggende en denzelven naauwkeurig befchouwende ;)
die is meer waard, dan de door u uitgekozen diamant, en
zou juist boven op de piramide pasfen . De mine, ziet g~,
is to breed. flit zeggende, nam hij bet dekfel van eene eb-

benhouten doos af, en legde dien zelfden opaal op de tafel,
welken S C H M I p T aan den Koning had verkocht l Ik her .
kende den fleen op bet eerfte gezigt . Hoe verfchrikkelijk
mijn gevoel op dat oogenblik werd gefchokt, kan ik met
geene woorden nitdrukken . Zoo was dan al mijne moeite

vruchteloos - hoop en beloften verdwenen in din oogen .
blik, en dat door mijne eigene dwaasheid en ijdeiheid, die

ik nu to vergeefs verwenschte t - De koopman nam mijnen
opaal op, kroonde daarmede de piramide , en begon weder
met bedaardheid zijne pijp to rooken . ' Nu , zeide hij, zult gij
moeten bekennen, dat de piramide onverbeterlijk is. Daarop
deed hij zijn' eigen opaal weder in de doos , en verfcbikte
F f f 2
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eenige kostbaarheden met eene wijsgeerige bedaardheid, alsof
er niets gebeurd ware.
In de diepfte moedeloosheid ging ik weg ; maar de uitdrukkingen des medelijdens bij de omflanders, zoo zeer ver .
fchillende van die, welke ik meende to mogen verwachten,
griefden mij nog meer, dan bet verlies van mijnen fchat . Ik
begaf mij naar den winkel des koopmans , dien ik kende ;
maar vertelde hem niet, wat er gebeurd was . Doch bet
geval werd fpoedig ruchtbaar . Weldra fprak men er overal
van, dat een onkundige knaap de onnoozelheid had gehad
van zich cen' kostbaren fleen nit de handen to laten fpelen door
den grooten koopman uit Basfora, H A R A N Z A B A D ; en ik had
nog bet verdriet, mijzelven als dien onkundigen knaap to
zien aanduiden . Hoe kondet gij zoo dwaas zijn, min vriend,
zeide de koopman, •dat gij eenen opaal tegen dien van HAR A N Z A B A D wildet flellen ?
Waart gij toch maar eerst bij
mij gekomen, zoo zoudt gij gehoord hebben, wat iedereen weet,
dat namelijk de Koning zijnen opaal bij dien koopman verpandde voor eene leening, onder beding, dat hij den fleen op
de jaarmarkt Wet openlijk ten toon zoude flellen .
Ik had nu hier niets to doen, en gevoelde geenen lust,
om mij op de kermis op to houden . Ik verkochc mijn paard,
en, in plaats van huiswaarcs to keeren met f50,000 in mijne
beurs , had ik flechts f zoo, zijnde ten deele de opbrengst
van mijn paard, ten deele bet bedrag van eene fchuld,
welke de juwelier nog aan mijnen vader had to betalen . Hoe
geheel anders zouden mijne aandoeningen geweest zijn, indien ik naar huis gekeerd ware , om mijne plannen verder
ten uitvoer to brengen ! Het aandeel van mijne zusters , de
verzorging van mijne moeder, en dan mijne nicht R O N z A en
de gehoopte Baronij - alles kwam mij voor den geest, maar
eeniglijk om mij mime ijdelheid en dwaasheid to verwijten .
Evenwel was ik nog een juweelzoeker en wilde mijne fortuin maken ; ja, hoe vreemd bet ook moge fcbijnen , op dic
zelfde oogenblik , terwijl mijne hoop was verdwenen, begon
dezelve allengs in de verte zich weder to vertoonen : nieuwe
droomen van rijkdom , en zelfs plannen, om dien to belle .
den , hielden mijne ziel bezig, en verdrongen de grievende
Hetzelfde uur • dus, dat
herinnering van mijn ongeluk.
getuige was der geheele vernietiging van alle mijne verwachtiugen, en der nutceloosheid van alle mijne moeiten, zag
een vaster voornemen, dan ooit, in mij ontftaan, om mijne
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pogingen to hernieuwen, in bet voile vertrouwen, dat ze
wel beloond zouden worden .
Het behaagde der Voorzienigheid intusfchen niet, mijne
wenfchen to vervullen ; evenwel beb ik gelukkig geleefd .
Nooit heeft mijn hamer den glans van een' tweeden opaal
ten voorfchijn doen komen ; maar ik heb mij steeds verblijd
in de hoop . Met al mijnen arbeid heb ik bet noon zoo
verre kunnen brengen, dat ik een onafbankelijk beftaan er_
langde ; maar bet noodige tot voedfel en dekfel heeft mij
noon ontbroken , en foms had ik ook lets meer tot verkwikking
en vervrolijking des levens . Nooic ben ik weder Krakau
binnengetreden met de trotfche gedachte, dat 1k eene bezit .
ting van f 50,000 had ; doch ook nooit heb 1k de flad verlaten met bet pijnigend zelfverwijt, dat ik de vrucht des
arbeids van een geheel jaar en de hoop van verfcheidene
jaren door elgene fchuld had verloren . Ik heb onder mijne
zusters niets van mijnen rijkdom kunnen uicdeelen ; maar zij
zijn gehuwd, en, zonder die aandeelen, gelukkig geworden .
Ik kon voor mijne moeder niet doen , wat ik voornemens
was ; maar zij heeft bet niet noodig gehad . Ik mogt aan
R o N Z A geene Baronij aanbieden ; maar noon heeft zij doen
blijken, dat zij meer begeerde , dan zij werkelijk bezat . -De ouderdom begint zich bij mij to vertoonen ; en dic zou
ook gebeuren, al had ik groote rijkdommen . De dood is
niet verfchrikkelijker voor den armen dan voor den rijken
man ; integendeel zullen weelde en overvloed de vrees van den
eeriten voor denzeiven niet tot angftige bezorgdheid opvoeren . Mijne kinderen zijn er bedroefd om , dat ik hen zal
verlaten, en hunne droefheid is opregt, dewijl zij , wanneer
ik heengegaan ben, niets mogen verwachten, dat ban mijn
gemis vergoedt . Had ik thans nog jeugd en kracht, ik zou
dezelfde werkzame leefwijze voorczetten, gelijk ik vertrouw,
dat mijne kinderen doen zullen, in de zoete hoop, dat eenmaal hunne mpeiten zullen beloond worden . S C H M I D T
heeft niet den eerften opaal -- ik beb niet den laatften ge .
vonden ; rijkdom kan door hem genoten worden, die denzelven weet to gebruiken . Gaat voort dan, mijne kinderen 1
en fchroomt de moeiten niet, welke uw vader heeft verdragen ;
maar wanhoopt ook geenszins aan een' gelukkigen tritflag,
waarin hy eenmaal zich mogt verbljjden, en waarvan hij
zich alleen door jeugdige onbezonraenheid lies berooven .
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eze knaap was geboren to
in lerdand. Van
D
rang en rijkdom ontleende hij geene voordeelen, maar had
Londonderry,

edeler hoedanigheden , die hem de achting van weldenkenden
waardig maakten . Hij was de zoon van een' arm' matroos,
en ontving dus geen ander onderrigt, dan hetgene betrekking had op bet zeevaren , waartoe zijn vader hem wilde
opleiden . Offchoon verfloken van datgene, wat men gewoonlijk tot eene befchaafde opvoeding rekent to behooren,
onderfbheidde hij zich vroeg door zekere groocheid van ziel,
door vlngge bevatting en onverfchrokken cooed .
De vader van BECKNER, een flout zeeman, en gehard
tegen alle de wederwaardigheden van een zoo gevaarlijk be .
roep , had voorgenomen , zijn kind van de wieg of to gewennen aan teed en moeicen , opdat hij een goed matroos mogc
kunnen worden . Gelukkiglijk had de knaap een' fterken Jig.
chaamsbouw en een gezond geflel a!s bij erfenis ontvangen,
en de vroege ontberingen, waaraan hij door zijnen vader
werd onderworpen, ftrekten, om zijne krachten nog meer to
verflerken . Wat voor een weekelijk kind veel to zwaar zou
geweest zijn, fcheen hem then ten gevolge ligt toe. De
opvoeding, welke de jonge BECKNER ontvillg, was, deels
uic verkiezing zijner ouders , deels nit noodzakelijkheid , aan
die der Spartaanfche jeugd eenlgermate gelijk, wit namelijk
bet harden aangaat . Hij werd vroeg geoefend, om deeds
werkzaam to zijn, vermoeijenis, honger, koude ce verduren
en gevaar to trotferen - kortom, aan alles zich ce gewennen, wat flrekken kan tot vernieerdering der flerkce van
ligchaam en geest. De zwemkunst, eene zaak van meer
belang, dan menigeen denkt, werd niet vergecen . Als oefening der krachten heeft dezelve eene onbetwistbare waarde ,
en behoort, als middel van zelfbehoud, door jongelingen
geleerd to worden, inzonderheid door hen, die voor de zee_
vaart beflemd zijn . De matroos vooral heeft er belang bij ,
en mag in bet zwemmen even zoo min onkundig zijn , als
in bet lezen . Zijn leven brengt mede , dat hij meermalen
in gevaar van fchipbreuk geraakt . De oude BECKNER was
hiervan ten voile overtuigd , en wilde dus een zoo noodzakelijk vereischte in een' zeeman niet veronachtzamen . Zoo_
dra dus de zoon goed kon loopen , begon zijn vader hem
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onderrigt in bet zwemmen to geven . Verwonderlijk veel
vermag de menfchelijke natnur, wanneer hare krachten behoorlijk ontwikkeld en geoefend worden . Voor ouaangename
gewaarwordingen , die aan kleine kinderen ligt fchrik en
fmart veroorzaken, fcheen de jonge BECKNER even min
gevoelig, als menig volwasfen man . Eer hij goed fpreken
kon, nam zijn vader hem reeds mede to water, fteunde hem
met de eene hand , en leeree hem , hoe hij zijne kleine ar_
men en beenen moest bewegen . Door deze vroegtijdige
oefening maakte de leerling zoodanige vorderingen in de
zwemkunst, dat hij, vier jaren oud zijnde, het fchip, waarop zijn vader voer, reeds tot op geruimen affland kon na_
zwemmen . De vader hield bet oog op hem, en bemerkEe
hij, dat bet kind vermoeid begon to worden, zoo fprong hij
over boord en bragt hem naar bet fchip . Op een' anderen
tijd , wanneer de kleine niet zoo afgemat was, liet men
flechts een touw nederzakken , waarbij hij lustig opklom .
Binnen weinige jaren had men aan boord veel dienst van
BECKNER ; hij was zoo werkzaam, moedig en onbevreesd,
dat hij , to midden van een' fellen ftorm , zijnen pligt deed
met de grootfte bedaardheid . Bij de verfchrikkelijkfte woede
der hoofdftoffen , wanneer de winden geweldig loeiden , terwijl de zeilen fcheurden en de regen bij ftroomen viel , zag
men den knaap onverfchrokken zijn werk verrigten, alsof hij
Diets vreesde. Hij Mom in bet want met verwonderlijke ge .
makkelijkheid , en to midden van een' hevigen orkaan , terwijl bet fchip geweldig flingerde, hing hij boven op de ra,
of zat in bet want , met dezelfde gerustheid en blijkbare
onverfchilligheid, als een ander nit eene veilige plaats den
storm befchouwt .
Eene geftrenge en eenigermate harde opvoeding is bet
meest gefchikt, om menfcben in flaat to flellen tot heldhaftige bedrijven en grootmoedige opoffering. Bij den tegenwoordigen toefland onzer burgerlijke maatfchappijen is menigeen fpoedig gereed, om dat ftelfel van opvoeding, als
onbefchaafd en barbaarsch, to veroordeelen, hetwelk blijkbaar een' heilzamen invloed heeft op onze ligchamelijke en
zedelijke ontwikkeling ; maar de ondervinding kan ons de
gegrondheid van bet boven aangevoerde leeren . De kleine
BECKNER werd in zijne kinderjaren geenszins aan gemak
en genietingen des overvloeds gewend . Integendeel, zijn
voedfel was hard fcheepsbrood - zoo hard, dat bij met ge .
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weld bet moest breken ; hij ffiep flechts weinige uren, en
dat niet op een bed, maar op harde planken : nogtans,genoot
de knaap eene volkomene gezondheid ; hij had geen hinder
van koude, en wist van geene koorts of maagkwalen en
andere ongemakken , - die ligt ontftaan nit een weelderig,
traag en werkeloos leven in den fchoot des overvloeds . Deze ligchamelijlce welltand van B E C K N E R bragt veel toe tot
zijne gedurige vergenoegdheid en blijmoedigheid . Hij kende
geene angflige zorgen of droefheid, daar hij zoo weinig
Verlangen naar roam en onderfcheiding
behoeften had .
fchijnt den mensch aangeboren ce zijn . Gelijk elke andere
neiging, moge hetzelve veredeld of gewijzigd worden ; maar
men kan her niec aankweeken, waar nacuur niet reeds de
zaden heeft geftrooid . Omflandigheden zetten de menfchen,
wel is waar, aan tot bedrijven, zoo ten goede, als ten
kwade ; maar de gezindheid , die eigenlijk tot her uitvoeren
van deze of gene daden doet befluiten, moet Loch vroeger
beflaan hebben . Bij perfonen , die van de voordeelen der
opvoeding verfcoken warer., bemerkt men foms eene wonder.
bare leergierigheid ; en eveneens vindt men bij lieden van
geringen Eland foms een fireven naar groote zaken, die met
de omflandigheden der perfonen geheel niet fchijnen overeen
re komen. Dit meet dus bet uitwerkfel zijn van zekeren
natuurlijken aanleg, die zich reeds openbaart, alvorens de
mensch zelf zijne redelijke vermogens heeft ontwikkeld.
De jonge B E C K N E R kon, uit hoofde zijner geringe afkomst, weinig nut crekken flit bet onderwijs van boeken .
Qffcboon hij dus vlug van bevacting en volhardend van
aard was, konden deze hoedanigheden niet wel ontwikkeld
worden , uic hoofde van gebrek aan verttandelijke befchaving. Zijn vader, die hem voor de zeevaart beftemd had,
bepaalde a! zijne zorg, gelijk wij gezien hebben , om hem
een goed matroos to doen worden . Verftoken van de genoegens, welke uit oefening des verttands ontflaan, en geene waarfchijnlijkheid ziende, om ooit langs then weg tot
eenige onderfcheiding 'te geraken, gaf B E c K N E R aan zijne
wenfchen eene andere rigting . Her groote en Route heeft
gewoonlijk voor knapen jets ongemeen aantrekkelijks . Men
ziet vela kinderen, zelfs bij hunne fpelen en vermaken, de
voorkeur geven aan datgene , war becooning van moed vordert en verachting van gevaar aanduidt . Dit gevoel , diep
in her hart van n E C K N 9 R geworteld , openbaarde zich bij
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hem reeds zeer vroegi, en werd buiten twijfel gefterkt door

de hardende opvoeding, die zijn vader hem gaf . De droomen zijner kindschheid hadden betrekking op roam . Verhevene gezindheid en moed waren hem eigen in ruime mate ;
hij had zijne verftandelijke vermogens minder ontwikkeld .
B E C K N E R, zich zijner onverfchrokkenheid en ftandvastig .

held bewust, terwijl zijn ligchaamsgeftel tegen moeiten en
bezwaren gehard was, verlangde vurig naar bet oogenblik,

dat de fchitterende hoop zijner kinderlijke verbeelding zou .
de vervuld worden . Engelands roem ter zee zweefde hem
altijd voor den geest . Daar hij door aanleg en opvoeding
voor bet harde leven op de onftuimige wateren gefchikt
was , hoopte bij eenmaal op de vloot zich to onderfcheiden . Op zekeren dag gevraagd zijnde, war roem was, ant-

woordde hij : ,, Roem is, ons land ijverig to dienen , en de
pligten van onzen fland naauwkeurig to vervullen ."
De jonge BECKNER was zoo vlijtig, zoo gewillig en
zoo gefchikt van aard, dat hij, in den ouderdom van twaalf
jaren, op her (chip, waarop hij diende, reeds bevorderd
werd en dubbel loon ontving .
De Kapitein was gewoon,

op hem , als een voorbeeld voor jonge zeelieden, to wijzen ; en bij zekere gelegenheid fchroomde hij niet, to zeg_
gen : Indien deze knaap bij voortduring denzelfden cooed blijft,
betoonen en zich zoo good gedragen, tw~fel ik niet, of h
zal eenmaal eenen post boven mij erlangen . De jongeling
gaf heeds blijken van onverfchrokkenheid .
Hij deinsde
noon terug voor her gezigt van gevaar . Integendeel , hij
bad zekere zucht voor bet avontuurlijke , en fmaakte ge .
noegen , wanneer hij pligten volbragt , waarvan her oogenfchijnlijk gevaar andere knapen affchrikte .
Maar onder alle de bedrijven, welke door belooning van cooed en edele

welberadenheid zijn kort levee roemrijk maakten, is er geen,
dat meer onze bewondering verdient, dan her volgende,
waarbij hij omkwam .

BECKNER en zij n wader bevonden zich op een (chip,
dat van Port-au Prince naar Frankrijk voer.
Onder de
pasfagiers aan boord was een rijk Imerikaan met zijn nog
zeer jong dochtertje . Dit kind , een oogenblik waarnemen_
de, dat de kindermeid, wegens eenige ongefteldheid, was
ingefluimerd, verwijderde zich van de oppasfter, gelijk kin_

deren nit nienwsgierigheid ligt doen, en liep van acbteren
voor op her (chip . Daar keek zij over boord, en ftond ver-
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baasd re ftaren op den wijden oceaan . Terw1ji hare geheele
aandacht op bet vreemde gezigt was gevestigd, gebeurde er
iets, dat haar deed fchrikken . Zij verloor bet evenwigt en
ftortte in zee .
Gelukkig zag de nude B E C K N E R bet kind

vallen, en pijifnel wierp hij zich in de golven, om bet to
redden . Zijne edele poging flaagde . In weinig minuten had

hij her meisje gegrepen , en , terwijl hij' met den eenen arm
boar aan zijne borst gekfemd hieid , poogde ht , met den
anderen , zwemmende, bet fchip to bereiken . Door zijne

vaardigheid in bet zwemmen zou hij beider leven zeer wel
hebben kunnen redden ; dock met verbaasdheid zag hij een'
grooten heal fuel op hem toefchieten . Die verfchrikkelijke
visch , gretig naar proof, zwom met kracht door de golven,
waarin hij was geboren . B E C B N E R befefce bet verfchrikkelijk gevaar, waaraan hij was blootgefteld, en fchreeuwde
luid om hulp . In een oogenblik bevonden al de pasfagiers

en bet fcheepsvolk zich op bet verdek, en bejammerden bet
lot van den koenen matroos ; maar niemand durfde hem to
hulp komen ; bet zien van bet gedrogt fchrikte alien af .

De fchepelingen, geene meer afdoende hump kunnende toe .
brengen, begonnen wakker to vuren op den haal ; maar de.
ze, geen acht flaande op bet gerucht, naderde fteeds meet,
en was op bet punt, om zijne proof to bereiken .
In dit oogenblik van oncitelcenis en verflagenheid, terwiji

de ftoutmoedig1te mannen door fehrik bevangen ., en niec
in ftaac waxen, om iets uir to voeren, dreef een edel gevoel

van heldhaftigheid en kinderlijke liefde den knaap aan, otn
to volvoeren, wat geen ander had durven wagen . De jonge
B E CK N E R , bet niterfte gevaar ziende , waaraan zijn vader
was blootgefteld, greep een groot, fcherp wes, en ftorcce
zich daatmede in zee . Door zijne vlugheid in bet zwemmen
flaagde hij aanvankelijk weidra in ziju oogmerk . Hij look

under bet water, en, achter den heal gerakende, zwom hij
zoo verre , dac hij onder deszelfs buik was , en toen ftootte
hij, met even veel koenheid als beleid, dic wapen, tot aan
Verfchrikt door
bet hecht, in den vraatzuchcigen viich
dezen onverwachten eanval, en krimpende van pijn, verliet

bet gedrogc, nu tot wraak aangezet, de nagejaagde prooi,
om thans met verdubbelde woede op den knaap aan to vallen .
Eeir akelig fchouwfpet vertoonde zich hier aan hec oog der
fchepelingen . Ieder frond met een kloppend hart in angftige
verwachcing . De grootmoedige jongeling, geenszins vervaard
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door her verfchrikkelijk aanzien en de overtnagt van den
vijand, met welken hij kampte, om zijnen vader to redden,
Wield eenigen iijd den ongelijken Itrijd vol . Terwiji het vet .
bazend groot gedrogt zich keerde en wendde, om zijne
prooi to grijpen, itootte de knaap bij herhaling her mes in
deszelfs ligcnaattl . Maar de lrachten van B E C K N E R wares
diet voldoende, om eene doodelijke wonde toe to brengen ; en ,
offchoon de menigvuldige fteken , die hij deed, den vijand
leed veroorzaakten, de kieine held was eindeli t genoodzaakt,
eene poging ce wagen, om het f`bip weuer to bereiken .
Her fcheepsvolk hdd middelerwijl aan vader en zoon touwen
toegeworpen, om hen alzoo ce redden . De beweging der
golven , en her dreigend gevaar van den woedenden haai ,
then zij moesten oncwijken, belecteden eenigen tijd de beide
ongelukkigen , de hulp to baac to nemen, die men hun verfchafte ; maar ten laatfte gelukte her bun, dat zij elk een
der veie touwen grepen, die hun waren toegeworpen . leder
aan boord deed nu zijn best, om hen nit bet water op re
trekken . Deze pogingen fchenen, tot innige blijdfchap der
beangtte aanfchouwers, to zullen flagen . Hoop begon in
leders borst to rijzen . Vader en zoon beide waren reeds
boven de golven en hingen aan de touwen - hunne redding
fcheen zeker. Maar her woedend en bloedend dier bemerkre,
dat zijne prooi op her punt was van to ontfnappen . Her
monster fpande nu alle krachten in, deed een' geweldigen
fprong, en greep den knaap . die nu niec meet to redden was.
De aanfchouwers , door fchrik overmand, fchreeuwden van
angst en ilonden radeloos daar. De oude B E C K N E R werd ge .
holpen , en kwam behouden aan boord met her kind, dat de
ongelukkige oorzaak was van bet treurig omkomen des veelbelovenden knaaps . Hij was weinig boven de cwaalf jaren
oud, coon bet ongeval gebeurde, dat de gunftige verwachting
van alien, die hem kenden, eensklaps verijdelde . Hij had
een groot man kunnen worden . Zijn leven was kort, maar
lang genoeg, om een uitmuntend voorbeeld van onverfchrokkenheid en kinderlijke liefde to geven . De edelmoedige zelfopoffering , die hem her leven deed verliezen , verwekt treurige
aandoeningen in alle gevoelige harten ; maar, de wederwaardigheden en rampen, welke foms de voorcreffelijkften der
menfchen ten deel vallen , molten ons bedroeven, de Christen
wordt daarbij niec zonder croost gelaten .
OOtt DUITSCHLAND HEEFT ZIJNEN AARDAPPELVIJAND .
De Heer K. L . E . H . WILDUNGEN , een geleerd Duitfcher en
luimig Dichter tevens, (in 1754 to Kasfel geboren en in
1822 to Marburg overleden) beweerde steeds op de ftelli'gite
wijze . dat her gebruik van aardappelen her menfchelijk vertand benadeelde . Hij liet zich door niemand van deze zijne
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meening afbrengen, en, getrouw aan zijn beginfel, at hij
nooit aardappelen. Eenige jaren vbbr zijnen dood was hij
ergens des avonds ten eten genoodigd, en vermaakte door
zijne fijne fcherts bet ganfche gezelfchap . Aan tafel bood
de vrouw van den huize hem eenig door haarzelve bereid
gebak van aardappelmeel aan . Hij proefde en at met fmaak .
Men vroeg hem, of hij wel wist, wat hij gegeten had .
Zoodra hij vernomen had, wat er gebeurd was, riep hij op
zegepralenden coon : „ Nu ziet gij , Heeren en Dames 1 dat
Jk gelijk had ; want naauwelijks heb ik aardappelen gebruikt,
of ik weet niet meer, wat ik gegeten heb ."
DE DYNASTIE IN DE HOFKEUKEN.

1 oen Koning JOSE P H in I8o6 den trbon van Napels had
beklommen, was de kok MEOT een zijner gunftelingen .
Niet zelden praatte hij vertrouwelijk met hem, en altijd had
deze voor een' bloedverwant lets to verzoeken . ,, M E OT!"
zeide de Koning, bij zulk eene gelegenheid, eens tot hem,
,, gij hangt mil uwe ganfche familie, uwe broeders, uwe
neven, uwe nichten aan den hals ; gij hebt geen' nabeftaande, Been' keukenjongen , geen' fpitdraaijer, then ik niet
plaatfen, en niet tot een groot beer maken moet" - ,, Ja,
Sirel dat is mijne pynastiel" gaf de kok heel defog tot
befcheid .
BIJ BET VERTREK VAN ONZEN OUDSTEN ZOON, ALS VRIJWILLIGEN JAGER, OP DEN 3OSTEN OCTOBER

1830 .

mijn Zoon I vol cooed ten fcrijde
GVoora , uw'
Vorst en 't Vaderland,
En ontvang uws vaders zegen,
Bij bet drukken van zijn hand !

Zoon I vrees God , vereer den Koning,
En voldoe aan 's krijgsmans pligt ;
Leef, zoo als de braven leven ,
Wand'lend voor Gods aangezigt !
Ga, mijn kind! wien 'k voor geen fchatten
Immer aan een' ander' gaf ;
Ga ! -'aan Neerlands grooten Willem
Sta ik u geagvillig af.
Ga, mijn eerstgeboren liev'ling!
Eerfte zuigling van die Vrouw,
Van die onwaardeerb're Moeder,
Die zich voor u off'ren zou 1
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Maar - zij geefc u meedig over,
Voor den Vorst en 't Vaderland
Druk , voor dit haar grooter offer,
Vuriger haar' mond en hand !
Ga , mijn Zoon 1 mijn lieve Fredrik I
Maar vergeec uw Moeder niec ;
Maar vergeet ook flier uw' Vader,
Die zijn' raad u zeeg'nend biedcI
Strijd , met Hollands legerbenden ,
Waar des Konings last u voert!
En wees altijd vaardig, dapper,
Als de krijgstrom wordc geroerd !
Zijt getrouw aan Land en Koning!
Dan zit ge ons geliefdfte kind ;
En keert gij , bekroond met lauw'ren ;
Dan wordc ge om het zeersc bemind .
Ja , dan juichen we : ,, Onze Fredrik
Is de keur van 't huisgezin I
Hij , de kroon van minnende Ouders ,
Smake 't zoet van aller min!"
Strijd manmoedig voor den Koning,
En , mijn Zoon I vergeet her niet,
Dat het oog van Christenhelden
Steeds naar God, daar boven, ziet !
Leef, mijn Zoon! voor God, en wandel
Uwen weg met vreugde en eer ;
En keer, vrij van de oorlogsvlekken,
Schuld'loos in onze armen weer I
Ga, mijn Zoon ! - then Land en Koning,
Zoo als 't Hollands telgen past l
Draag het krijgsmanskleed met eere,
En wees niemands overlast!
V. C .

AAN MLJNE VROUW, OP DEN 31STEN OCTOBER 1830, NADAT ZICH
ONZE

OUDSTE

ZOON,

ALS

VRIJWILLIGER

ONDER HET 2DE

BATALJON JAGERS, NAAR DEN HAAG BEGEVEN HAD .

.\loederl treur niet om uw' Fredrik ;
Laat u troosten om 't gemis
Van den tedrgeliefden jong'ling,
Die ons dierbaar - alles is I
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Neen,,geen zucht, om log to brekon
Uit den ouderlijken baud ,
Deed hem uit ooze armen fnellen, - .
Maar de zucht voor 't Vaderlaudi
Trotsch op zulk een' Zoon, o Moeder I
Troost ik me in den bangen rouw,
En bet klinkt mij blijde in 't harte
,, Zulk een' Zoon gaf mij mijn Vrouw I"
De eerfte van uw zeven Zonen ,
Moeder! kroont en eert uw hart, -'t Hart, waaronder gij , mijn Lieve,l
Hem gedragen hebc met fm art .
God flaat onzen Iiev'Iing Bade,
Schoon ons oog hem niet meer ziet,
En de Algoede zal hem helpen ,
Als uw hand geen hulp meer biedt .
Kom, vertrouwen we op then Vader,
Die al wat zich Vader beet
Eind'loos overtreft in liefde ,
En uw' Fredrik niet vergeet .
Hef dan moedig 'c hoofd naar boven,
Moeder van den jongen held !
o, Wees trotsch, dat in ons Leger
Ook uw Fredrik words geteld 1
En legs hij, voor Land en Koning,
Eens bet dierbaar ]even af ;
(Beter lot beloon' zijn braafheidt)
Dan , ja , treuren we op zijn graf,
Mar, als wij dan treurend zwijgen,
Daalt gewis een Engel nee r,
Fluistr'end : ,, flier, bier flaapt een offer,
Vorst en Vaderland tot eer."
Lieve Moeder l fort geen tranen :
Zelfs de Hemel lacht u fan
Om uw Godgevaliig offer ; o, l 's Hemels wenk verftaan !
Woes gerust! -- mij dunkc, ik zie bet,
Hoe, na bangen nood en itrijd,
De Entlen Gods hem weder voeren
Aan ons hart, van leed bevrijd!
V.

C.
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